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HANKETIEDOT JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
Hankkeen nimi
AT-Tuote Oy:n Pornaisten aerosolitehdas
Hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen
Hankkeesta vastaava on AT-Tuote Oy, jossa hankkeen yhteyshenkNönä
on Jorma Virtanen. Arviointiselostuksen on laatinut konsulttitoimeksian
tona Ramboll Finland Oy, jossa yhteyshenkilönä on Eeva-Riitta Jänö
nen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaise
na yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympä
ristökeskus (ELY-keskus), jossa yhteyshenkilönä on Leena Eerola.
Hankkeen ja esitettyjen vaihtoehtojen kuvaus
AT-Tuote Oy suunnittelee uuden aerosolitehtaan rakentamista Pornais
ten Portin yritysalueelle. Hankkeeseen kuuluu tuotantolaitoksen sekä
siihen liittyvän varastorakennuksen rakentaminen. Tuotantolaitoksella
valm istetaan pääosin erilaisia aerosolituotteita, jotka koostuvat aero
solipullosta 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. Aerosolituotteiden valmistus tapahtuu
tuotantolaitoksen sisätiloissa. Valmiit tuotteet tullaan varastoimaan han
kealueelle rakennettavassa varastossa tai Sipoon Martinkylän varastos
sa.
Pornaisten kirkonkylä sijoittuu hankkeesta noin neljän kilometrin etäi
syydelle itään ja Sipoon kunnanrajalle on matkaa 1 ,5 kilometriä. Alueel
le kuljetaan Järvenpääntietä (maantie 146) pitkin ja tieltä on hyvät yh
teydet itään valtatielle 7 (E18) sekä pohjoiseen valtatielle 4 (E75). Han
kealue on raivattu ja tasattu rakentamisen valmistelua varten. Hankealueen lähiympäristö on maa- ja metsätalouspainotteista aluetta. Alueel
la on voimassa Pornaisten kirkonkylän osayleiskaava ja Pornaisten Por
tin asemakaava.

Lasku hankkeesta vastaavalle 6 000 €. Maksuperusteet ovat päätelmän lopussa.
UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Kutsunumero 0295 021 000

