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Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö
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Uudenmaan ELY-keskus
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

lausuntopyyntö 27.4.2020, UUDELY/4609/2020
Neste Oyj:n NEXBTL-laitoksen rakentamista Porvoon Kilpilahteen koskeva
ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Neste Oyj suunnittelee uusiutuvia polttoaineita valmistavan NEXBTL-laitoksen ja
siihen liittyvien muiden toimintojen rakentamista Kilpilahden teollisuusalueelle sataman
välittömään läheisyyteen. Laitoksen raaka-aineet ovat muun muassa eläinrasvoja,
kasvirasvoja ja erilaisia jätevirtoja. Raaka-aineet toimitetaan laitokselle pääasiassa
laivoilla. Laitoksen tuotteita ovat muun muassa uusiutuva propaani, uusitutuva
teollisuusbensiini (nafta) sekä uusiutuva lentopetroli ja -diesel.
Arvioitavat vaihtoehdot ovat:
VE0:

Hanketta ei toteuteta.

VE1:

Uuden NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen Nesteen
teollisuusalueelle mukaan lukien laitoksen vaatimat muut toiminnot:
lämpökäsittely-yksikkö, jäteveden esikäsittely, uusi vetylaitos,
kuumaöljyuuni, varastosäiliöt sekä turvasoihtu.

Lausunto
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen
ympäristöterveydenhuoltoyksikkö esittää lausuntonaan seuraavaa:
Arviointiselostuksen mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi
laaditaan muun muassa ilmapäästöjen ja melupäästöjen leviämismallinnukset.
Hajupäästöjen leviäminen ja vaikutukset lähialueelle arvioidaan hajulähteiden sijainnin,
päästömäärien ja Nesteen muista laitoksista saatavien teknisten tietojen perusteella
asiantuntija-arviona.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna
puh. 029 501 6000
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela

Hämeenlinnan päätoimipaikka
Birger Jaarlin katu 15

Helsingin toimipaikka
Ratapihantie 9

Kouvolan toimipaikka
Kauppamiehenkatu 4
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Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää edellä esitettyjä leviämismallinnuksia ja
hajupäästöjen leviämisen arviointia tarpeellisina. On hyvä, että arvioinnin tueksi
toteutetaan myös asukaskysely postitse yleisölle avoimien tiedotus- ja
keskustelutilaisuuksien lisäksi.
Osa tulevan laitoksen raaka-aineista kuuluu EU:n sivutuoteasetuksen 1069/2009
soveltamisalan piiriin. Tästä syystä laitoksen tulee täyttää sivutuoteasetuksen
mukaiset vaatimukset. Arviointiselostuksesta olisi siksi hyvä pyytää myös
Ruokaviraston lausunto.
Lausunnon valmisteluun on osallistunut läänineläinlääkäri Elias Dahlsten.

Ympäristöterveydenhuollon
ylitarkastaja

Tiedoksi

Erja-Riitta Tarhanen

Porvoon kaupunki, ympäristöterveys
Ruokavirasto/ Sanna Toivanen

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna
puh. 029 501 6000
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela

Hämeenlinnan päätoimipaikka
Birger Jaarlin katu 15

Helsingin toimipaikka
Ratapihantie 9

Kouvolan toimipaikka
Kauppamiehenkatu 4

Tämä asiakirja ESAVI/12753/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAVI/12753/2020 har
godkänts elektroniskt
Ratkaisija Tarhanen Erja-Riitta 26.05.2020 12:33
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pelastuslaitos
18.05.2020

Kohde

Vastaanottaja

NEXBTL-laitos
Leila Laine

Uudenmaan ELY-keskus

Kilpilahti

PL 36
00521

Neste Oyj: NEXBTL-laitosta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Pelastusviranomaisen lausunnon kohde

Neste Oyj:n NEXBTL-laitosta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Kilpilahti, Porvoo

Pelastusviranomaiselle toimitetut asiakirjat
Lausuntopyyntö on toimitettu pelastuslaitokselle sähköpostitse 27. 4. 2020 (Leila Laine, Uudenmaan
ELY-keskus).
Pelastusviranomaisen lausunto perustuu asiakirjaan
Neste Oy/ Porvoo Capacity Grovvth -projekti.
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Kyseinen asiakirja on ollut saatavilla 27. 4. - 26. 5. 2020:
h<tps://www.ympäristö.Wuusiutuvandiese!intuot
antoNesteYVA .

