
PORVOON KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 

10.09.2009 Kaay_oitus-it=i rakennl.J_aj!k _§ __ ?_QQ 

ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N KALLIOAINESTENOTTOHAKEMUS TILOILLE 
RN:OT 8:27, 8:35, 9:10, 9:34 JA 30:2 KULLOON KYLÄSSÄ 
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KARAL § 200 Valmistelu: 

PÄÄTÖS KALLIOAINESTEN OTTOHAKEMUKSESTA: 
Hakija: 
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ab 
Ankkurikatu 8 
06100 Porvoo 

Kiinteistöt, joita hakemus koskee: 
Tavisskog 11, 8:28, Tavisskog 111 8:35, Tavisskog 9:10, Lövsta 9:34 ja 
Recovery 30:2 ja Nybacka 4:92, Kulloo 
Hakija omistaa ottoalueen suoja-alueineen. 

Otettava maa-ainesmäärä ja ottoaika: 
yhteensä1 ,97 milj. m3

, josta määrästä kallioainesta on 1,53 milj. m3 

ja pintamaita 440 000 m3 

ottoaika 10 vuotta 

Aluetta koskevat suunnitelmat, inventoinnit, tiedot pohjavesi
alueista yms.: 
Alueella on voimassa 27.2.2008 hyväksytty asemakaava, jossa alue 
on osoitettu jätteenkäsittelyn korttelialueeksi EJ-1 sekä suojaviher
alueeksi EV-1. Asemakaavassa on osoitettu liittymä suoraan Kilpi
lahden uudelle tielle. Vahvistetussa Sköldvikin osayleiskaavassa 
alue on osoitettu yhdyskuntatekniikan huollon alueeksi ET. 
11.12.2007 hyväksytyssä kokonaismaakuntakaavassa alue on osoi
tettu jätteenkäsittelyalueeksi EJ ja kiviainestenottoalueeksi. Alue si
joittuu osittain Seveso 11 -direktiiviin perustuvan konsultointivyöhyk
keen ja Kilpilahden suojavyöhykkeen sv2 sisään. Lisäksi on osoitet
tu jätteenkäsittelyalueen suojavyöhyke ej. Sipoon puolella oleva lähi
alue on osoitettu haja-asutusalueiden oikeusvaikutteisessa osayleis
kaavassa maa- ja metsätalousalueeksi MT, Metsäpirtin kompostoin
tilaitos on merkitty erityisalueeksi E. Vireillä olevassa Boxin kylätaa
jaman osayleiskaavassa lähialue on osoitettu teollisuusalueeksi T. 

Lähimmät pohjavesialueet ovat Sipoon Sputsundin 11I-luokan pohja
vesialue (0175316) noin 2 km:n päässä ja Sipoon Boxbyn 11-luokan 
pohjavesialue (0175308) noin 2,8 km:n päässä ottoalueesta. Lähin 
I-luokan pohjavesialue on Kulloo, Mickelsböle (0161207) on noin 3,5 
km:n päässä. Lähin kiinteistökohtainen kaivo on noin 0,5 km:n pääs
sä oleva ajoharjoitteluradan kaivo.

Hankkeesta on laadittu YV A-lainsäädännön mukainen ympäristövai
kutusten arviointi, josta yhteysviranomaisena toiminut Uudenmaan 

pekkos
Tekstiruutu
Liite 1.2/82132726
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nurkkiin suunniteltujen selkeytysaltaiden kautta. 

Liikennöinti: 
Hakija on 22.7.2009 päivätyssä vastineessaan ilmoittanut, että lou
hinnan aikainen liikennöinti alueelle ohjataan lähtökohtaisesti uuden 
Kilpilahden rinnakkaistieyhteyden kautta. Hakijan omistamilla tiloilla 
on oikeus yksityistiehen Tavissuontien kautta Helsingintielle, mt 170. 
Hakijan omistamilla tiloilla ei ole tieoikeutta Metsäpirtintien ja Nybyn 
tien kautta Nesteentielle. 

Jälkihoito: 

Alue rakennetaan Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n jätekeskukseksi 
voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. 

Ellei jätekeskuksen rakentaminen toteudu, alueelle on esitetty vaih
toehtoinen jälkihoitosuunnitelma, jonka mukaisesti jyrkät luiskat täy
tetään pääosin alueelta poistetuilta pintamailla kaltevuuteen 1 :2,5 - 
1 :3, nurmetetaan ja istutetaan. Ottoalueen pohjalle rakennetaan 
kasvukerros, jonka jälkeen se istutetaan. 