OpastinsHta 12 B 5 krs,

PL 36

www.ely-keskus.fl/uusimaa

00520 Helsinki

00521 Helsinki

UUDELY/4670/201$

2/11

Pornaisten Portin yritysalueen toiminta on alkuvaiheessa ja alueella on
tällä hetkellä kahdeksan toimijaa. Järvenpääntien eteläpuolella sijaitsee
Murron kiviainesten ottoalue. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat
noin 200 metrin ja Metsähovin matkailutila noin 750 metrin etäisyydellä
hankealueesta. Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole virkistys- tai retkeilyalueita.
Arvioi ntiselostuksessa esitetyt hankkeen vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tarkasteltu ja vertailtu
hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE 0) ja hankkeen toteuttamista
suunnitelman mukaisena (VE 1).
Hankkeen suunnittelun yhteydessä on tarkasteltu useita eri sijaintivaih
toehtoja Itä-Uudenmaan alueelta ja vaihtoehdon VE 1 mukaisen sijain
nin on todettu olevan tarkastelluista vaihtoehdoista soveltuvin. Pornais
ten kunnan yritysalueelle sijoittuva hankealue sijaitsee haja
asutusalueella hyvien kulkuyhteyksien varrella riittävän etäällä muun
muassa pohjavesialueista.
Vaihtoehto VE 0: Vaihtoehdossa VE 0 hanketta ei toteuteta. Raivattu ja
tasattu tontti jää käytettäväksi muuta asemakaavan mukaista rakenta
mista ja toimintaa varten.
Vaihtoehto VE 1: Vaihtoehdossa VE 1 aerosolitehdas rakennetaan
Pornaisten Portin yrityskylään kahden raivatun ja tasatun tontin alueelle.
Alueelle tulee sijoittumaan ensivaiheessa tuotantolaitos varastoineen.
Lisäksi tehtaan yhteyteen tullaan rakentamaan maapeitteiset kaasusäi
liöt. Aerosolitehtaalla tullaan valmistamaan kaksi miljoonaa aerosolituo
tetta vuodessa.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Hankkeeseen sovelletaan ym päristövaikutusten arviointimenettelyä
(YyA-menettely) YVA-lain (252/2017) liitteen 1 hankeluettelon kohdan
6 e) perusteella: vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turval
lisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettuja vaarallisia kemikaa
leja laajamittaisesti valm istavat tehtaat.
AT-Tuote Oy on 16.5.2018 saattanut vireille Pornaisten aerosolitehtaan
ym päristövaikutusten arviointimenettelyn toimittamalla Uudenmaan
ELY-keskukselle hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointioh
jelman. Uudenmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa ohjelmasta
4.7.2018.
Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pe
rusteella hankkeesta vastaava on laatinut ympäristövaikutusten arvioin
tiselostuksen ja toimittanut sen 7.12.2018 Uudenmaan ELY
keskukseen.
Ympäristövaikutusten arvioinni n ja muiden menettelyjen yhteensovittami nen
Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta. Pornaisten
kunnanvaltuusto on hyväksynyt päätöksellään 28.1.2019 Uurastajantien
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asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos ei ole vielä lainvoi
mainen.
Hanke ei suoranaisesti liity muihin lähialueen hankkeisiin.
Arviointiselostuksessa on tuotu esille hankkeen edellyttämät luvat,
suunnitelmat ja niihin rinnastettavat päätökset sekä alueen kaavoitus.
Arviointiselostuksen laatijoiden pätevyys
Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiselostuksen laatijoiden päte
vyys kaikilla toimintaan liittyvillä osa-alueilla on riittävä. Selostuksessa
on esitetty kattava selvitys laatijoiden pätevyydestä.
2. OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMINEN JA YHTEENVETO ARVIOINTISELOSTUKSESTA
ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEESTÄ
Tiedottaminen ja kuuleminen
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on kuulutettu ajalla
13.12.2018 11.1.2019. Kuulutus on ollut nähtävillä Pornaisten ja As
kolan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla. Lehti-ilmoitus kuulutuksesta on
julkaistu ltäväylä -lehdessä.
—

