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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää
lausuntoa AT-Tuote Oy:n Pornaisten aerosolitehtaan rakentamista
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA).
Lausunto pyydetään toimittamaan 29.6.2018 mennessä.
Arviointiohjelma on nähtävänä osoitteessa
www.ymparisto.fi/attuoteaerosolitehdasYVA.
AT-Tuote Oy suunnittelee uuden aerosolitehtaan rakentamista
Pornaisten Portin yrityskylään Pornaisiin. Hankkeeseen kuuluu
tuotantolaitoksen sekä siihen liittyvän varastorakennuksen
rakentaminen Pornaisten Portin yritysalueelle. Tuotantolaitoksessa
tullaan valmistamaan pääosin erilaisia aerosolituotteita. Valmiit
tuotteet tullaan varastoimaan hankealueelle rakennettavassa
varastossa tai Sipoon Martinkylän varastossa.
Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto 0, VE0: hanketta ei toteuteta, eikä hankealueelle
kohdistu muutoksia.

Vaihtoehto 1 (VE1): aerosolitehdas rakennetaan Pornaisten
Portin yrityskylään kahden tontin alueelle. Toiselle tontille tulee
sijoittumaan tuotantolaitos ja toiselle varastorakennus. Lisäksi
tehtaan yhteyteen tullaan rakentamaan maapeitteisiä
kaasusäiliöitä. Aerosolitehtaalla tullaan valmistamaan
vaihtoehdon 1 mukaisesti 2 miljoonaa aerosolituotetta
vuodessa.
Hankealue sijoittuu Pornaisten kunnan länsiosaan Pornaisten Portin
yritysalueelle Järvenpääntien pohjoispuolelle. Yritysalueen itäosassa
on yritystoimintaa, mutta länsiosa on vielä kokonaan rakentamatta.
Hankealueen lähiympäristö on maa- ja metsätalouspainotteista
aluetta. Järvenpääntien eteläpuolella sijaitsee Murron kiviainesten
ottoalue. Kaakon ja etelän puolella on löyhärakenteista kyläasutusta
Tapiola-Brusas-Paippinen -akselilla. Lähimmät asuinrakennukset
sijaitsevat hankealueen luoteispuolella 200 metrin etäisyydellä.
Etäisyyttä maatilamatkailutila Metsähovin asuinrakennukseen ja
tilakokonaisuuteen kertyy runsaat 750 metriä. Hankealueelle tai sen
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läheisyyteen ei sijoitu virallisia virkistys- tai retkeilyalueita.
Hankealue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella.
YVA-ohjelman mukaan aerosolituotteiden valmistus tapahtuu
tuotantolaitoksen sisätiloissa. Tuotteet koostuvat aerosolipullosta ja
venttiilistä, ponnekaasusta sekä erilaisista raaka-aineista, kuten
maaleista ja ohenteista. AT-Tuote Oy ei valmista itse maaleja tai
muita kemikaaleja, eikä myöskään aerosolipulloja, vaan ne tulevat
tuotantolaitokselle eri toimittajilta. Raaka-aineita voidaan ohentaa
esim. liuottimilla. Tuotannossa käytettävät ponneaineet
(nestekaasut) säilytetään kolmessa maapeitteisessä kaasusäiliössä,
jotka ovat kooltaan 49 m3. Valmiita tuotteita varastoidaan
tuotantolaitoksen yhteyteen rakennettavassa varastossa.
Tuotannossa ei käytetä prosessivettä eikä tuotantotiloja, joissa
käsitellään tai varastoidaan haitallisia kemikaaleja, viemäröidä. Pihaalue päällystetään ja hulevedet johdetaan sadevesikaivoihin tai
tonttia ympäröivään ojaan. Sadevesikaivoihin asennetaan sulkimia,
joilla voidaan estää kemikaalin pääsy sadevesikaivoon
onnettomuustilanteessa.
Tuotantolaitoksen tavanomaisesta toiminnasta ei aiheudu päästöjä
ilmaan. Ilmapäästöjä voi aiheutua ainoastaan kemikaalivuotojen
yhteydessä. Melupäästöt ovat vähäisiä ja aiheutuvat pääosin
rakentamiseen ja tuotantolaitoksen toimintaan liittyvästä raskaasta
liikenteestä sekä ilmastoinnin puhaltimista.
Tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta esitetään, että suoria
vaikutuksia tutkitaan noin 500 metrin säteellä toiminta-alueen
rajoista. Useat ympäristövaikutukset (mahdolliset pölyleijuma, melu
sekä pinta- ja pohjavesivaikutukset) alittavat terveydelliset ohje- ja
raja-arvot odotettavasti jo lyhyemmällä etäisyydellä toiminnasta,
