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ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY: N KALLIOAINESTENOTTOHAKEMUS TILOILLE 
RN:OT 8:27, 8:35, 9:10, 9:34, 30:2 ja 4:92, KULLOO 

KaKeL § 225 Valmistelu ja lisätiedot: 
kaavoittaja 

PÄÄTÖS KALLIOAINESTEN OTTOHAKEMUKSESTA: 
Hakija: 
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ab 
Ankkurikatu 8 
0610 Porvoo 

Kiinteistöt, joita hakemus koskee: 
Tavisskog 11 8:27, Tavisskog 1118:35, Tavisskog 9:10, Lövsta 9:34, 
Recovery 30:2 ja Nybacka 4:92, Kulloo 
Hakija omistaa ottoalueen suoja-alueineen. 

Otettava maa-ainesmäärä, ottoalue ja ottoaika: 

- yhteensä 2 518 000 m3
, josta määrästä kallioainesta on 2 176 000 

m3 ja pintamaa-aineksia 342 000 m3

- ottoalue on kooltaan 34,8 ha
- ottoaika on 11 vuotta
- Kysymyksessä on voimassa olevan maa-ainesluvan muuttaminen.

Hakem usasi aki rjat: 
Itä-Uudenmaan Jätehuol.to Oy, Kilpllahden maa-ainesten 
ottosuunnitelma, 1.6.2011 
Louhintatyönaikainen pohjoisosan allas, 20.6.2012 

Alueen kuvaus: 
Koko ottoalueelta on kaadettu puut ja poistettu pinta maat, suojavallit 
on osittain rakennettu ja louhinta on käynnissä voimassa olevan 
lupapäätöksen mukaisesti. 

Aluetta koskevat aikaisemmat luvat, muut suunnitelmat, 
inventoinnit, tiedot pohjavesialueista yms.: 
- Maa-aineslupa, Porvoon kaupungin kaavoitus- ja
rakennuslautakunta, 10.9.2009 § 200
- Ympäristölupa koskien kallion louhintaa ja murskausta,
Uudenmaan ympäristökeskus, 15.12.2009, No YS 1601
- Päätös ympäristöluvan eräiden lupamääräysten muuttamisesta,
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 31.1.2012, Nro 19/2012/ 1
- Alueella on voimassa 27.2.2008 hyväksytty asemakaava, jossa
alue on osoitettu jätteenkäsittelyn korttelialueeksi EJ-1 sekä
suojaviheralueeksi EV-1. Liikennöinti alueelle tapahtuu
Kilpilahdentien kautta. Vahvistetussa Sköldvikin osayleiskaavassa
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- Oton vaikutuksia pohjaveteen tulee tarkkailla laaditun
tarkkailuohjelman, Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy, Kilpilahden
jäte keskuksen louhintavaiheen tarkkailuohjelma, 19.10.2010,
mukaisesti.

- Mikäli jätekeskuksen rakentaminen ei käynnisty luvan
voimassaoloaikana, tulee alueen jälkihoito tapahtua suunnitelmassa
esitetyn vaihtoehtoisen jälkihoitosuunnitelman mukaisesti.
Pintavesien ohjaus alueen ulkopuolelle tulee järjestää pysyvänä
ratkaisuna laskeutusaltaiden kautta.

- Alueen kalliopohjaveden korkeustasoa ja suotovesien määrää
seurataan valvonnan yhteydessä. Mikäli otto ennalta
arvaamattomalla tavalla vaikuttaa alueen pohjavesitilanteeseen,
oton alinta suunniteltua tasoa voidaan tarvittaessa edellyttää
korotettavaksi.

- Laskeutusaltaiden riittävyyttä seurataan valvonnan yhteydessä ja
niitä voidaan tarpeen vaatiessa edellyttää laajennettavaksi.

- Ennen ottotolminnan aloittamista tulee hakijan toimittaa MAL 12
§:n mukainen vakuus, jonka suuruus on 355 017 €. Vakuus korvaa
kaupungin hallussa olevan 320 723 €:n suuruisen vakuuden.

- Kaupunkikehityslautakunta suostuu, että ottotoiminta voidaan
käynnistää ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman. MAL 21
§:n mukaisen erillisen_vakuuden suuruus on 68 588 €.

Päätös: 
Kaupunkikehityslautakunta päätti, että lupa maa-ainesten 
ottamiseen myönnetään 1.6.2011 päivätyn ja 20.6.2012 tehtyjen 
täydennysten mukaisena lupamääräyksissä annetuin rajoituksin. 
Luvan myöntämisen perustelut on esitetty edellä kohdassa 
perustelut. Ottotoiminnassa tulee noudattaa edellä esitettyjä 
lupamääräyksiä. 

Otteen oikeaksi todistaa Porvoossa 4.10.2012 




