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Puh. (kirjaamo):
Faksinumero:

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
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Valituksen voi tehdä myös hallinto-Ja erityistuomioistuinten asiointi-
palvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistui-
met.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, Joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitet-
tava:

2) päätös, Johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva pää-
tös)

3) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia sii-
hen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)

4) vaatimusten perustelut
5) mihin valitusoikues perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-

tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
man yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, Johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
(prosessiosoite}. Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai

muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä

ole Jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Rihkamatori B, 06100 Porvoo
kirjaamo(at)porvoo. fi
020 69 2250
ma-pe klo 9-15



Porvoon kaupunki

Rakennus-ja ympäristölautakunta §100

Ote pöytäkirjasta

27. 09. 2022

Neste Oyj, ympäristölupahakemuksen Dnro 4708/60.607/2021 peruuttaminen

Rakennus-ja ympäristölautakunta 27. 09.2022 § 100
2130/11.01.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot:
ympäristöntutkimuspäällikkö Carita Forsberg-Heikkilä,
carita. forsberg-heikkila@porvoo. fi

Neste Oyj on jättänyt Porvoon kaupungin
ympäristölupaviranomaiselle 17. 2. 2021 kiviaineksen murskausta
koskevan ympäristölupahakemuksen Dnro 4708/60.607/2021.
Suunniteltu toiminta sijoittui Porvoon kaupungin Kilpilahden kylässä
Neste Oyj:n omistamalla kiinteistölle Sköldvik R:no 638-463-1-68.

Neste Oyj on pyytänyt 23. 8.2022 päivätyllä kirjeellä, että Porvoon
kaupungin rakennus-ja ympäristölautakunnassa vireillä olevan
ympäristölupahakemuksen Dnro 4708/60. 607/2021 käsittely
päätetään.

Liite:
Neste Oyj, päätös kiviaineksen murskausta koskevan
ympäristölupahakemuksen Dnro 4708/60. 607/2021 käsittelyn
raukeamisesta

Ympäristönsuojelupäällikkö
Rakennus-ja ympäristölautakunta päättää, että Neste Oyj:n
17.2.2021 vireille laittaman ympäristölupahakemuksen Dnro
4708/60. 607/2021 käsittely raukeaa liitteen mukaisesti, koska hakija
on ilmoittanut peruuttavansa lupahakemuksensa.

Asia tarkastetaan heti.

Päätös

Rakennus-Ja ympäristölautakunta päätti, että Neste Oyj:n 17. 2. 2021
vireille laittaman ympäristölupahakemuksen Dnro 4708/60. 607/2021
käsittely raukeaa liitteen mukaisesti, koska hakija on ilmoittanut
peruuttavansa lupahakemuksensa.

Asia tarkastettiin heti.

Otteen oikeaksi todistaa 29. 09. 2022

Sanna Tarmi

Rakennus-ja ympäristölautakunnan sihteeri

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu **



Porvoon kaupunki

Rakennus-ja ympäristölautakunta § 100

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 100

VALITUSOSOITUS

Ote pöytäkirjasta

27.09.2022

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Vaasan
hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta
1) se, jonka oikeutta tai etua päätös saattaa koskea
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäris-

tön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viih-
tylsyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella kysymyksessä
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät

3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät

4) elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus sekä toiminnan sijainti-
kunnan Ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojelu-viranomai-
nen

5) muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päätty-
mistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen
katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumis-
päivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- taijuhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vana sen jälkeen.
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PORVOON KAUPUNKI
Rakennus-ja ympäristölautakunta
Piispankatu 38
PL 23
06101 PORVOO

PÄÄTÖS KÄSITTELYN RAUKEAMISESTA
Päätöstä koskeva kuulutus julkaistu 5. 10. 2022
Rakennus-ja ympäristölautakunta 27. 9. 2022 § 100
Dnro 2130/11. 00. 11/2022, 4078/60. 607/2021
Päätöksessä yhteensä 12 sivua

ASIA Päätös Neste Oyj:n kiviaineksen murskausta siirrettävällä murskauslaitoksella
koskevan ympäristölupahakemuksen käsittelyn raukeamisesta

LUVAN HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Neste Oyj
Käyntiosoite: Jalostamontie 36, 06850 Kulloo
Postiosoite: PL 310, 06101 Porvoo
Y-tunnus: 1852302-9
Puhelinnumero: 01045811

Sähköpostiosoite: etunimi. sukunimi@neste. com

Laskutusosoite: Neste Oyj, PL 430, 00026 Basware/Nesteovi PL429(a}bscs. ba-
seare. com

LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT

Neste Oyj, Teollisuuskenttä, kiviaineksen murskaus
Käyntiosoite: Satamatie, 06850 Kulloo
Kiinteistörekisteritunnukset: Sköldvik RN:o 638-463-1-68.
Kiinteistön omistaja: Neste Oyj
Toimialatunnus (TOL): muu, murskaus, hyödynnetään täytöissä

LUVAN HAKEMISEN PERUSTEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 §:n 1 momentti ja liitel taulukko 2 kohta 7 e)

Ympäristönsuojelulain (527/2017) 27 § 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen
vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta säädetään liitteen 1 taulukossa 2, on oltava ym-
päristölupa.

Liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 e) mukaan ympäristölupa on oltava kiinteällä murskaa-
molla tai kalkkikiven jauhatuksella tai sellaisella tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettä-
välle murskaamalla tai kalkkikiven jauhatukselle, jonka toiminta-aika yhteensä vähin-
tään 50 päivää.