mutta asia selvitetään arvioinnin aikana. Ihmisten viihtyvyyteen
toiminta (esim. melu, lähinnä rakentamisaikana) voi vaikuttaa
enintään noin kilometrin etäisyydellä toimintakohteista.
Terveydensuojelun näkökulmasta merkittäviä vaikutuksia arvioidaan
seuraavasti:
Pohjavedet
Hankealue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä aerosolitehtaan
normaalista toiminnasta aiheudu päästöjä tai vaikutuksia pinta- tai
pohjavesiin. Aerosolitehtaalla ei muodostu vesistöön johdettavaa
jätevettä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan myös
mahdollisissa onnettomuustilanteissa aiheutuvaa pinta- ja
pohjavesien pilaantumisriskiä. Arviointi tehdään asiantuntija-arviona.
Liikenne
Tarkastelualueen liikenteestä kootaan nykytiedot Liikenneviraston
aineistosta, ja selvitään suunnitellun toiminnan liikennetuotos sekä
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muutokset alueen liikenteeseen. Näiden perusteella arvioidaan
asiantuntija-arviona hankkeen vaikutus liikenteen sujuvuuteen ja
turvallisuuteen sekä tarvitaanko vaikutusten lieventämiskeinoja.
Liikenteen aiheuttamien päästöjen ja tärinän arviointia ei pidetä
tarpeellisena. Hankkeen liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan aina
hankealueesta länteen sijaitsevalle Helsinki-Lahti moottoritielle asti,
jossa kuljetusten vaikutukset sulautuvat muun liikenteen sekaan.
Melu ja tärinä:
Melu- ja tärinävaikutukset arvioidaan hankesuunnitelmien
perusteella asiantuntija-arvioina. Alustavan arvion mukaan
aerosolitehtaan toiminta ei aiheuta merkittäviä melu- tai
tärinävaikutuksia, mutta rakentamisen aikana väliaikaisia melu- tai
tärinävaikutuksia voi syntyä. Hankkeen sisältämien toimintojen meluja tärinävaikutusta arvioidaan asiantuntija-arviona
kirjallisuuslähteisiin ja vastaavista hankkeista saatuihin tietoihin
perustuen.
Ilmanlaatu
Aerosolituotteiden valmistuksesta ei aiheudu päästöjä ilmaan.
Toiminnasta aiheutuu kemikaali- ja tuotekuljetuksia sekä
työmatkaliikennettä. Toiminnan ja kuljetusten aiheuttamien
päästöjen arviointia ei pidetä tarpeellisena.
Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys
Hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen ja
viihtyvyyteen arvioidaan hankkeen yleisötilaisuudessa esitettävien
näkemysten, YVA-ohjelmasta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden
sekä muiden vaikutusten ja riskinarvioinnin perusteella asiantuntijaarviona. Pääkysymys on, voiko toiminnasta aiheutua terveyshaitaksi
luokiteltavaa vaikutusta.
Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan aerosolitehtaan
toimintaan, kuljetuksiin sekä prosessissa käytettävien kemikaalien
käyttöön ja varastointiin liittyviä mahdollisia poikkeus- ja
onnettomuustilanteita sekä niiden seurauksia. Ympäristöriskit
tunnistetaan ja niiden seurausvaikutukset arvioidaan yhteistyössä
hankkeesta vastaavan suunnitteluryhmän sekä YVA-konsultin
asiantuntijoiden kesken. Tunnistetut riskit ja niiden
seurausvaikutukset kuvataan arviointiselostuksessa.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioidaan hankealueen
läheisyydessä sijaitsevan NCC Industry Pornaisten
maankaatopaikkahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset.
TSJ:
Terveydensuojelujaosto päättää antaa asiasta seuraavan
lausunnon:
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Valmiuteen tiedottaa lähiasutusta häiriötilanteissa tulee panostaa.
Toiminnan vaikutusalueen talousvesikäytössä olevat kaivot on syytä
kartoittaa siten, että tiedottaminen pohjavettä uhkaavassa
onnettomuus- tai häiriötilanteessa on sujuvaa.
Terveydensuojelujaostolla ei ole YVA-ohjelmasta muuta
huomautettavaa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
________
Pykälä tarkastettiin heti.
Otteen oikeaksi todistaa
Porvoossa 19.6.2018
Liisa Ranta
sihteeri