Pelastusviranomaisen

lausunto

Asiakirjan perusteella voidaan todeta, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma on kattava ja siinä
otetaankin jo huomioon edellä mainittavia asioita:
Kohta 6. 16 Onnettomuus- ia häiriötilanteidenvaikutukset

Hankekonaisuuden vaikutukset Kilpilahden alueen nykyiseen ymparistöriskiarvioon ja riskeihin
varautumiseen arvioidaan. Arvioinnin tulosten perusteella esitetään keinoja tunnistettujen
onnettomuus-ja häiriöriskienestämiseksi ja seurausten lieventämiseksi. Onnettomuus- ja
häiriötilanteidenvaikutusten arvioinnissa huomioidaan lähellä olevat suuronnettomuusvaaralliset

kemikaali- ja räjähdekohteet (Seveso 111-direktiivin mukaiset laitokset) seka luonnonsuojelualueet,
asutus ja muut herkät alueet.
Onnettomuus-ja häiriötilanteiden vaikutusten arvioinnissa on huomioitava vaikutukset alueen
dominovaikutuksiin ja suojavyöhykkeisiin.

Hankekokonaisuuden suunnittelussa huomioidaan kemikaalilainsäädäntöja TUKESin ohjeet seka
pelastustoimen toimintavalmiuden ohjeistukset (Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje
21/2012) seka rakenteiden paloturvallisuusvaatimukset.

Riittävä sammutusveden saanti sekä

sammutusvesien keruujärjestelmä suunnitellaan TUKES:n ja pelastuslaitoksen ohjeistuksen
mukaisesti.

Sammutusveden saanti ja sammutusvesien hallinta tulee selvittää.

\^c-ry^^->

;>(JvnfjL<

Palotarkastaja
Tuomas Lintula

Itä-Uudenmaan

Sipoon palveluyksikkö

Palotarkastaja

pelastuslaitos

Isotalontie 6 A

Tuomas Lintula

Ruiskumestarinkatu 2 , 06100 PORVOO
Puh: 020 1111 400

04130 SIPOO

Puh: 040 825 7967
tuomas. lintula@porvoo.fi

etunimi.sukunimi@porvoo.fi
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VALITUSOSOITUS

Sivu 1/1

pelastuslaitos

Valitusviranomainen

Tähänpäätökseentyytymätön saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti Helsingin hallinto-oikeuteen.
Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää.Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen
päiväon pyhäpäivä,itsenäisyyspäivä,vapunpäivä,joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, valitusaika jatkuu seuraavaan
arkipäivään.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänäkirjeen lähettämisestä,Jollei muuta näytetä. Asian
katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin jo kirjeen saapumispäivänä.Käytettäessämuuta tiedoksiantotapaa
tiedoksisaantipäivänosoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen
osoittamasta päivästä.
Valituskirjeja sen liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite Ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätösalkuperäisenätai jäljennöksenä

- todistus siltä, milloin päätöson annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Jos valittajan puhevaltaa käyttäähänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämäole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään
valtakirja. Lähetettäessä valituskirjelmä sähköisenä asiakirjana, allekirjoitusvaatimuksen täyttää ainakin sellainen kehittynyt
sähköinenallekirjoitus, joka perustuu laatuvarmenteeseen ja on luotu turvallisella allekirjoituksen luomisvälineellä,
Sähköinenallekirjoitus edellyttää sähköisenhenkilökortin, joka on kuvallinen henkilöllisyystodistus, johon on lisätty
käyttäjänsä sähköisen asiointitunnuksen (SATU) sisältävä mikrosiru, käyttämistä.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle. Omalla vastuullaan valituskirjelmän voi lähettääpostitse tai
lähetin välityksellä. Valituskirjelmä on jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille virka-aikana ennen valitusajan
päättymistä. Valituskirjelmä voidaan lähettää myös sähköisenä.
Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Rada n rakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Puhelin: Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069 (ma-pe klo 12. 00 -15. 00)
Faksi: 029 56 42079
Sähköposti: helsinki. hao(at)oikeus. fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan ©-merkillä.
Puhelinvaihde: 029 56 42000