Kuuleminen ja lausunnot: 
Kaupunki on varannut ottoalueeseen sisältyvien kiinteistöjen raja
naapureille tilaisuuden tulla kuulluksi. Lisäksi hakemuksesta on kuu
lutettu MAL 13 §:n mukaisesti kaupungin ilmoitustaululla, Porvoon 
www -sivuilla sekä Uusimaassa, Borgåbladetissa ja ltäväylässä. Ha
kemuksen johdosta jätettiin 3 huomautusta: Neste Oil edellytti huo
mautuksessaan, että murskeen poiskuljetukset tukeutuvat Kilpilah
den uuteen tiehen.  huomauttivat mm. mahdollisista korvauksista, 
melusta, pölystä, suojavallien riittävyydestä sekä liikennöinnistä. 
Hankkeen johdosta pyydettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen, 
Itä-Uudenmaan liiton, ympäristönsuojelulautakunnan, 
terveydensuojelujaoston, Uudenmaan tiepiirin, 
Ratahallintokeskuksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, 
Turvatekniikankeskuksen ja Sipoon kunnan lausunnot. Lausunnot 
olivat hanketta puoltavia, joskin hakemusta pyydettiin täydentämään 
ja tarkentamaan mm. luonnonympäristön kuvauksen sekä lähistön 
kaivokartoituksen osalta. Yhteenveto lausunnoista ja 
huomautuksista on esitetty liitteenä. 

Vastine ja hakemusasiakirjojen täydentäminen: 

Hakijalle on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen sekä asia
kirjojen täydentämiseen. Vastine on esitetty liitteenä (22.7.2009). Li
säksi hakija on täydentänyt hakemustaan ottoalueen luonnonolojen 
kuvauksella (21.7.2009). 

Perustelut: 
Haetun ottotoiminnan ei voida katsoa aiheuttavan sellaisia seuraa
muksia, että lupaa ei voisi myöntää lupamääräyksissä esitetyin rajoi
tuksin, lisäksi hakemuksen ei voida katsoa saatujen lausuntojen
kaan perusteella olevan MAL 3 § 1 momentin vastaista. 
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- Alueella voidaan suorittaa kallion porausta, louheen murskausta ja
tarvittaessa louheen rikotusta maanantaista perjantaihin klo
6:00-22:00 ja räjäytyksiä maanantaista perjantaihin klo 7:00-18:00
välisenä aikana. Toiminta-ajoista, melunsuojauksesta ja pölyn leviä
misen torjunnasta päätetään tarkemmin toiminnalle haetussa ympä
ristöluvassa.

- Ennen ottotoiminnan aloittamista tulee hakijan toimittaa MAL 12
§:n mukainen vakuus, jonka suuruus on 320 723 €. Vakuuden mää
rää voidaan tarkistaa tarvittaessa.

Lisätietoja: 
kaavoittaja  

Otteen oikeaksi todistaa Porvoossa 23.9.2009 

1D 
 lautakunnan 
siht. 
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Valitusosoitus 

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnallisvalitus 

10.9.2009 Pykälä 200 

Valitusoikeus 

ja valitusperusteet 

Valitusviranomainen 

Valitusaika 

Kwmallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kwman jäsen. Oi
kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kwmallisvalituksin vain 
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisu vaatimuksen johdosta muut
tunut, saa päätökseen hakea muutosta kwmallisvalituksin myös asianosainen sekä kwman jä
sen. 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. 

Helsingin hallinto-oikeus, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki 

sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 
faksi 010 364 2079 

30 päivää 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Kwman jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti 
nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse
män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä 
koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun pöytäkirja 
on asetettu julkisesti nähtäväksi. 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. 

Pöytäkirjan nähtäväksi 23.9.2009 
asettaminen 

Tiedoksianto 

asianosaiselle 

Valituskirjelmä 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kunta-laki 95 §) ()
h, ,,fLuovutettu asianosaiselle J V (

Annettu postin kuljetettavaksi 
 

(}j{ V

Paikka, pvm 

Tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus 

Muulla tavoin, miten 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite,
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi ja
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava, 
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan 
ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi
keaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
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voi lisätä onnettomuusriskiä Nesteentiellä. Myyntikuljetukset tulisi pyrkiä hoitamaan ruuhkahuippu
jen ulkopuolella, mikäli toiminta alkaa ennen uuden tieyhteyden valmistumista. 