Lausunto
26.06.2018
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Asia

PORNAINEN, AT-Tuote Oy:n Pornaisten aerosolitehdas, ympäristövaikutusten
arviointi
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa otsikossa
mainitun hankkeen ympäristönvaikutusten arviointiohjelmasta. Museovirasto ottaa
hankkeeseen kantaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ja toteaa siitä seuraavan.
Hankealue sijaitsee Pornaisten kunnan länsiosassa Tapiolan kylässä. Hankealueelta tai
sen läheisyydestä ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia ja rauhoittamia
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueella on tällä hetkellä harvaa puustoa ja valtaosa siitä on
kallioaluetta. Kooltaan se on noin 2 ha.
Pornaisten nykyisin tunnetuista muinaisjäännöksistä suurin osa ajoittuu kivikauteen.
Kivikautisen asutuksen keskus on kuitenkin noin kolme kilometriä hankealueesta itään.
Tiedot alueen muinaisjäännöksistä perustuvat tosin nykymaankäytön näkökulmasta
vanhentuneeseen inventointiin, joka on tehty vuosien 1998–1999 aikana (Pornaisten
arkeologinen inventointi / Petro Pesonen, Museovirasto). Historialliseen aikaan ajoittuvia
kohteita ei tuolloin vielä muinaisjäännösinventoinneissa huomioitu ja lisäksi inventoinnin
jälkeen on löydetty uusia muinaisjäännöstyyppejä, joita vuosituhannen taitteessa ei vielä
tunnistettu.
Vuosien 1776–1805 välillä tehdyn Kuninkaan kartaston perusteella hankealue on tuohon
aikaan ollut osittain niittynä. Paikalla saattaa olla säilyneenä niittytalouteen liittyviä
rakenteita, mutta ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa olevan valokuvan perusteella
alue on tasaista heinikkoa niiltä osin kuin se ei ole kalliota. Säilyneiden rakenteiden sijainti
alueella on siten verraten epätodennäköistä. Museovirasto ei näin ollen edellytä, että
alueella olisi tehtävä arkeologista tarkastusta, vaikka inventointitiedot Pornaisista ovatkin
puutteelliset.
Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta asiasta lausuu Museoviraston ja
maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen perusteella Itä-Uudenmaan
maakuntamuseo.

Yli-intendentti

Helena Taskinen

Intendentti

Teija Tiitinen

PL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.museovirasto.fi

2 (2)

Tiedoksi

Itä-Uudenmaan maakuntamuseo
Itä-Uudenmaan maakuntamuseo/ Juha Vuorinen
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Asia:

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma koskien AT-Tuote Oy:n Pornaisten
aerosolitehdasta
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, pyytää Porvoon lausuntoa AT-Tuote Oy:n aerosolitehtaan
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Porvoon museo / Itä-Uudenmaan
maakuntamuseo on tutustunut YVA-ohjelmaan koskien aerosolitehdasta, ja lausuu
toimialaansa - maisemaan ja kulttuuriperintöön - liittyvistä asioista.
AT-Tuote Oy suunnittelee uuden aerosolitehtaan rakentamista Pornaisten Portin
yrityskylään Pornaisiin. Hankkeeseen kuuluu tuotantolaitoksen sekä siihen liittyvän
varastorakennuksen rakentaminen Pornaisten Portin yritysalueelle.
Tuotantolaitoksessa tullaan valmistamaan pääosin erilaisia aerosolituotteita. Valmiit
tuotteet tullaan varastoimaan hankealueelle rakennettavassa varastossa tai Sipoon
Martinkylän varastossa.
Hanke sijoittuu Pornaisten kunnan länsiosaan Pornaisten Portin yritysalueelle
Järvenpääntien varrelle. Pornaisten kirkonkylä sijoittuu hankkeesta noin neljän
kilometrin etäisyydelle itään.
Maisemaan kohdistuvat vaikutukset arvioidaan laatimalla yleispiirteinen ja
karttatarkasteluun perustuva maisema-analyysi, jossa kuvataan maiseman ja
kulttuuriympäristöjen piirteet hankealueen ympäristössä. Kulttuuriympäristöihin
kohdistuvien vaikutusten arviointi nojaa alueelle tehtyihin valtakunnallisiin,
maakunnallisiin ja paikallisiin inventointeihin. Vaikutusarvioinnissa arvioidaan, voiko
hankkeella olla vaikutuksia arvoalueisiin ja kohteisiin.
Porvoon museo pitää arviointiohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä kulttuuriympäristön
kannalta riittävinä eikä sillä ole arviointiohjelmaan lisättävää ja huomauttamista.
Muinaisjäännösten osalta lausunnonantaja on Museovirasto Itä-Uudenmaan
maakuntamuseon ja Museoviraston välisen sopimuksen perusteella.
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