Kirje
28.04.2020

MV/67/05.02.01/2020
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pl 36
00521 HELSINKI

Viite

UUDELY/4609/2020

Asia

PORVOO, Kilpilahti, Neste Oyj:n NEXBTL-laitoksen ympäristövaikutusten arviointi
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa
otsikon asiasta.
Museoviraston ja alueellisten vastuumuseoiden välisen työnjaon mukaisesti, asiaa hoitaa
sekä arkeologisen kulttuuriperinnön että rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta
Porvoon museo / Itä-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo.
Intendentti

Tiedoksi

Sari Mäntylä-Asplund

Porvoon museo
Riikka Mustonen / Porvoon museo, Itä-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo

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

PORVOON KAUPUNKI

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 58

26.05.2020

NESTE OYJ, KILPILAHDEN NEXBTL-LAITOSTA KOSKEVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMA, DNRO UUDELY/4609/2020, LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE
3817/60.600/2020
RyL § 58

Valmistelu ja lisätiedot:
ympäristönsuojelutarkastaja Tuuli Laukkanen, sähköposti
tuuli.laukkanen@porvoo.fi, puh. 040 652 3082
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt
27.4.2020 päivätyllä kirjeellä Dnro UUDELY/4609/2020 rakennus- ja
ympäristölautakunnan lausuntoa Neste Oyj:n Kilpilahden NEXBTLlaitosta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Lausunto on pyydetty antamaan 26.5.2020 mennessä. Lausunnon
antamiselle on myönnetty lisäaikaa 29.5.2020 saakka.
Arviointiohjelmaa koskeva kuulutus on julkaistu 27.4.2020. YVAohjelma ja kuulutus ovat nähtävillä 27.4.-26.5.2020 Uudenmaan
ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.elykeskus.fi/web/ely/kuulutukset sekä osoitteessa
www.ymparisto.fi/uusiutuvandieselintuotatoNesteYVA .
Vireillä olevassa hankkeessa suunnitellaan uusiutuvia polttoaineita
valmistavan NEXBTL-laitoksen rakentamista Porvoon Kilpilahden
teollisuusalueelle. Hanke käsittää mm. NEXBTL-laitoksen, uuden
vetylaitoksen, jäteveden esikäsittelyn, varastosäiliöt ja turvasoihdun.
Laitos käyttää raaka-aineinaan mm. eläinrasvoja, kasvirasvoja ja
erilaisia jätevirtoja. Laitoksen tuotteet ovat mm. uusiutuva propaani,
uusiutuva teollisuusbensiini sekä uusiutuvat lentopetroli ja diesel.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä mukana ovat:
•VE0: 0-vaihtoehto, NEXBTL-laitoksen rakentamatta jättäminen.
•VE1: Uuden NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
Nesteen teollisuusalueelle mukaan lukien laitoksen vaatimat muut
toiminnot: lämpökäsittely-yksikön, jäteveden esikäsittelyn, uuden
vetylaitoksen, kuumaöljyuunin, varastosäiliöt sekä turvasoihdun.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot
hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta,
suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn
yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä
suunnitelma osallistumisen ja tiedottamisen järjestämisestä.
Liitteet:

PORVOON KAUPUNKI

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 58

26.05.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Neste Oyj:n
Kilpilahden NEXBTL-laitoksen ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta Dnro UUDELY/4609/2020
Ympäristönsuojelupäällikkö:
Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa Neste Oyj:n NEXBTLlaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Dnro
UUDELY/4609/2020 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle liitteen mukaisen lausunnon.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa Neste Oyj:n NEXBTLlaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Dnro
UUDELY/4609/2020 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle liitteen mukaisen lausunnon.