Kallioainesten ottotoimintaa ei saa ulottaa kalliopohjaveden pinnan tasoon. Alimmasta sallitusta lou
hintatasosta päätettäessä tulee huomioida suunnitelma-aluetta sivuavan Kilpilahden uuden tieyhtey
den suunniteltu taso, kompostointialueen taso, sekä suunnitelma-alueen välittömässä läheisyydessä 
käytössä olleiden ja olevien louhinta- alueiden maa-ainesluvissa määritellyt alimmat louhintatasot. 

Ympäristönsuojelulautakunta katsoo, että suunnitelma-alueen pinta- ja pohjavesien seurannan tulee 
olla pääpiirteiltään yhdenmukainen lähialueella jo toimivien kahden muun kallioainesten ottoalueen 
seurannan kanssa. Koska maa-ainesluvan hyväksyy kaavoitus- ja rakennuslautakunta ja louhintaa 
ja murskausta koskevan ympäristölupahakemuksen Uudenmaan ympäristökeskus, tulee viran
omaisten varmistaa etukäteen, että lupapäätöksissä annettavat määräykset esimerkiksi toiminta
ajoista tai vesien laadun seurannasta ovat yhdenmukaiset. 

Myös pohjaveden öljyhiilivetypitoisuus tulee mitata ennen toiminnan aloittamista sekä tämän jälkeen 
tarvittaessa, kuitenkin joka 3. toimintavuosi. Muilta osin pohja- ja pintaveden seuranta voidaan to
teuttaa esitetyn mukaisesti. 

T erveydensuojelujaosto: 

Tiehallinto: 

Toiminnan aikaista meluhaittaa tulee selvittää melumittauksilla. Valtioneuvoston päätöksen 
993/1992 mukaisia ohjearvoja ei tule ylittää. Tarvittaessa meluhaittaa tulee ehkäistä esim. rakenta
malla meluvalleja, murskaus- ja seulontalaitteiston sijoituksella tai muilla rakenteellisilla ratkaisuilla. 
Terveydensuojelujaosto katsoo, että meluhaittaa aiheuttavaa toimintaa ei tule harjoittaa viikonlop
puisin eikä perjantaisin enää klo 17.00 jälkeen. 

Toiminta-alueella tullaan varastoimaan kohtuullisen suuria määriä kemikaaleja. Poltto- ja voiteluai
neita sekä muita kemikaaleja ja ongelmajätteitä käsiteltäessä on maaperän ja pohjaveden suojauk
seen kiinnitettävä erityistä huomiota. Hakemuksessa ei määritelty, mitä muu öljyntorjuntakalusto tu
lee olemaan. Vuotoriskit on minimoitava esimerkiksi varikkoalueen ulkopuolella tapahtuvien tankka
usten yhteydessä. Toiminnan vaikutusta pohjaveden laatuun tulee seurata säännöllisesti alueelle si
joitettavasta pohjavesiputkesta. 

Terveydensuojelujaostolla ei ole hakemuksesta muuta huomautettavaa. 

Alueen liikenneyhteyksiä on suunniteltu yhteistyössä Kilpilahden uuden tieyhteyden suunnittelun 
kanssa siten, että uudelle tieyhteydelle on varauduttu rakentamaan alueelle johtava kanavoitu liitty
mä asemakaavan osoittamaan paikkaan. Ennen uuden tieyhteyden rakentamista kiviaines on tarkoi
tus kuljettaa erikseen rakennettavaa huoltotietä pitkin Metsäpirtin kompostointikeskuksen alueelle ja 
sieltä edelleen Metsäpirtintielle ja maantielle 148. Kun uusi tieyhteys valmistuu, liikenne siirtyy sille. 

Kilpilahden uuden tieyhteyden rakentaminen on suunnitelmien mukaan tarkoitus aloittaa loppuvuo
desta 2009 ja sen pitäisi olla valmis kesällä 2011. Kiviainesten otto, maisemavallien rakentaminen ja 
mahdollisen työmaatien rakentaminen ja käyttö tulee järjestää siten, ettei se haittaa uuden tieyhtey
den rakentamista. samoin kallioalueen pintavedet tulee johtaa uuden tieyhteyden tiealueen ulkopuo
lelle ilman, että siinä käytettäisiin maantien sivuojia tai että pintavesistä aiheutuisi haittaa maantien 
kuivatukselle. 

Kalliokiviaineksen otosta ja alueen rakentamisessa kannattaa jatkaa yhteistyötä tien rakentamisen 
kanssa mm. mahdollisten ylijäämämassojen osalta. 