Arviointiselostus on ollut kuulutusajan nähtävillä seuraavissa paikoissa:
Pornaisten kunta, kunnanvirasto, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen
Askolan kunta, Rakennus- ja ympäristöosasto, Askolantie 28, 07500
Askola
Internetissä: www.ymparisto.fi/attuoteaerosolitehdasWA.
Hankkeen arviointiselostuksen yleisötilaisuus pidettiin 8.1.2019 Pornais
ten kunnanviraston valtuustosalissa, osoitteessa Kirkkotie 1 76, 07170
Pornainen.
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt arviointiselostuksesta lausunnot
Pornaisten kunnalta, Askolan kunnalta, Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Etelä-Suomen aluehallintovirastolta, Museovirastolta,
Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuollolta, Porvoon museo, ItäUudenmaan maakuntamuseolta, Uudenmaan liitolta, Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto TUKESiIta, Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristöyh
distykseltä ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta.
Yhteenveto saaduista lausunnoista ja mielipiteestä
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta toimitettiin yhteysviran
omaiselle seitsemän lausuntoa ja yksi mielipide lähialueen asuinkiinteis
töjen puolesta. Lausunnotja mielipide ovat kokonaisuudessaan nähtä
villä osoitteessa www.ymparisto.fi/attuoteaerosolitehdasWA.
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Yhteenveto lausunnoista
Yleistä
Ympäristövaikutusten arviointiselostusta pidettiin riittävänä. Arviointiselostus on selkeä ja se kuvaa hyvin rakennushankkeen eri vaikutukset.
Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Eteläkaakossa alue rajoittuu Forsbackan pohjavesialueeseen. Vedenja
kaja ei ole selväpiirteinen, joten pohjavesialueet voivat olla hydraulises
sa yhteydessä toisiinsa. Alueen lähimmät kaivot sijaitsevat Tapiolanmä
en alueella. WA-selostuksesta ei käy ilmi kaivojen lukumäärä tai etäi
syys hankealueesta. Ympäristön herkkyys pohjavesivaikutusten osalta
arvioidaan kuitenkin pieneksi.
Melu- ja tärinävaikutukset
Hankkeen suurimmat melu- ja tärinävaikutukset muodostuvat rakenta
misvaiheessa. Merkittävimmät toiminnanaikaiset meluvaikutukset syn
tyvät liikenteestä.
Pidettiin tarpeellisena, että laitoksen suunnitteluvaiheessa tuotantolai
toksen puhaltimet sijoitetaan ja rakennetaan siten, että meluvaikutukset
asutuksen suuntaan ovat mahdollisimman pienet.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
Hankealueelta tai sen läheisyydestä ei tunneta muinaismuistolain tar
koittamia ja rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeolo
gista kulttuuriperintöä.
Arviointiselostuksessa esitettyjä havaintoja ja tulkintoja kulttuuriympäris
tön kannalta pidettiin riittävinä.
Ympäristöriskit ja vaikutukset ihmisten elinoloihin
WA-selostuksen perusteella VE 1 aerosolitehtaan normaalitoiminnasta
ei aiheudu lähiasutukselle terveyshaittaa. Onnettomuus- ja häiriötilan
teissa esiintyy kuitenkin riskejä, joissa terveyshaitan mahdollisuus on
olemassa. Siksi häiriötilanteiden ennaltaehkäisyyn ja poikkeamien nopeaan havaitsemiseen, muun muassa tarkkailun avulla tulee kiinnittää
erityistä huomiota ympäristöluvassa. Myös tekniset ratkaisut haittavai
kutusten rajaamiseksi ovat tärkeät. Esimerkiksi kemikaalien ja sammu
tusvesien leviäminen ympäristöön tulee estää.
Onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumisessa on tärkeää suunni
tella lähiasukkaiden nopea tiedottaminen ennalta yhteistyössä viranomaisten kanssa sekä informoida toimintatavoista lähiasukkaita.
Laitoksesta muodostuu suuronnettomuusvaarallinen laitos, mikä tarvit
see toiminnalleen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvan. Tukes mää
rittelee laitokselle konsultointivyöhykkeen.
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Yhteenveto mielipiteestä
Mielipiteessä vastustettiin ehdottomasti aerosolitehdasta ja nykyisen
toimitilarakennusten korttelialueen KTY muuttamista T/kem -teollisuusja varastorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa merkittävän,
vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.
Katsottiin, että Sevesodirektiivin mukaan suuronnettomuusvaaralliset
kohteet tulisi ensisijaisesti sijoittaa teollisuusympäristöön erilleen muus
ta toiminnasta tai kauas rakennetuista alueista. Samaa periaatetta kan
nattaa soveltaa pienempiinkin kohteisiin erityisesti, jos niiden toiminnas
ta on mahdollista aiheutua vaaraa ympäristölle.
Alueella on nykyään toimitilarakennusten korttelialue ja vieressä kuuden
kiinteistön asuinalue. Laitos tulisi liian lähelle asutusta ja vähentäisi
asuinkiinteistöjen arvoa.
Todettiin, että tehtaan sijoittuminen alueelle saattaa karkottaa mahdolli
sia yrittäjiä ja vaikuttaisi negatiivisesti alueen maineeseen ja turvallisuu
teen. Katsottiin, että arviointiselostuksessa vähätellään vaikutuksia lähiasukkaille ja ympäristölle.
Mielipiteessä tuotiin lisäksi esille tietoja AT-Tuotteen Sipoon tuotantolai
toksen onnettomuudesta.
Yleisötilaisuus
Hankkeen arviointiselostuksen yleisötilaisuus pidettiin 8. 1 .201 9 Pornais
ten kunnanviraston valtuustosalissa. Tilaisuudessa esiteltiin YVA
menettelyä, arvioitua hanketta, YVA-selostusta ja selostuksen keskeisiä
tuloksia. Keskustelua käytiin rakentamisen tilanteesta ja hankkeen ris
keistä sekä turvallisuudesta. Tilaisuudessa esiteltiin lisäksi hankkeen to
teuttamisen edellyttämää asemakaavaehdotusta, jota on valmisteltu
samaan aikaan hankkeen YVA-menettelyn kanssa.