Siirrettävän kivenmurskaamon toiminta-aika ylittää 50 päivää. Laitos on lupavelvollinen
ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7
e) perusteella.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 34 § 2 momentti
Asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 § kohta 6 b)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 34 §:n 2 momentin mukaan kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomainen ratkaisee muun kuin 1 momentissa tarkoitetun lupahakemuksen.
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Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 6 b) mukaan kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomainen ratkaisee toiminnan ympäristölupahakemuksen, kun kyseessä
on kiinteä murskaama tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava
siirrettävä murskaama tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähin-
tään 50 päivää;

Toimivaltainen lupaviranomainen on Porvoon kaupungin rakennus-ja ympäristölauta-
kunta.

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus kiviaineksen murskaukseen on jätetty Porvoon kaupungin ympäristölu-
paviranomaiselle 17. 2. 2021.

Hakemuksen täydennykset

Hakemusta on täydennetty 25. 2. 2021 tiedoilla kiinteistöstä ja rajanaapureista.

Neste Oyj on pyytänyt hakemuksesta rajanaapurin lausuntoa Uudenmaan ELY-keskuk-
sen L-vastuualueelta. Hakemusta on täydennetty 3. 3. 2021 Uudenmaan ELY-keskuk-
sen liikenne Ja infrastruktuuri -vastuualueen naapurin lausunnolla dnro UU-
DELY/2066/2021.

VOIMASSA OLEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET

Neste Oyj hakee Porvoon kaupungilta ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 mo-
mentin mukaista ympäristölupaa siirrettävälle murskauslaitokselle, jonka toiminta-aika
on yhteensä vähintään 50 päivää (luvanvaraisuus YSL liite 1 taulukko 2 kohta 7 e). Toi-
minnan suunniteltu käynnistymisajankohta oli 7/2021.

Suunnittelualueen louhinnalle ja tasaamiselle teollisuuskentäksi on haettu samanaikai-
sesti maankäyttö-ja rakennuslain mukaista rakennuslupaa, tunnus LP-638-2021-
00248.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET

Maakuntakaava

Alueella on voimassa 15. 2. 2010 vahvistettu (KHO 6. 4. 2011) Itä-Uudenmaan maakun-
takaava, jota on täydennetty 1 . - 4. vaihemaakuntakaavoilla.

1. vaihemaakuntakaava, vahvistettu 22. 6. 2010, lainvoimaiseksi kaava korkeimman hal-
linto-oikeuden päätöksellä vuonna 2012. Kaavassa osoitetaan jätehuollon pitkän aika-
välin aluetarpeet, kiviaineshuollon alueet, moottoriurheilu-ja ampumarata-alueet, liiken-
teen varikot ja terminaalit sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet.

2. vaihemaakuntakaava, vahvistettu 30. 10.2014, lainvoimaiseksi kaava korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 2016. Vaihekaavan tärkeimpiä ratkaisuja ovat toi-
miva ja kestävä yhdyskuntarakenne, rakennetta tukeva liikennejärjestelmä, kaupan pal-
veluverkko sekä maakunnallinen kyläverkko.

3. vaihemaakuntakaava, vahvistettu 14. 12. 2012, kaava sai korkeimman hallinto-oikeu-
den päätöksellä lainvoiman vuonna 2014. Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavassa esi-
tetään paikka uudelle jätevedenpuhdistamolle Espoon Blominmäessä sekä kumotaan
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aiemmista maakuntakaavoista Suomenojan puhdistamoa Ja puhdistamon vaihtoehtoi-
siä sijoituspaikkoja koskevia merkintöjä.

Yleiskaavoitus

Hankealue kuuluu vuonna 1988 vahvistetun (lainvoimaiseksi 1989) Sköldvikin osayleis-
kaavan alueeseen. Osayleiskaavassa hankealue on osoitettu teollisuusalueeksi (T)
(Kuva 7 3). Osayleiskaavassa teollisuusalueen ulkopuoliset lähialueet on pääasiassa
merkitty maatalousalueeksi (MT).

Alueen muuttuneiden tiejärjestelyjen, Kilpilahden uuden tieyhteyden ja maankäytön
muutostarpeiden johdosta vireillä on Sköldvikin osayleiskaavan muuttaminen.

Asemakaava

Hankealueella on voimassa pääosin Sköldvikin asemakaava (rk 74), joka on vahvis-
tettu 27. 4. 1984. Kaavaa on osin muutettu asemakaavan muutoksella (rk 319), joka on
vahvistettu 7. 4. 2000. Kaavamuutoksella mm. vahvistui ohjeellinen teollisuusraiteelle
varattu alueen osa. Hanke sijoittuu asemakaavan mukaiseen kortteliin 8. Hankealue on
kaavassa merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T).

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Sijaintipaikka ja sen ympäristö ja alueen maankäyttötilanne

Hanke sijoittuu Porvoon kaupungin Kilpilahden kylässä Neste Oyj:n omistamalle kiin-
toistolle Sköldvik kiinteistötunnus 638-463-1-68. Teollisuuskentän rakentamisalue sijoit-
tuu Kilpilahden teollisuusalueelle pääasiassa rakentamattomalle alueelle.

Kilpilahden teollisuusalue sijaitsee noin 12 kilometriä Porvoon keskustasta lounaaseen,
lähellä Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan rajaa, Joka on lähimmillään noin 700 met-
rin päässä teollisuusalueen rajasta lounaaseen.

