NORDVÄST UTVIDGNING AV FYLLNADSBACKEN I LÅNGMOSSEN, VANDA
Nylands miljöcentral är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen (MKB) av nordväst
utvidgning av fyllnadsbacken i Långmossen och tillkännager att bedömningsprogrammet är anhängigt (Lag om förfarande vid miljökonsekvensbedömning). Bedömningsprogrammet är en plan
som den projektansvarige gjort upp för behövliga utredningar och arrangemang för bedömningsförfarandet.
PROJEKTET
Vanda stad planerar at utvidga Långmossen överloppsmarks uppläggsområde nordväst om den nuvarande backen. Utvidgningsområdets tilläggskapacitet är ca 3 Mm3, och då kan man fortsätta mottagningen med fyra år till år 2012. Avsikten med uppläggsområdets utvidgning är att trygga stadens
samlade placering av överloppsmark. I uppläggsområdets byggnation och bruk används stöd- och
bankmaterial som schaktats från områdets berggrund. Efter att uppläggsverksamheten har upphört
formas området efter omgivningen ock området tas i bruk som rekreationsområde.
Undersökta alternativ:
Altervativ 0 (VE0): nuvarande uppläggsområdet fylls fullt och det nordvästra utvidgningområdet
byggs inte. Nuvarande område formas efter omgivningen.
Altervativ 1 (VE1): uppläggsområdets nordvästra utvidgningsområde byggs och samtidigt schaktas
ca 0,6 Mm3 stenmaterial till områdets byggnation. Schaktningen sträcker sig till nivån +51 gw
(grundvattennivån).
Altervativ 2 (VE2): uppläggsområdets nordvästra utvidgningsområde byggs och samtidigt schaktas
ca 1 Mm3 stenmaterial till områdets byggnation. Schaktningen sträcker sig under grundvattennivån,
till nivån +40 gw.
PROJEKTANSVARIG
Vanda stads gatuteknik
YTTERLIGAREUPPGIFTER
Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende för allmänheten 8.1. –28.2.2007 på följande platser:
- Vanda stad, antalten av markandvänding och miljö, Konvaljvägen 28, 01300 Vanda
- Dickursby biblioteket, Näckrosvägen 4, 01620 Vanda
- Myrbacka samservicen, Myrbackahuset, Gyllerstråket 6, 01600 Vanda
- Myrbacka biblioteket, Gyllerstråket 6, 01600 Vanda
- Esbo stad, miljöcentralen, Kyrkträskvägen 6, 02770 Esbo
- www.vantaa.fi / Maankäyttö ja ympäristö / Kuntatekniikan keskus / Ajankohtaista / Pitkäsuon
täyttömäen luoteisen laajennusosan ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Nylands miljöcentrals utlåtande kommer att finnas till påseende i början av april 2007 på Internet:
www.ymparisto.fi/uus.
Ytterligare uppgifter om projektet fås av Jouni Mäntylä från Vanda stad, tfn. (09) 83 911 och av
miljökonsekvenser Jaana Tyynismaa från Pöyry Environment Oy, tfn. 010 332 6606.
Tilläggsuppgifter om miljökonsekvensbedömningen ges av Jorma Jantunen tfn 020 490 3004 vid
Nylands miljöcentral.
PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Projektet presenteras för allmänheten den 18 januari 2007 kl 18.00 – 20.00 Kvarnbacka anstalten,
Mårtensbyvägen 5, 01670 Vanda
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtandet om bedömningsprogrammet kan framföras skriftligen. De skall riktas till
Nylands miljöcentral och inlämnas senast den 28 februari 2007.
Besökadress: Stinsgatan 14, Östra Böle, Helsinfors
Postadress: Nylands miljöcentral, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: service.organisation@ymparisto.fi [service = kirjaamo, organisation = uus]

Helsingfors den 27 december 2006
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