3. ARVIOINTISELOSTUS JA SEN RIITTÄVYYS JA LAATU
Ympäristövaikutusten arviointiselostus on laadittu arviointiohjel
man ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. Selostus täyttää YVA-lain 19 §:n ja YVA-asetuksen 4 §:n sisältövaati
mukset ja se on käsitelty asianmukaisesti YVA-lainsäädännön vaa
timalla tavalla.
Yhteysviranomaisen perustellun päätelmän valmistelussa on otettu
huomioon selostuksen kuulemisvaiheessa annetut lausunnot ja mielipi
de.
Seuraavat näkökohdat ja tarkentamistarpeet tulee ottaa huomioon
hankkeen jatkosuunnittelussa.
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Hankkeen kuvaus ja vaihtoehtojen käsittely
Arviointiselostuksessa toimintojen sijoittumisen ja rakentamisen aikai
sen toiminnan kuvausta on tarkennettu. Hanke on kuvattu riittävän yksityiskohtaisesti suunnitteluvaihe huomioon ottaen.
Hankkeen suunnittelun yhteydessä on tarkasteltu useita eri sijaintivaih
toehtoja Itä-Uudenmaan alueelta ja vaihtoehdon VE 1 mukaisen sijain
nin on todettu olevan tarkastelluista vaihtoehdoista soveltuvin. Yhteysvi
ranomainen toteaa, että on perusteltua arvioida ympäristövaikutukset
vain vaihtoehdoista VE 0 ja VE 1.
Vaikutusten selvittäminen ja merkittävyyden arviointi
AT-Tuotteen hankealue on kokonaisuudessaan raivattua ja tasattua teollisuusaluetta. Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat merkittävimmät
vaikutukset ovat rakentamisen aikainen melu ja toiminnan aikana mah
dolliset ympäristöriskit ja poikkeustilanteet. Arviointiselostuksessa on
käsitelty hankkeen keskeiset vaikutukset ja vaikutusalueet. Lisäksi on
esitetty arvioinnissa käytetyt menetelmät sekä haitallisten vaikutusten
ehkäisemis- ja lieventämiskeinot.
Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohja- ja pintavesiin
Aerosolitehtaan toiminnasta normaalitilanteessa ei arvioida aiheutuvan
päästöjä tai vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin tai maa- ja kallioperään.
Päästöjä voi aiheutua vain onnettomuustilanteissa.
Tuotantolaitoksella ei muodostu vesistöön johdettavia jätevesiä. Hule
vedet johdetaan hulevesiviemäriin. Sadevesikaivoihin asennetaan sul
kuventtiilit. Toiminnan aikaiset pohja- ja pintavesivaikutukset muodostu
vat mahdollisista onnettomuustilanteista johtuvista kemikaalivuodoista.
Yhteysviranomainen katsoo, että selostuksessa on arvioitu riittävästi lai
toksen vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin sekä maa- ja kallioperään. Ar
viota on perusteltu riittävästi.
Vaikutukset luontoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole merkittäviä luontokohteita,
suojelualueita tai kulttuuriympäristöjä. Maiseman muutos ei ole merkittävä.
Melu- ja ilman laatuvaikutukset
Melutarkastelu on riittävä hankkeen aiheuttamiin odotettuihin meluvai
kutuksiin nähden. Toiminnan aiheuttamat melutasot ovat alhaiset ja ra
kentamisen aikaiset melut ovat lyhytaikaisia. Meluvaikutuksia voidaan
vähentää muun muassa sijoittamalla puhaltimet niin, että mahdolliset
meluvaikutukset suuntautuvat asutuksesta poispäin. Puhaltimia voi ko
teloida tai muuten äänieristää. Liikenteen melua laitosalueella voidaan
vähentää nopeusrajoituksilla ja sijoittamalla kuormausalue siten, että
lastauksen mahdolliset meluvaikutukset suuntautuvat poispäin lähim
mästä asutuksesta.