Ratahall i ntokeskus: 
Louhinta ja siihen liittyvät pengerrys- ja leikkaustyöt sekä pohjavedenpinnan vaikuttaminen tulee 
suunnitella ja toteuttaa siten, että radan stabiliteetti ei missään olosuhteissa vaarannu. Lisäksi lou
hinnasta ja räjäytyksistä tulee hakea lupa RHK:n rataisännöintiorganisaatiolta (RR Management 
Oy/ . 

Louhintaa liittyvä ajoneuvoliikenne tulee kulkea muualta kuin läheisestä tasoristeyksestä. Uuden
maan maanmittaustoimiston selvityksen mukaan tiloilla ei ole oikeutta ko. tasoristeykseen. 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos: 
Maa-ainesottoalueen kaakkoisosa sijoittuu laaditun suuronnettomuusriskiselvityksen (Suuronnetto
muusriskin huomioiminen maankäytön suunnittelussa Kilpilahden alueella. Gaia Consulting Oy, 
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2007) korkean riskin alueeseen (11I-luokka) johtuen VR:n ratapihasta. Muu osa alueesta on kohon
neen riskin aluetta. 

pelastuslaitos pitää tärkeänä toisen tieyhteyden varmistamista ennen suurten työkohteiden aloitusta, 
joista aiheutuu suuri liikennemäärän lisäys nykyisin käytössä olevalle tieyhteydelle. Liikennemääräs
tä aiheutuva haitta korostuu erityisesti Kilpilahden teollisuusalueelle vuoden 201 0 aikana toteutetta
vien laajojen perusparannusten yhteydessä. 

Kilpilahden teollisuus- tai VR:n ratapihalla voi onnettomuuden sattuessa levitä louhinta-alueelle myr
kyllisiä kaasuja. Maa-ainesten otto-alueella työskentelevien tulee olla myös tietoisia suojaustoimen
piteistä mahdollisessa onnettomuustilanteessa. 

Lupahakemuksesta tulisi pyytää myös Turvatekniikankeskuksen lausunto. 

Turvatekniikankeskus: 
Tukes yhtyy Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausuntoon. 

Tukes ei näe estettä suunnitelmalle, jossa Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy louhii tiloiltaan kallioaines
ta, kun sitä käytetään Kilpilahden uuden rinnakkaistien rakentamiseen. Rinnakkaistiellä parannetaan 
merkittävästi Kilpilahden teollisuusalueen turvallisuutta. 

Lähimmät suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavat kohteet ovat VR:n ratapiha sekä Borealis Poly
mers Oy. Hakijan tulee perehtyä mahdollisiin vaaratilanteisiin ja huolehtia riittävästä koulutuksesta. 

Huomautukset: 

Neste Oil 
Yhtiö suhtautuu positiivisesti Kilpilahden ja sen lähialueiden kehittämiseen, eikä näin ollen vastusta 
suunniteltua maa-ainesten ottoa edellyttäen, että maa-aineksen mahdolliset poiskuljetukset tulevat 
tukeutumaan Kilpilahden uuteen tieyhteyteen. Yhtiöstämme on toistuvasti tuotu esiin Kilpilahden uu
den tieyhteyden tarpeellisuus ja kiireellisyys, ja haluamme painottaa erityisesti liikenteen turvallisuut
ta ja sujuvuutta maantiellä 148 (Nesteentie). Yhtiö on maksanut maantien 148 lisäkaistan pääosin 
omiin tarpeisiinsa ja katsoo, että rakennettua lisäkapasiteettia ei tule kuluttaa alueelle suunniteltavin 
lisäinvestoinnein. 

