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Vireillepanija

Asia Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta 
ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta 
tilapäisestä toiminnasta, Neste Oyj

Ilmoitusvelvollisen tiedot
Neste Oyj, Jalostamontie 36, 06850 Kulloo, y-tunnus 1852302-9. Yhteyshenkilö 
Janne Hyvönen, puh. 050 458 2663.

Aiheuttamispaikka
Laituri 1-4, Satamatie 284, 06850 Kulloo.

Toiminnan kuvaus ja ilmoitetut ympäristönsuojelutoimet
Neste Oyj:n satama-alueella rantamuurin rakennustöitä laitureiden 1-4 välillä. 
Työhön sisältyy pontitusta, porausta ja räjäytyksiä. Ilmoituksen mukaan töitä 
tehdään aikavälillä 1.3.2023-28.2.2024. Lintujen pesimäaikaan (30.4.-
31.7.2023) erityisen meluavaa työtä ei tehdä. Töitä tehdään arkipäivisin klo 
7.00-19.00 välisenä aikana. Arvioitu melutaso 10 metrin päässä on 100 dB.

Työstä tiedotetaan jalostamon Facebook-sivuilla ja Kilpilahti.fi-sivustolla.

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja selvitykset ympäristöhaitoista
Toiminta lisää melun kulkeutumista ympäristöön.

Asian vireille tulo
Ilmoitus on jätetty Porvoon ympäristönsuojeluviranomaiselle 27.1.2023.

Lausunnot ja asianosaisten kuuleminen
Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja. Koska toiminnan ei katsota olennaisesti 
vaikuttavan yleiseen tai yksityiseen etuun on vireillä olosta ilmoittaminen 
katsottu ilmeisen tarpeettomaksi.

Ympäristönsuojelupäällikön ratkaisu
Ympäristönsuojelupäällikkö on käsitellyt Neste Oyj:n ympäristönsuojelulain 118 
§:n mukaisen ilmoituksen ja hyväksyy sen noudatettavaksi seuraavilla ehdoilla:
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1. Ilmoituksen mukaista erityistä melua aiheuttavaa rantamuurin 
rakennustyötä saa tehdä 1.3.2023-28.2.2024 arkisin klo 7.00-19.00 
välisenä aikana. Lintujen pesimäaikaan (30.4.-31.7.2023) töitä ei saa 
suorittaa.

2. Korjaustyöstä aiheutuva melu ei saa kohtuuttomasti häiritä ympäröivää 
asutusta. Arkipyhinä erityistä melua aiheuttavia töitä ei saa suorittaa.

3. Melua aiheuttavasta toiminnasta tulee ilmoittaa etukäteen lähialueen 
kiinteistöjen asukkaille Kilpilahti-portaalin kautta sekä lähimpien 
häiriintyvien kohteiden, ml. Emäsalon länsirannan lähin asutus, osalta 
kirjallisin tiedottein. Tiedotteesta tulee käydä ilmi vähintään toiminnasta 
vastaavan tahon nimi ja yhteystiedot, sekä toiminnan luonne ja kesto. 
Tiedotus tulee tehdä suomeksi ja ruotsiksi.

4. Toiminnassa tulee muutoin ympäristön pilaantumisen estämiseksi 
noudattaa, mitä ympäristönsuojelulaissa tai muualla lainsäädännössä 
säädetään tai niiden nojalla määrätään maaperän ja pohjaveden 
pilaamiskiellosta, ilmansuojelusta ja jätehuollosta.

5. Toiminnanharjoittajan tulee pitää työmaapöytäkirjaa, josta selviää 
erityistä melua aiheuttavien työvaiheiden toiminta-ajat (aloitus- ja 
lopetuspäivät, toimintavuorokaudet sekä päivittäiset toteutuneet 
työajat). Työmaapöytäkirja on pyydettäessä esitettävä 
valvontaviranomaiselle.

6. Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Päätöksen perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on 
tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä 
melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten 
rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa 
olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on ympäristönsuojelulain 118.3 §:n 
mukaan tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, kuitenkin 
viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan 
ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Porvoon 
kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä ei ole määrätty tätä lyhyemmästä 
ajasta.
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Viranomaisen on ympäristönsuojelulain 122.1 §:n mukaan tehtävä ilmoituksen 
johdosta päätös, jossa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta 
asukkaille sekä jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.

Ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä on otettu 
huomioon ilmoitusta koskevan toiminnan sijainti, kesto ja tapahtuman luonne. 
Päätöksessä on rajattu toiminta-aika järjestäjän tekemän ilmoituksen 
mukaiseksi. Arkipyhien rajaaminen työskentelyaikojen ulkopuolelle on tarpeen 
lähialueen asutukselle ja loma-asutukselle aiheutuvan haitan rajoittamiseksi. 
(Määräykset 1. ja 2.)

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisesti päätös sisältää myös määräyksen 
tiedottamisesta lähialueen asukkaille ja muille toimijoille. Tiedotteen 
jakelualueen tulee olla riittävän laaja. (Määräys 3.)

Päätöksessä on annettu määräys yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta 
ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen määräysten perusteella ja niiden 
toteuttamiseksi. (Määräys 4.)

Ilmoittajalle annettu kirjanpito- ja ilmoitusvelvollisuus on tarpeen valvonnan 
kannalta. (Määräys 5.)

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan viranomainen voi määrätä, että 122 
§:ssä tarkoitettu määräystä tai päätöstä on muutoksenhausta huolimatta 
noudatettava. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen 
täytäntöönpanon. (Määräys 6.)

Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa 28.2.2024 saakka. Mikäli ilmoituksessa esitetyt tiedot 
muuttuvat olennaisesti, tulee siitä tehdä rakennus- ja ympäristölautakunnalle 
uusi ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus.

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 118, 121, 122, 200 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 24, 26 §
Porvoon kaupungin hallintosääntö 17.5.2017 § 13
Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 10.4.2018 § 35
Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 25.8.2020 § 79
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Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 865 euroa.

Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt Porvoon 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päätöksellään 25.8.2020 § 79. Taksan 
mukaisesti ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen käsittelystä 
peritään 865 euroa.

Muutoksen haku
Tähän päätökseen ja siitä perittävään käsittelymaksuun saa hakea muutosta 
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Nähtävilläolo
Päätös, päätöskuulutus ja valitusosoitus pidetään nähtävillä valitusaikana 
Porvoon kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.porvoo.fi/kuulutukset-
ja-lakisaateiset-ilmoitukset

Tiedoksianto
Päätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen tavallisena tiedoksiantona:

 Hakija
 Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
 Poliisi, tutkintasihteerit.porvoo.ita-uusimaa@poliisi.fi

Muille asianosaisille kuuluttamalla asiasta Porvoon kaupungin verkkosivuilla 
27.2.-5.4.2023 välisenä aikana.

Lisätietoja antaa
Tuuli Laukkanen, puh 040 652 3082 tai tuuli.laukkanen@porvoo.fi

Jesse Mether
Ympäristönsuojelupäällikkö

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***
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