Lähin asutus, loma-asutus sekä herkät kohteet

Lähimmät asuinalueet ovat kylämäiset Nyby Kilpilahden luoteispuolella ja Nikuby vas-
taavasti eteläpuolella. Etäisyyttä hankealueelta näiden alueiden lähimpiin asuinraken-
nuksiin on noin 2 000 metriä. Lähin asuttava rakennus sijaitsee noin 800 metrin päässä
hankealueen eteläpuolella. Tämä rakennus on tarkoitettu tilapäiseen Nesteen henkilö-
kunnan yöpymiseen sekä neuvottelukäyttöön ja sinne pääsy on rajoitettu.

Loma-asuntoja sijaitsee Svartbäckinselän rannoilla molemmin puolin. Hankealuetta lä-
himmät loma-asunnot sijaitsevat noin 1 700 metrin päässä hankealueesta länteen
Emäsalossa Svartbäckinselän vastarannalla.

Teollisuusalueen läheisyydessä ei sijaitse kouluja tai päiväkoteja tai muita vastaavia
herkkiä kohteita. Lähin koulu ja päiväkoti sijaitsevat Kulloossa noin viiden kilometrin
päässä hankealueesta.

Kilpilahden teollisuusalueen läheisyydessä sijaitsee Keravan kaupungin Nikuvikenin
ulkoilualue, jossa on uimaranta ja venepaikkoja (Keravan kaupunki 2020). Nybyn ulkoi-
lualue sijaitsee teollisuusalueen pohjoispuolella. Emäsalonselällä sijaitseva Mäntysaari
on Porvoon kaupungin ulkoilualue.
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HAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hakemus koskee teoltisuuskentän rakentamista Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitoksille
Kilpilahteen omistamalleen kiinteistölle Sköldvik 638-463-1-68. Kohteessa tasataan n.
30 ha maa-alue. Teollisuuskenttä tehdään tulevien laitosinvestointien rakennuspai-
kaksi.

Rakennusalue on suurelta osin aiemmin rakentamatonta teollisuusaluetta. Kenttä tasa-
taan pääosin korkoon + 15 m merenpinnasta. Lähempänä merta oleva ranta-alue tasa-
taan korkoon + 4 m merenpinnasta. Alueella sijaitsee aiemmin käytössä ollut öljypitois-
ten lietteiden ja vastaavien öljyjätteiden peltokäsittelyalue. Peltokäsittelyalueen maa-
ainekset, jotka ovat pääosin öljyhiilivedyillä pilaantuneita, käsitellään erikseen vastaa-
van viranomaisen (Uudenmaan ELY-keskus) päätöksellä.

Teollisuuskentän alueelta raivataan myös puustoja poistetaan pintamaat. Kenttä tasa-
taan louheella ja murskeella sekä osa pintamaista läjitetään rakennusalueen läheisyy-
dessä. Lähempänä merta olevalla ranta-alueella tehdään alueen vahvistamista pora-
paalutusten avulla ja paalujen varaan valettavalla betonisella maastolaatalla.

ASIAN KÄSITTELY

Asian vireilläolosta tiedottaminen

Lupahakemuksen vireilläolosta on tiedotettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 44 §:nja
ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 11 §:n mukaisesti hallintolain (434/2003) 62 a
§:n tarkoittamalla julkisella kuulutuksella Porvoon kaupungin verkkosivuilla 10. 3. 2021 -
16.4. 2021 välisenä aikana.

Kuulutus Ja hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävissä Porvoon kaupungin internetpalve-
lussa www. oorvoo. fi sivustalla kuulutukset Ja lakisääteiset ilmoitukset. Kuulutuksen jul-
kaisemisesta on ilmoitettu Uusimaa-ja Östnyland- lehdissä 9. 3. 2021 Ja Itäväylä-leh-
dessä 11. 3. 2021.

Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain (527/2014) 44 §:n mukaisesti annettu tie-
dossa oleville asianosaisille erikseen tieto 9. 3. 2021 päivätyllä kirjeellä sekä varattu ym-
päristönsuojelulain (527/2014) 43 §:n mukaisesti tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-
asian johdosta.

Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä 10. 3. 2021 - 16. 4. 2021 välisenä aikana Por-
voon kaupungin palvelupiste Kompassissa, osoite Rihkamatori B, 06100 Porvoo.

Kuulemistilaisuudet

Hankkeesta ei ole ollut tarvetta järjestää ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 13
§:n mukaista yleisön kuulemistilaisuutta.

Tarkastukset ja neuvottelut

Kiinteistölle on tehty ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:n mukainen tarkastus-
käynti 24.8. 2021.

Tarkastuksesta on laadittu ympäristönsuojelulain (527/2014) 174 §:n mukainen, 24. 8.
2021 päivätty tarkastuspöytäkirja.
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Lausunnot

Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty 10. 3. 2021 sähköisesti ympäristönsuojelulain
(527/2014) 42 §:n mukainen lausunto Porvoon kaupungin terveydensuojeluviranomai-
seita, Porvoon kaupungin kaupunkisuunnitteluosastolta, Uudenmaan ELY-keskuksen
Liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueelta, Väylävirastolta, Uudenmaan liitolta, Turvalli-
suus- ja kemikaalivirastolta (Tukes), Porvoon museolta sekä Itä-Uudenmaan pelastus-
laitokselta (9. 3. 2021 päivätty kirje). Lausunto on pyydetty antamaan 16. 4. 2021 men-
nessä.

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) on ilmoittanut 11. 3. 2021, että Tukesilla ei
ole tarvetta lausua asiassa.

