BEHANDLING AV ÖVERSKOTTSMASSOR OCH STUBBAR FRÅN
BYGGVERKSAMHET SAMT LAGRING AV STÖDKONSTRUKTIONER PÅ
AURINKOKALLIOOMRÅDET, VANDA
Nylands miljöcentral är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen (MKB) av behandling
av överskottsmassor och stubbar från byggverksamhet samt lagring av stödkonstruktioner på
Aurinkokallioområdet 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
YIT Rakennus Oy äger Aurinkokallio stentäktsområde på 8,5 hektar i Ripuby i Vanda. På området
bröts sammanlagt cirka 620 000 kubikmeter stenmaterial under åren 1995 – 1999. Stentäkten på
området upphörde 1999. Därefter har området eftervårdats, och dessutom har överskottsmassor och
stubbar från byggverksamhet behandlats på området och material lagrats. För detta finns särkskilda
tillstånd. Nuvarande tillstånden löper ut år 2009.
För Aurinkokallioområdet har följande verksmhet planerats:
- lagring och krossning av sprängsten från byggplatser
- lagring och sållning av ren marksubstans som levereras från byggplatser
- tillverkning av mylla
- krossning av stubbar
- lagring av stödmateriel
Den planerade verksamheten motsvarar den nuvarande med undantag av krossningen av
stenmaterial, för vilken det i nuläget inte finns tillstånd på Aurinkokallioområdet.
På området behandlas eller lagras inte förorenad jord och området används inte som
jordavstjälpningsplats.
Alternativ som skall granskas
0-alternativet (ALT0): Projektet geomförförs inte
1-alternativet (ALT1): Fortsatt verksamhet i Aurinkokallio enlighet med planen
PROJEKTANSVARIG
YIT Rakennus Oy
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende för allmänheten 28.5. –10.7.2008 på följande
platser:
- Vanda stad, Mårtensdal bibliotek, Bredängsvägen 3, 01620 Vanda
- Vanda stad, Myrbacka bibliotek, Gillerstråket 6, 01600 Vanda
- Nurmijärvi kommun, Klaukkala bibliotek, Kuonomäentie 2, 01800 Klaukkala

Nylands miljöcentrals utlåtande kommer att finnas till påseende i slutet av juli 2008 på Internet
www.ymparisto.fi/uus
Ytterligare uppgifter om projektet fås av Matti Laaksonen, efternamn.förnamn@kolumbus.fi, tfn
050 –402 5168 från Artacon Oy och Marika Vaittinen, förnamn.efternamn@ramboll.fi, tfn 020 755
6477 från Ramboll Finland Oy.
Tilläggsuppgifter
om
miljökonsekvensbedömningen
ges
av
förnamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 020 490 101 vid Nylands miljöcentral.

Päivi

Blinnikka,

PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Projektet presenteras för allmänheten torsdagen den 5 juni 2008 kl. 18.00 - 20.00 i matsalen i
Seutulan koulu, Katrinevägen 30, 01760 Vanda.
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtandet om bedömningsprogrammet kan framföras skriftligen. De skall riktas till
Nylands miljöcentral och inlämnas senast den 10 juli 2008.
Besöksadress: Stinsgatan 14, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Nylands miljöcentral, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: kirjaamo.uus(a)ymparisto.fi
Helsingfors den 27 maj 2008
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