Otteen oikeaksi todistaa Porvoossa 27.5.2020
Sanna Tarmi
Rakennus- ja ympäristölautakunnan sihteeri

Lausunto

Dnro / Dnr

26.5.2020

3817/60.600/2020
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Leila Laine
PL 36, 00521 HELSINKI
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Viite / Hänvisning

Lausuntopyyntö 27.4.2020 Dnro UUDELY/4609/2020
Asia / Ärende

Neste Oyj, Kilpilahden NEXBTL-laitosta koskeva ympäristövaikutusten
arviointiohjelma, Dnro UUDELY/4609/2020, lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
Neste Oyj suunnittelee uusiutuvia polttoaineita valmistavan NEXBTL-laitoksen
rakentamista Porvoon Kilpilahden teollisuusalueelle. Hanke käsittää mm.
NEXBTL-laitoksen, uuden vetylaitoksen, jäteveden esikäsittelyn, varastosäiliöt ja
turvasoihdun. Laitos käyttää raaka-aineinaan mm. eläinrasvoja, kasvirasvoja ja
erilaisia jätevirtoja, jotka toimitetaan alueelle pääasiassa laivoilla. Laitoksen tuotteita ovat mm. uusiutuva propaani, uusiutuva teollisuusbensiini sekä uusiutuva
lentopetroli ja diesel.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman on laatinut AFRY Finland Oy. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on kaksi vaihtoehtoa:
•
•

VE0: 0-vaihtoehto: NEXBTL-laitoksen rakentamatta jättäminen
VE1: Uuden NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen Nesteen teollisuusalueelle mukaan lukien laitoksen vaatimat muut toiminnot:
lämpökäsittely-yksikön, jäteveden esikäsittelyn, uuden vetylaitoksen,
kuumaöljyuunin, varastosäiliöt sekä turvasoihdun.

Uuden laitoksen toiminnasta aiheutuu mm. jäte- ja hulevesipäästöjä, melua ja tärinää sekä päästöjä ilmaan. Tärinävaikutusten esitetään liittyvän lähinnä rakentamisvaiheeseen. Melua aiheutuu mm. turbiineista, pumpuista, liikenteestä sekä
häiriötilanteissa turvasoihduista. Merkittäviksi ilmapäästöiksi mainitaan rikkidioksidi (5 t/a), typen oksidit (120 t/a) sekä haihtuvat hiilivedyt, joiden määrää ei ole
arviointiohjelmassa tarkemmin esitetty.
Jätevesille suunnitellaan uusi esikäsittely-yksikkö, josta jätevedet johdetaan jalostamon jätevesilaitokselle. Arviointiohjelman mukaan jalostamon jätevesilaitoksen kuormitus tulee todennäköisesti vähentymään uudistuksen myötä. Lisäksi
syntyy hulevesiä, jotka on tarkoitus johtaa sadevesialtaan kautta mereen. Ohjelman mukaan sadevesialtaaseen kertyvän veden puhtaus varmistetaan ennen
mereen ohjaamista.
Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma on kattavasti laadittu ja keskeiset arvioitavat ympäris-