Terveydensuojelujaoston 23.3.2021 § 26 antamassa lausunnossa todetaan muun
muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua lähimmälle asutukselle terveys- tai viihty-
vyyshaittaa esimerkiksi pölyämisen tai melun johdosta. Toiminta ei saa ylittää Valtio-
neuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melun ohjearvoja lähiasuintalojen piha-alu-
eillaja loma-asumiseen käytettävillä alueilla. Myös meluohjearvot alittavat melutasot
saattavat aiheuttaa viihtyvyyshaittaa. Ympäristöterveysjaosto katsoo, että mikäli toimin-
nasta aiheutuu meluhaittaa asutukselle, ei toimintaa tule harjoittaa viikonloppuisin eikä
perjantaisin klo 17. 00 jälkeen. Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huo-
mautettavaa.

Porvoon kaupungin kaupunkisuunnitteluosaston 9.4. 2021 antamassa lausunnossa
todetaan muun muassa, että rakennusalue on yhteensä noin 30 haja on suurelta osin
aiemmin rakentamatonta teollisuusaluetta. Alue sijaitsee Kilpilahden öljysataman lähei-
syydessä. Hanke koostuu kahdesta erillisestä teollisuuskentästä. Pääkenttä louhi-
taan/tasataan pääosin noin korkoon + 15, jonka jälkeen kenttä rakennetaan noin ta-
solle + 17. Lähempänä merta oleva kenttä louhitaan/tasataan pääosin tasoon +2, 5,
jonka jälkeen kenttä rakennetaan noin tasolle+ 4 m. Alueella murskattavan kiviainek-
sen määrä on noin 705 000 tonnia. Samanaikaisesti on vireillä Maankäyttö-ja raken-
nuslain mukainen rakennuslupa teollisuuskentän rakentamiseksi. Ympäristölupa kos-
kee murskausta ja välivarastointia.

Kaavatilanne:

Kilpilahden teollisuusalueella on voimassa 27. 4. 1984 ja 7.4. 2000 vahvistetut Sköldvikin
asemakaavat (vahvistettu rakennuskaavoina). Rakennushanke ja murskaustoiminta
sijoittuvat asemakaavan mukaiseen kortteliin 8, joka on asemakaavassa osoitettu Teol-
lisuus-ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Kortteli 8 on kooltaan noin 7189140
m2 ja se muodostuu yhdestä tontista. Tonttijako on ohjeellinen. Korttelin 8 rakennusoi-
keuson 12560000 m3.

Mursketta on esitetty välivarastoitavaksi kiinteistön 638-440-11-56 alueella Kilpilahden-
tien varrella, tien itäpuolella. Tällä alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai oi-
keusvaikutteista yleiskaavaa. Sköldvikin oikeusvaikutteinen osayleiskaava kumottiin
tältä kohdin uuden Kilpilahdentien rakentamisen mahdollistamiseksi, kumoaminen on
hyväksytty 25. 4. 2004. Vuonna 1988 vahvistettu Sköldvikin osayleiskaava on muiltakin
osin vanhentunut ja osayleiskaavan ajanmukaistaminen on parhaillaan työn alla.

Välivarastointiin esitetyllä alueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaavayhdis-
telmä, jossa alue on osoitettu merkinnällä T Teollisuusalue. Välivarastointialue sijoittuu
Kilpilahden suojavyöhykkeen sisään (sv1). Uusimaa-kaava 2050:ssa alue on osoitettu
Tuotannon ja logistiikkatoimintojen kehittämisalueeksi ja se sijoittuu Kilpilahden suoja-
vyöhykkeen sisään (sv-t). Uusimaa-kaava 2050 on hyväksytty 25. 8. 2020, mutta



6(12)

maakuntakaava ei ole vielä tullut voimaan. Maakuntakaava on ohjeena parhaillaan
työn alla olevan osayleiskaavan laadinnalle.

Kaupunkisuunnittelu tuo lausuntonaan esille seuraavaa:

Kortteliin 8 rakennettavat teollisuuskentät sijoittuvat asemakaavan mukaiselle kortteli-
alueelle. Kysymyksessä on rakentamista ennakoiva louhinta ja syntyvän kiviaineksen
murskaaminen. Hanke ennakoi tulevaa asemakaavan mukaista rakentamista ja on
tältä osin asemakaavan mukainen.

Murskeen välivarastointi hakemuksessa esitetysti ei vaikeuta alueen tulevaa käyttä-
mistä maakuntakaavassa varattuun tarkoitukseen eikä myöskään vaikeuta alueen
osayleiskaavatasoista suunnittelua. Kuljetusreitti kulkee teollisuusalueen sisäisiä kulku-
yhteyksiä, teollisuuden ylläpitämiä katuyhteyksiä sekä yleistä tietä. Kuljetusreiteistä ei
ole huomautettavaa.

Murskeen välivarastoinnin ympäristöluvituksessa tulee kuitenkin huomioida, että varas-
tointialue sijoittuu lähimmillään noin 400 metrin päähän Fägelmossenin Natura2000 -
alueesta.

Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö (Y)-ja liikenne ja infrastruktuuri (L)-vas-
tuualueiden 3.5.2021 antamassa lausunnossa UUDELY/2679/2021 todetaan muun
muassa seuraavaa:

ELY-keskuksen ympäristö (Y)-vastuualueen kannanotto

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA):

Yhteysviranomainen antoi 27. 1. 2021 (UUDELY/4609/2020) perustellun päätelmänsä
YVA-selostuksesta koskien Neste Oyj:n uusiutuvan polttoaineen valmistuslaitoksen
(NEXBTL-laitos) rakentamista Porvoon Kilpilahteen. Yhteysviranomainen totesi mm.,
että rakentamisen aikaiset meluhaitat ovat lyhytaikaisia, eikä niillä ole suurta merkitystä
lähiympäristön kannalta. Kallion porauksen ja louhinnan melua tulee kuitenkin pyrkiä
vaimentamaan toimintojen sijoittamisella, ajoittamisella sekä BAT-tasoisella meluntor-
junnalla.

ELY-keskus toteaa, että nyt haettu louhintamäärä 775 000 m3ktr poikkeaa YVA:ssa esi-
tetystä 250 000 m3 ktr, mutta esitetty louhinta- ja murskausaika ei poikkea YVA:ssa esi-

tetystä. WA:ssa ei sen sijaan käsitelty alueella murskatun kiviaineksen kuljetusta muu-
alle varastoitavaksi.

ELY-keskus toteaa, että kyseessä on uusi toiminto, jonka YVA-hankeluettelon mukai-
suutta ja harkinnanvaraisen YVA:n tarvetta tulee tarkastella. NEXBTL-laitoksen
YVA:ssa on arvioitu osa tämänkin hankkeen vaikutuksista, mutta tämä on kuitenkin
uusi, muuttunut hanke siihen verrattuna.

YVA-menettelyä ei edellytetä rakentamisen yhteydessä tehtävässä maanrakennustoi-
minnassa, vaikka otettavan maa-aineksen määrä ylittää YVA-lain (252/2017) hanke-
luettelon mukaisen rajan 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Teollisuuskentän raken-
tamishankkeessa kyseinen YVA-tarpeen raja ylittyy. YVA-menettelyn mahdollisen tar-
peen vuoksi ympäristölupaa kiviaineksen murskaukselle ja varastoinnille ei voida
myöntää, ennen kuin hankkeen rakentamiselle on myönnetty maankäyttö- ja rakennus-
lain mukainen lupa.

YVA-menettelyä voidaan lisäksi soveltaa yksittäistapauksessa sellaiseen hankkee-
seen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan hankeluettelon hank-
keiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVAL 3. 2 §).
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Teollisuuskentän rakentamishankkeen vaikutuksia arvioitiin osittain Neste Oyj:n
NEXBTL-hankkeen YVA-menettelyssä, mutta kasvaneen maa-ainestenoton ja louheen
varastoinnin melu-, pöly-, liikenne- ja luontoympäristövaikutuksia ei ole täysimääräisesti
arvioitu aiemmassa YVA-menettelyssä. Vaikka hankkeen toteuttamisesta aiheutuu li-
sääntyneitä haitallisia vaikutuksia ympäristöön, ELY-keskuksen arvion mukaan tämä ei
kuitenkaan edellytä tehtäväksi päätöstä YVA-menettelyn tarpeesta yksittäistapauk-
sessa. Ympäristövaikutusten vähentämiseksi tässä lausunnossa edellytetyt, haittoja
lieventävät toimenpiteet on kuitenkin syytä huomioida kokonaisuudessaan hankkeen
toteuttamisessa.

Luonnonsuojelu:

Murskeen varastointi ja sen vaikutukset eivät sisältyneet YVA:aan eikä niitä myöskään
ole hakemusasiakirjoissa mitenkään arvioitu. ELY-keskus katsoo, että nyt hakemuk-
sessa esitetty varastointi edellyttää arvioinnin tekemistä vaikutuksista Fägelmossenin
vesitalouteen ja myös pintavesien kautta kohdistuvasta ravinnekuormituksesta.

ELY-keskuksen käsityksen mukaan varastointialue tulee rajata kauemmas hlalsmosse-
nin reunasta ja samalla myös suunnitella tarvittavat vesiensuojelutoimet. Varsinkin
Halsmossenin itäpuolen varastointialue on suunniteltu varsin luonnontilaiselle kallioalu-
eelle, jonka länsiosassa alle on jäämässä luonnontilaisen oloinen piensuo. ELY-keskus
katsoo, että hakemusta tulee täydentää luontoselvityksellä, mikäli Kilpilahdentien etelä-
puoleista aluetta aiotaan käyttää murskeiden varastointiin. ELY-keskukselta tulee pyy-
tää erillinen lausunto tehdystä luontoselvityksestä ja mahdollisesta vesiensuojelua kos-
kevasta suunnitelmasta.

ELY-keskus toteaa, että sen sijan Kilpilahdentien pohjoispuolelle varastointiin suunni-
teltu osa-alue vaikuttaisi karttatarkastelun perusteella ongelmattomalta.

Melu:

ELY-keskus toteaa, että hakemukseen liitetyn selvityksen perusteella näyttää siltä, että
loma-asutuksen suhteen (kohteet P7ja P8) voi olla ongelmia päästä ohjearvoihin, ellei
huolehdita selvityksessä esitetyistä meluntorjuntatoimenpiteistä.

ELY-keskus katsoo, että ennen toiminnan aloittamista tulee BAT/BEP-periaatteen mu-
kaisesti esitetyt meluntorjuntatoimet olla tehtynä. ELY-keskuksen käsityksen mukaan
murskausta edeltävä louhinta voi aiheuttaa häiritsevää melua, ellei käytetä hiljaista po-
ravaunua.