kuolinpesä/, Box 
Haluamme huomauttaa seuraavaa: 
1 . Korvausvelvollisuus 
Jos ympäristölle tai puustolle aiheutuu vahinkoa, on hakijan oltava korvausvelvollinen. 
2. Murskauksen ja räjäytysten ajankohta
Kiven ja kallion murskausta ja räjäytystä saa tehdä vain arkipäivisin kello 8.00 - 17.00. Viikonloppu
na ei ottoalueella saa olla minkäänlaista toimintaa, sillä sen läheisyydessä on vapaa-ajanasutusta ja
muita vapaa-ajan aktiviteetteja.
3. Suoja- ja meluvallit
Ottoaluetta ympäröivien suoja- ja meluvallien (maisemavalli) tulee olla korkeammat kuin ottosuunni
telmassa, sillä alue sijaitsee ympäristöönsä nähden korkealla. Metsäpirtin aiheuttaman melun koke
muksella varsinkin alueen länsipuolen vallin tulisi olla korkeampi, sillä äänet ja melu leviävät pitkälle
länteen avointen peltojen ylitse.
4. Räjähdysainepanokset
Räjähdysainepanosten tulee olla niin pieniä, etteivät ne aiheuta vahinkoa ottoalueen läheisyydessä
sijaitseville kiinteistöille.
5. Murskauspölyn ja melun minimointi
Murske pitää sijoittaa sellaiseen paikkaan, jossa se vähiten aiheuttaa pöly- ja meluhaittoja, ja murs
keen malli pitää tutkia tarkoin, jotta pölyn ja melun esiintyminen alueella voidaan minimoida.
6. Puutteiden esiintyminen ottotoiminnassa
Jos ottotoiminnassa esiintyy puutteita tai muita laittomuuksia ottoaikana, pitää toiminnan välittömästi
loppua.

7. Kallioainesten kuljetus
Kallioainesten kuljetuksen ottoalueelta tulee tapahtua uutta, moottoritien ja Kilpilahden väliin raken
nettavaa tietä pitkin. Ennen tien valmistumista ei ottoalueella tulisi sallia minkäänlaista toimintaa, sil
lä Nesteentien liikennemäärät ovat jo nyt liian suuria.

Perhe, Box 
Samansisältöinen huomautus kuin yllä. 



• 

• 

..!Jtii- 1Ji,.Jcn,naan .!.• Ö�fra r/gfanJ� 
Jätehualta ay ; Avfall!!i!!iervice Ab 

,l 

Porvoon kaupunki 
Kaupunkisuunnitteluosasto 
PL23 
06101 Porvoo 

VASTINE JA HAKEMUSASIAKIRJOJEN TÄYDENTÄMINEN: KILPILAHDEN
JÄTEKESKUS, MAA-AINESLUPAHAKEMUS

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n Kilpilahden jätekeskusalueen maa-ainesottolupahakemusta 
koskevien lausuntojen ja mielipiteiden perusteella luvan hakija antaa asiasta seuraavan vastineen: 

Liikenne 

Useissa lausunnoissa kiinnitetään huomiota louhinnan aikaisen liikenteen aiheuttamiin ongelmiin. 
Vastineena Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy toteaa, että louhinnan aikainen liikennöinti ohjataan 
lähtökohtaisesti uuden Kilpilahden rinnakkaistieyhteyden kautta. 

Talousvesikaivot 

Sipoon kunnan ympäristönsuojelujaosto kiinnittää lausunnossaan huomiota kaivollisten 
kiinteistöjen sijaintia osoittavan kartta-aineiston eroavuuksiin ottosuunnitelman kohdan 3 tekstissä 
mainittuun lähimmän asutuksen etäisyyteen ottoalueesta. Täsmennyksenä luvan hakija toteaa, että 
lähimmät vakituisen asutuksen rakennukset sijaitsevat noin kilometrin päässä ottoalueesta 
moottoritien pohjoispuolella. Kaivollisten kiinteistöjen sijaintia osoittavassa kartta-aineistossa 
kiinteistöjen maa-alueet ulottuvat lähemmillään noin 200 metrin päähän ottoaluesta, mutta 
kiinteistöillä sijaitsevat vakituisen asutuksen rakennukset eivät ulotu kilometriä lähemmäs 
ottoalueesta. 

Luvan hakija täydentää hakemusasiakirjoja ohessa liitteenä 1 olevalla aineistolla, joka liittyy 
Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnossa esitettyyn luonnon olosuhteita ja vaikutuksia 
koskevien asioiden puuttumiseen maa-ainesottolupahakemuksesta. 

Porvoossa 22.7.2009 

 kehityspäällikkö 

Liitteet: Lupahakemustäydennys (Ramboll Finland Oy, 21.7.2009) 

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Östra Nylands Avfallsservice Ab Puh/Tel: 020 7 37 7070, Faksi/Fax: 020 737 7077 
Ankkurikatu 8 Ankaregatan 8 5-posti/E-posl:etunimi.sukunimi@iuj.fi 
06100 PORVOO 06100 BORGÅ www.iuj.fi 

Y-tunnus/FO-nummer: 00214718 
Kaupparck.nm/Handelsregistno; 555.955 
Kotipaikko/H,mort: PORVOO-BORGÅ 