Porvoon kaupunki, Ympäristönsuojelu, Piispankatu 38, PL 23, 06101 Porvoo puh. (019) 520 211, www.porvoo.fi
Borgå stad, Miljövården, Biskopsgatan 38, PB 23, 06101 Borgå tfn (019) 520 211, www.borga.fi
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tövaikutukset on tunnistettu siinä pääosin hyvin sekä esitetty laaditut ja suunnitellut selvitykset.
Arviointiohjelman mukaan meluvaikutusten arviointi tehdään melumallinnuksen
avulla. Mallinnuksessa tarkastellaan laitoksen ja siihen liittyvän satamatoiminnan
aiheuttamaa melua niiden ympäristössä. Meluvaikutuksia arvioidessa on kuitenkin tärkeää huomioida nyt suunnitteilla olevan laitoksen sekä alueelle ja olevien
toimintojen yhteisvaikutus lähialueiden melutasoon. Nykytilanteessa Nybyn kylässä ympäristömelutasot ovat asuintalojen luona 47-48 dB ja hankealueen eteläpuolella sijaitsevassa Nikubyn kylässä 42-45 dB, kun yöajan ohjearvo on 50
dB.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman kohdassa 6.2. on esitetty, että arviointityön osana tullaan suorittamaan maastokäynti, luontokartoitus sekä linnustoselvitys. Ohjelmassa ei ole kuitenkaan eritelty tehtäviä luontokartoituksia tai linnustoselvityksiä muutoin kuin että alueelle tehdään biologin maastokäynti keväällä
2020 ja mahdolliset lisäselvitykset kesällä 2020. Ohjelmaa tulee tarkentaa tältä
osin.
Arviointiohjelman mukaan hankkeeseen liittyvän hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (Carbon Capture and Storage, CCS) toteuttaminen on vielä epävarmaa. Hiilidioksidin talteenoton vaikutuspotentiaali toiminnan ympäristövaikutuksiin on merkittävä, joten tekniikan käyttöönottoon ja tarkempaan toteuttamistapaan sekä talteenoton että varastoinnin tai mahdollisen kuljetuksen osalta tulee
ottaa kantaa viimeistään selostusvaiheessa.
NEXBTL-laitos on suuronnettomuusvaaraa aiheuttava laitos. Arviointiohjelmaa
on täydennettävä suuronnettomuusvaaran arvioinnin osalta. Suuronnettomuusskenaarioiden vaikutukset tulee selvittää ja arvioida suuronnettomuusriskien vaikutuksia ihmisten terveyteen, ympäristöön ja lähialueiden maankäytön kehittämiseen. Ympäristöarviointiohjelman kohdissa 6.3 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maakäyttöön ja rakennettuun ympäristöön, 6.16 Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset ja kohdassa 8 Lähdeluettelo ei mainita lainkaan Uudenmaan liiton, Porvoon, Sipoon ja alueen yritysten yhteistyönä laatimaa selvityksiä Suuronnettomuusriskien huomioiminen maankäytön suunnittelussa Kilpilahden teollisuusalueella, Itä-Uudenmaan liitto 2007, julkaisu 91, eikä Kilpilahden
suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa – selvityksen
päivitystä, Gaia Consultig Oy 27.8.2018. Laaditut selvitykset tulee ottaa ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esille ja arvioida sekä kuvata hankkeen aiheuttamia mahdollisia vaikutuksia tai muutoksia vuonna 2018 valmistuneen päivityksen tuloksiin.
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PORVOON MUSEO