Pinta- ja hulevedet:

ELY-keskus toteaa, että tarkkailuohjelma on hyväksytty ELY-keskuksen päätöksellä
16.2.2021. Hakemuksessa mainittu ohjelma ei siis sellaisenaan ole voimassa. Päivitet-
tyä ohjelmaa ei vielä ole, mutta vesinäytteenoton sisältö ei ole oleellisesti muuttunut.
Hakemuksessa esitetty piste on noin kilometrin päässä Gammelbyvikenin perukasta, ja
niin laajalle ulottuvia vaikutuksia ei toiminnalla varmaankaan ole, joten vaikutusten tark-
kailu merialueella edellyttää pisteen perustamista lähemmäksi. Yhteistarkkailussa ote-
taan näytteet kevättalvella ja viisi kertaa kesä-syyskuun aikana. Mikäli tämä on toimin-
nan kannalta järkevä näytteenottoaikataulu, niin toiminnan tarkkailu olisi hyvä liittää sa-
maan näytteenottoon.

ELY-keskus toteaa vielä, että näytteenottaja tulee olla sertifioitu ja määritysten akkredi-
toituja (hakemuksen mukaan näitä suositaan), ja tulokset tulee toimittaa ympäristöhal-
[innon Vesla-tietokantaan. Nämä asiat hoituvat, mikäli hankkeen tarkkailu suoritetaan
yhteistarkkailun yhteydessä.
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Tarkkailusuunnitelmaan tulee lisätä tiedot tarkkailun raportoinnista.

Pohjavedet:

Koska asiakirjoista ei ole luettavissa tietoa tuhoutuvista havaintoputkista, tulee tarkkai-
lun osalta asiaa hoitaa Neste Oyj:n velvoitetarkkailua koordinoivan tahon (ympäristö)
kanssa, ja tarvittaessa asentaa tuhoutuvien putkien tilalle uusia.

ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri (L) -vastuualueen kannanotto

Yhdystien 11746 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä ko. alueella on 2454 ajo-
neuvoa, josta raskaiden ajoneuvojen osuus on n. 18 %. Alueella on yleisnopeusrajoitus
80 km/h.

Yhdystien 11746 suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien keskilinjasta. Ra-
kennusta ei saa pitää maantien suoja-alueella (Laki liikennejärjestelmästä ja maan-
teistä 44 §). Maantien suoja- ja näkemäalueella ei saa pitää sellaista varastoa, aitaa
taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käytöstä voi aiheutua vaaraa lii-
kenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle (LjMTL 46 § 1. mom. ). Maantien suoja-ja
näkemäalueella ei saa muuttaa maanpinnan muotoa eikä tehdä ojitusta tai muuta kai-
vutyötä siten, että muutoksesta voi aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa
tienpidolle (LjMTL 46 § 2. mom. ). Maa-ainestoiminta ja maa-ainesten varastointi tulee
toteuttaa kokonaisuudessaan maantien suoja-alueen (20 metriä) ulkopuolella. Maa-ai-
nesottotoiminnasta ei saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa maantien 11746 rakenteille.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue katsoo, että kulku
kiinteistölle 11 -56 tulee järjestää olemassa olevan liittymän kautta, tierekisteriosoit-
teessä 11746/1/3920/ vasen. Liittymälle tulee hakea liittymän käyttötarkoituksen muu-
tosta Pirkanmaan ELY-keskuksesta ja mahdollisesti parantaa liittymä ELY-keskuksen
ohjeistuksen mukaiseksi. Liittymäluvassa annetaan tarkemmat ohjeet liittymän paranta-
mistarpeista. Liittymälupahakemuksen liitteenä tulee olla kopiona selvitys kiinteistön
rakennusoikeudesta (ympäristölupa tai rakennuslupa) sekä Uudenmaan ELY-keskuk-
sen antama lausunto (UUDELY/2679/2021).

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue muistuttaa, että haki-
jan on huolehdittava, ettei maa-aineksia kulkeudu toiminta-alueelta yhdystielle 11746 ja
on tarpeen mukaan puhdistettava tiealueelta sille kulkeutuneet maa-ainekset välittö-
mästi. Myöskään pöly ei saa haitata yhdystien 11746 liikennettä tai vaarantaa liikenne-
turvallisuutta. Mikäli maantielle kulkeutuu silmin havaittavaa pölyä, tulee toiminta kes-
keyttää, kunnes on ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin pölyämisen estämiseksi.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue suhtautuu pääsään-
töisesti kielteisesti hulevesien ja puhdistettujen jätevesien johtamiseen maantien si-
vuojaan. Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue edellyttää,
että kaikki toiminta tulee tapahtua tiealueen ulkopuolella.

Uudenmaan ELY-keskus muistuttaa, että myös rataviranomaista (Väylävirasto) on
kuultava hankkeesta. Tämä lausunto on oltava käsillä, kun rakentamisesta päättävä
viranomainen harkitsee lainsäädännön edellytyksiä luvan myöntämiseksi suunnitellulle
hankkeelle. Lausunto lähetetään ainoastaan sähköpostilla ja arkistoidaan sähköiseen
järjestelmään.

Lupapäätös siihen liittyvine täydennysasiakirjoineen pyydetään toimittamaan tiedoksi
ELY-keskukselle.
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Väyläviraston 15. 4. 2021 antamassa lausunnossa VAYLA1968/03. 00. 02/2021 tode-
taan muun muassa, että rakennusalue sijaitsee Kilpilahden öljysataman läheisyydessä
ja jakautuu kahteen erilliseen osaan, joista pienempi sijaitsee ranta-alueella. Kentät ta-
sataan alueilta louhitulla louheella ja murskeella. Kiviaineksen murskaus suoritetaan
työmaa-alueella 1 - 3 murskausyksiköllä. Murskattu kiviaines tullaan käyttämään koko-
naisuudessa alueen täyttöihin maanrakennusvaiheessa ja myöhemmässä jatkoraken-
tamisessa.

Jatkorakentamista varten jäävä kiviaines välivarastoidaan Neste Oyj:n omistamalla
alueella, Kilpilahdentien varressa. Teollisuuskentän rakentamisalue sijoittuu pääasi-
ässä rakentamattomalle alueelle. Alueen läheisyydessä kulkee teollisuusalueen sisäi-
siä teitä sekä teollisuusalueen oma junarata.

Välivarastointialue sijaitsee välittömästi Kilpilahdentien pohjoispuolella. Noin 100 m
välivarastointialueesta koilliseen sijaitsee Sköldvikin ratapiha. Työn aikainen liikennöinti
rakentamis-Ja murskausalueelta suuntautuu välivarastointialueelle. Rakennusaikaisen
kuorma-autoliikenteen arvioidaan olevan enintään 150 kuormaa päivässä, kun murs-
kettä siirretään välivarastoon.

Ympäristölupahakemuksesta ei käy ilmi, miten suunnitellun välivarastointipaikan sovel-
tuvuus välivarastointiin on selvitetty. Hakemuksessa tai hanketta koskevassa YVA-se-
lostuksessa ei esitetä tietoja välivarastointialueen hulevesiolosuhteista tai niissä mah-
dollisesti aiheutuvista muutoksista, eikä murskeen välivarastointialueen huleveden hal-
lintakeinoja. Välivarastoinnin mahdollisesti aiheuttamia vaikutuksia radalle ja maanteille
ei ole otettu huomioon. Välivarastointikentän hulevesien hallintaan liittyviä toimenpiteitä
suunniteltaessa Väylävirasto pyytää kiinnittämään erityistä huomiota alueen huleve-
sistä rataan ja maanteihin kohdistuviin vaikutuksiin. Välivarastointialueen hulevesien
hallinnan suunnittelussa tulee huomioida valuma-alueen olosuhteet, arvioida muodos-
tuvien hulevesien maaraja virtaamat, ja nämä huomioon ottaen suunnitella hulevesien
kokonaishallinta. Hulevesien hallinnan suunnittelussa tulee huomioida Väyläviraston
ohje 5/2013, Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu,

Edellä mainitussa Väyläviraston kuivatusohjeessa on annettu rankkasademitoitusvir-
taaman laskemiseksi toistuvuudelle minimi- ja tavoitearvoja rautateiden ja maanteiden
osalta. Rautateiden osalta minimi mitoitusarvo on 1/100 vuodessa toistuva sade. Ve-
sienhallinnan suunnitelmassa mitoitus tulisi perustua 1/100 vuodessa toistuvaan satee-
seen, jolloin hulevesien vaikutuksia rataan ja maanteihin voitaisiin arvioida ohjeen mu-
kaisesti.

Radan ja maanteiden sivuojat on tarkoitettu rakenteiden kuivana pitämiseksi. Mahdolli-
sista tarvittavista toimenpiteistä vesien johtamiseksi radan tai maantien alitse, kuten
rumpujen suurentamisesta, aiheutuvat kustannukset ovat hyödynsaaja - periaatteen
mukaisesti hanketoimijan kustannuksia. Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Uuden-
maan ELY-keskuksen L-vastuualue.

Uudenmaan liitto on ilmoittanut 16. 4. 2021, että Uudenmaan liitto ei anna aiheesta
lausuntoa.

Porvoon museon 13.4. 2021 antamassa lausunnossa PoM51/2021 13.4. 2021 tode-
taan muun muassa, että suunnittelualuetta lähinnä sijaitseva muinaisjäännös, pronssi-
kautinen hautaröykkiö (Svartbäck Klobborna 1), sijaitsee yli 300 metrin päässä alueen
reunasta. Murskeen varastointialueina käytettäviksi suunnitellulta alueelta ei ole tehty
havaintoja muinaisjäännöksistä, hlankkeessa tulee varmistaa, ettei sen toimista ai-
heudu hautaröykkiön säilyvyyteen tai kuntoon vaikuttavia seuraamuksia.
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Murskauskenttä sijoittuu Kilpilahden teollisuusalueen yhteyteen. Murskeen tilapäinen
varastointialue sijaitsee rakentamattomalla alueella teollisuusalueen ulkopuolella.
Hankkeella ei ole vaikutusta rakennettuun kulttuuriympäristöön Ja sen maisemalliset
vaikutukset ovat kokonaisuuden kannalta vähäiset.

Porvoon museo/ Itä-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo toteaa lausuntonaan, että
sillä ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen 17. 3. 2021 antamassa lausunnossa nro 1 458 to-
detaan muun muassa, että hakemusasiakirjojen perusteella hankkeen asiakirjat ovat
kattavia.

Hakemusasiakirjassa "Yleiskuvaus toiminnasta" (Liite 8. 1. ) otetaan huomioon mahdol-
listen pilaantuneiden maa-ainesten käsittely. Maarakennustöiden aikana tulee huoleh-
tia säännöllisestä mittaustoiminnasta, koska maaperässä mahdollisesti olevat palavat
aineet voivat aiheuttaa syttymisvaaran.