BORGÅ MUSEUM

PoM58/2020 13.5.2020
Uudenmaan ELY-keskus
PL 36
00521 Helsinki

Lausuntopyyntönne 27.4.2020, UUDELY/4609/2020
Neste Oyj:n NESBTL-laitosta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Kilpilahti, Porvoo
Porvoon museo / Itä-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo on tutustunut Neste Oyj:n
NESBTL-laitosta koskevaan YVA-ohjelmaan ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.
Hankkeessa suunnitellaan uusiutuvia polttoaineita valmistavan NEXBTL-laitoksen rakentamista nykyiselle Kilpilahden teollisuusalueelle Porvooseen. Hankekokonaisuus
käsittää mm. NEXBTL-laitoksen, uuden vetylaitoksen, jäteveden esikäsittelyn, varastosäiliöt ja turvasoihdun.
Hankealue sijoittuu Kilpilahden laajalla ja voimakkaasti muokatulla teollisuusalueella
Neste Oyj:n rautatiepurkausterminaalin ja öljysataman läheisyyteen. Hankealue rajautuu lännestä merialueeseen, Svartbäckinselkään, etelästä kallioiseen metsäalueeseen ja muilta suunnilta teollisuusalueeseen. Hankkeella ei ole vaikutusta rakennettuun kulttuuriympäristöön ja sen maisemalliset vaikutukset ovat alueen kokonaisuuden kannalta vähäiset.
Hankealueelta tunnetaan yksi muinaismuistolain rauhoittama muinaisjäännös Svartbäck Klobborna 1 (muinaisjäännösrekisterin tunnus 613010030). Kyseessä on pronssikautinen hautaröykkiö. Laitteiden sijainnit hankealueella on suunniteltu vasta alustavasti, mutta kartan perusteella näyttää siltä, että muinaisjäännös on mahdollista säilyttää propaanin tuotesäiliöiden pohjoispuolella. Suunnitelmien tarkentuessa hankkeen vaikutus muinaisjäännökseen tulee vielä arvioida tarkemmin. Jos muinaisjäännöksen säilyminen vaarantuu hankkeessa, hankkeen toteuttajan tulee hakea muinaisjäännöksen kajoamislupaa. Tarkempaa tietoa luvasta löytyy täältä: https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-suojelu/kajoamisluvan-hakeminen.
Arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta hankkeen vaikutuksia tulee lähemmin selvittää.
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Lausunto NEXBTL-laitoksen rakentamisesta Porvoon Kilpilahteen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on vastaanottanut Uudenmaan ELYkeskukselta lausuntopyynnön koskien NEXBTL-laitoksen rakentamista Porvoon
Kilpilahteen Nesteen jalostamoalueelle.
Tukes pyytää huomioimaan, että uusi suunniteltu toiminta ollaan sijoittamassa nykyisen jalostamoalueen länsi-/eteläosiin. Maankäytön suunnittelua
varten Porvoon kaupunki on laatinut ohjeistuksen Kilpilahden suojavyöhykkeistä, jotka ohjaavat lähialueille (0-2km) sijoitettavaa asutusta ja muuta toimintaa. On arvioitava, aiheuttaako uusi toiminta lisääntyvää onnettomuusvaaraa erityisesti Emäsalon ja etelän suuntaan, jotta maankäytöstä annettu ohjeistus voidaan tarvittaessa päivittää. Asiasta on mainittu myös 30.3 järjestetyssä ennakkoneuvottelussa ja tilaisuuden kokouspöytäkirjassa.
Alueella on myös kalliovarastoja, joiden turvallinen käyttö ja operointi on huomioitava uuden laitoksen sijoituksessa.
Tukes tulee erikseen luvittamaan ja arvioimaan uuden laitoksen varautumisen
kemikaalionnettomuuksiin.
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Viite: UUDELY/4609/2020
Lausunto Neste Oyj:n NEXBTL-laitosta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta,
Porvoon Kilpilahdessa
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa Neste Oyj:n NEXBTLlaitosta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Hankealue
sijaitsee nykyisellä Kilpilahden teollisuusalueelle Porvoossa.
YVA menettelyssä vaihtoehtoina ovat:
VE0: 0-vaihtoehto: NEXBTL-laitoksen rakentamatta jättäminen.
VE1: Uuden NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
Nesteen teollisuusalueelle mukaan lukien laitoksen vaatimat muut
toiminnot: lämpökäsittely-yksikön, jäteveden esikäsittelyn, uuden
vetylaitoksen, kuumaöljyuunin, varastosäiliöt sekä turvasoihdun.
Hankealueen kaavatilanne
YVA-ohjelmassa on esitetty oikein ja riittävällä tavalla hankealueen
voimassa oleva maakuntakaavatilanne sekä vireillä olevan Itä-Uudenmaan
vaihemaakuntakaavan tilanne. Hankkeessa suunniteltu toiminta ei ole
ristiriidassa voimassa olevan tai vireillä olevan Itä-Uudenmaan
vaihemaakuntakaavan ehdotuksen kaavaratkaisun kanssa.
YVA-ohjelman valmistumisen jälkeen Uudenmaan maakuntahallitus on
osaltaan hyväksynyt Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ehdotuksen.
Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy vaihemaakuntakaavan
kesällä 2020 ja että kaava tulee voimaan loppuvuonna 2020.
Hankealueella on oikeusvaikutteinen Sköldvikin osayleiskaava, jossa
hankealue on osoitettu teollisuusalueeksi (T). Hankealue on
asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi
(T). YVA-selostuksessa on hyvä todeta, että maakuntakaava ei ole
voimassa oikeusvaikutteisen yleis- tai asemakaavan alueella, mutta se on
ohjeena laadittaessa ja muutettaessa niitä.

2 (2)

Uudenmaan liitto katsoo, että lausunnolla oleva arviointiohjelma antaa
riittävät edellytykset arviointiselostuksen laatimiselle.
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