Muistutukset ja mielipiteet sekä esitetyt vaatimukset

Lupahakemuksesta ei jätetty määräaikaan 16.4. 2021 mennessä yhtään kirjallista ym-
päristönsuojelulain (527/2014) 43 §:n mukaista muistutusta.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Ympäristöluvan hakijalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi 10. 3. 2021 päivätyllä kirjeellä
ja sähköpostilla ja esittää vastineensa annetuista lausunnoista.

Neste Oyj:n on antanut vastineen 27. 5. 2021 ja vastannut annettuihin lausuntoihin.

Ilmoitus lupahakemuksen käsittelyn peruuttamisesta

Neste Oyj:n on ilmoittanut kirjallisesti 23. 8. 2022 vetävänsä pois ympäristölupahake-
muksen dnro 4708/60.607/2021, joka koskee kiviaineksen murskausta teollisuuskentän
perustamiseksi Kilpilahden kylässä kiinteistöllä Sköldvik R:no 638-463-1-68.

ASIAN RATKAISU JA SEN PERUSTELUT

Rakennus-ja ympäristölautakunta päättää, että Neste Oyj:n 17. 2. 2021 vireille tulleen
ympäristölupahakemuksen dnro 4708/60. 607/2021 (uusi dnro 2130/11. 00. 11/2022) kä-
sittely raukeaa, koska hakija on peruuttanut hakemuksensa.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 27 §, 39 §, 40 §, 42 §, 43 §, 44 §, 85 §, 172 §, 174

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 2§, 11 §, 14§
Hallintolaki (434/2003: 34 §, 62a §

YMPÄRISTÖLUPAMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 25. 8. 2020 § 79 hyväksynyt
Porvoon ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Taksan liitteenä olevan maksutaulu-
kon kohdan 6. 2. mukaan kiinteän tai tietylle alueelle sijoitettavan siirrettävän murskaa-
mon lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 3747 euroa.



11(12)

Taksan 6 § mukaan, mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa tai muun
asian taikka asian käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta
syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin asian
käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta viranomaisen asian käsittelyyn
käyttämää työmäärää vastaava osuus maksusta, kuitenkin vähintään 35 prosenttia
sekä muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

Lupa-asian käsittelyyn käytetty työmäärä on 48 tuntia. Taksan 2 §:n kohdan 2. 2. mu-
kaan Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustan-
nusarvo on 57, 64 euroa tunnilta.

Ympäristöluvan käsittelystä peritään 2767 euroa. Asian käsittelystä aiheutuneet kus-
tannukset peritään taksan 4 §:n mukaisesti.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO

Kuulutus julkaistaan 5. 10. 2022 Porvoon kaupungin verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksi-
saannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli
12. 10. 2021.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valitusaikana valittamalla Vaasan hallinto-oi-
keuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä
kuin pääasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Valitusaika päättyy 11.11.2022.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksen julkaiseminen

Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta tiedottaa päätöksen antamisesta
julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Porvoon kaupungin verkkosivuilla
(httDS://www. Dorvoo. fi/kuulutukset-1).

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaise-
misajankohdasta. (HalL62 a §)

Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Itäväylä-, Ostnyland- ja Uusimaa- sanomaleh-
dissä (YSL 85 §).

Ilmoitus päätöksen antamisesta

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille ympäristönsuojelulain (527/2014) 44 §:n mu-
kaisille asianosaisille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka
ovat tehneet muistutuksen tai ilmaisseet mielipiteensä asiassa.

PÄÄTÖS

Jäljennös päätöksestä

Neste Oyj, lupapäätös, pöytäkirjanote ja valitusosoitus



12(12)

Tiedoksi (ainoastaan sähköisesti)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Y- ja L vastuualueet / kirjaamo, PL
36, 00521 HELSINKI, kirjaamo. uusimaa@elv-keskus. fi, lupapäätös, pöytäkirjanote ja
valitusosoitus

Porvoon kaupungin terveydensuojeluviranomainen, vmDaristotervevdenhuoltotSDor-
voo. fi, lupapäätös, pöytäkirjanote ja valitusosoitus
Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnittelu, lupapäätös, pöytäkirjanote ja valitusosoitus
Uudenmaan liitto, toimistofajuudenmaanliitto. fi lupapäätös, pöytäkirjanote ja valitusosoi-
tus

Väylävirasto, kiriaamo(5)vavla. fi, lupapäätös, pöytäkirjanote Ja valitusosoitus
Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vmDaristonsuoieluviranomaisDosti. mil-
iovardmyndiahetsDost@siDoo. fi, lupapäätös, pöytäkirjanote ja valitusosoitus
Helsingin seudun ympäristöpalvelut/Tiina Sarkasuo, kiriaamo0. hsv. fi, lupapäätös, pöy-
täkirjanote ja valitusosoitus
Porvoon kaupunginhallitus, pöytäkirjanote

Liitteet
Valitusosoitus
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OLEVA OJA LAAJENNETAAN l, m t 30m KOKOISEKSI JA 1. '>m
SYVÄKSI JA JAETAAN BETONIELEMENTTISEINILLÄ KOLMEEN
LASKEUTUMISALTAASEEN. VIIMEINEN ALLAS VARUSTETAAN
ÖUYPUOMILLA.
VESITILAVUUS 150m3/130m2, LIETETILAVUUS 1Z5m3

. TYÖMAA-AIKAISET TANKKAUSASENAT 3kpl
NESTE MY UUSIUTUVAA POLTTOAINETTA VARTEN
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