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Selostuksessa on kuvattu riittävästi laitoksen toiminnan aikaisia päästäjä ilmaan. Toiminnassa ei käytetä alhaisen hajukynnyksen kemikaaleja.
Liikennevaikutukset
Rakentamisen aikana hankealueelle kohdistuu tyämaaliikennettä. Ra
kentamisen aikaiset vaikutukset ovat lyhytkestoisia. Toiminnan aikainen
liikennemäärän lisäys on vähäinen.
Vaikutukset maankäyttöön
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttään on arviointiselostuksessa kuvattu ja arvioitu kattavasti. Kokonaismaakuntakaavan
Uusimaa-kaava 2050:n valmistelutilanne on edennyt arviointiselostuk
sessa esitetystä siten, että se on ollut luonnoksena nähtävillä ja lausun
noilla syksyllä 2018. Pornaisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt aluetta
koskevan asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos ei ole vielä
lainvoimainen.
Ympäristöriskit ja poikkeustilanteet
Tuotantolaitoksesta muodostuu EU:n suuronnettomuusvaarojen torjun
nasta antaman direktiivin 2012/18/EU (ns. Seveso III -direktiivi) mukai
nen suuronnettomuusvaarallinen laitos. Tuotantolaitoksessa on tarkoi
tus käsitellä ja varastoida laajamittaisesti vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja.
Hankkeen suurin onnettomuusriski on tulipalo. Tuotantolaitoksessa käytetään herkästi syttyviä, räjähdys- ja palovaarallisia liuottimia ja ponne
kaasuja. Tulipaloriski on myäs säiliävarastojen täytän ja kunnossapitoon
liittyvien tulitäiden yhteydessä. Tulipalossa voi muodostua terveydelle
haitallisia savukaasuja ja haitallisia aineita sisältäviä sammutusvesiä.
Ympäristäriskejä ovat lisäksi muun muassa erilaisten säiliäiden, putkis
tojen, letkujen ja tynnyreiden vuodot tai rikkoontumiset sekä sekoitusas
tioiden kaatuminen. Kemikaalien vuotaminen maaperään voi aiheuttaa
maaperän pilaantumista.
Vaarallisten kemikaalien kuljetukset ovat myäs merkittävä ympäristäris
ki.
Ympäristöriskien ehkäisemis- ja varautumiskei not
Arviointiselostuksessa on selvitetty ja määritetty toimenpiteitä, joiden
avulla haitallisia vaikutuksia on mahdollista ehkäistä, rajoittaa ja poistaa.
Riskienhallinta edellyttää tyäntekijäiden ohjeistusta ja koulutusta.
Tulipaloriskiä voidaan pienentää valitsemalla tuotantolaitokseen stan
dardien ja tilaluokituksen mukainen laitteisto ja käyttämällä laitteistoa
huolellisesti sekä varmistamalla myäs riittävä ilmanvaihto. Tuotantolai
tokselle varataan riittävä määrä alkusammutuskalustoa. Onnettomuusti
lanteessa sammutusvedet padotaan keräysaltaisiin ja kerätään asianmukaiseen käsittelyyn.
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Vuotojen ja kemikaalien leviämistä ehkäistään valitsemalla standardien
mukaiset putkistot. Nesteiden varastosäiliöt varustetaan ylitäytönestimil
lä ja pinnanmittausjärjestelmillä. Ulkona olevat Iiuotinainesäiliöt sijoite
taan valuma-altaina toimiviin vallitiloihin.
Pakkaamo varustetaan hiilivetykaasujen ja höyryjen automaattisella
valvontajärjestelmällä.
Tuotantolaitoksen alueella liikkumista rajoitetaan puomein ja nopeusra
joituksin. Maantiekuljetuksissa noudatetaan vaarallisten aineiden tiekul
jetuksia koskevia säädöksiä ja määräyksiä.
Tuotantolaitokselle laadittuja työn- ja onnettomuusvaarojen arviointeja
ylläpidetään ja päivitetään toiminnan käyttötarkkailun, tehtyjen havaintojen sekä Tukesin määräaikaistarkastuksien pohjalta.
Yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen
Arviointiohjelmasta annettu yhteysviranomaisen lausunto on pääpiirteis
sään otettu hyvin huomioon arviointiselostusta laadittaessa.
4. YHTEYSVIRANOMAISEN PERUSTELTU PÄÄTELMÄ
Tämä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sisällytetään hanketta
koskevaan lupapäätökseen WA-lain 26 §:n mukaisesti. Lupapäätökses
tä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä on ko
konaisuudessaan otettu huomioon.
Arviointiselostus on selkeä ja antaa kattavan kokonaiskuvan hankkeen
ym päristövaikutuksista.
Hankkeen suunnittelussa on tarkasteltu useita sijaintivaihtoehtoja ja to
dettu vaihtoehdon VE 1 olevan tarkastelluista hankevaihtoehdoista so
veltuvin. Arvioinnissa on tarkasteltu myös hankkeen toteuttamatta jättä
mistä. Yhteysviranomainen toteaa, että vaihtoehtojen valinta on perusteltu ja riittävä.
Hankealue on raivattu ja tasattu. Lähiympäristö on maa- ja metsätalouspainotteista aluetta, jolla ei ole merkittäviä luonto-, virkistys- tai maise
ma-arvoja. Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä lai
toksella muodostu vesistöön johdettavia jätevesiä. Aerosolitehtaan tuot
teet valmistetaan sisätiloissa. Kemikaalit ja aerosolipullot tuodaan tuotantolaitokselle eri toimittajilta.
Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen normaalitoiminnasta ei ai
heudu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeen toteuttami
sesta aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat toiminnan
aikaiset erityisesti poikkeustilanteista aiheutuvat ympäristöriskit.
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Rakentamisen aikaiset meluhaitat ovat lyhytaikaisia eivätkä ne ole mer
kittäviä. Toiminnan aikaiset meluvaikutukset ovat liikenteen aiheuttamia
ja vähäisiä. Alueen lähiympäristö ja mahdolliset vaikutukset huomioon
ottaen esitetyt melu- ja liikennevaikutusten ehkäisy- ja lieventämiskeinot
ovat riittäviä.
Hankkeen suurin onnettomuusriski on tulipalo, josta voi aiheutua ter
veydelle haitallisia savukaasuja ja haitallisia aineita sisältäviä sammu
tusvesiä. Ympäristöriskejä ovat lisäksi vaarallisten kemikaalien kuljetuk
set ja kemikaalivuodot, jotka voivat aiheuttaa maaperän pilaantumista.
Lähialueen asukkaat ovat tuoneet esiin huolensa hankkeen riskeistä ja
mahdollisista onnettomuustilanteista. Yhteysviranomainen katsoo, että
selostuksessa esitetyt onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumisen
ja ennaltaehkäisyn toimenpiteet tulee ottaa käyttöön. Erityisen tärkeää
on yhteistyö viranomaisten kanssa, standardien ja tilaluokituksen mukai
nen laitteisto, laitteiston säännölliset tarkastukset ja huollot sekä työnte
kijöiden ohjeistus ja koulutus. Lisäksi varautuminen lähiasukkaiden nopeaan tiedottamiseen vaaratilanteista on tarpeen.
Perustelut
Perusteltu päätelmä perustuu ympäristövaikutusten arvioinnista annetun
lain (252/2017) 19 §:ssä sekä valtioneuvoston asetuksen ympäristövai
kutusten arvioinnista (277/2017) 4 §:ssä annettuihin arviointiselostuksen
sisältövaatimuksiin, arviointiselostuksessa esitettyihin hankkeen kuvauk
seen ja selvityksiin, niiden tuloksiin ja tulosten arviointiin sekä selostuk
sesta annettujen lausuntojen ja mielipiteen sisältöön.
Yhteysviranomainen katsoo, että kokonaisuutena arvioiden arviointiselostus täyttää laadultaan ja sisällöltään asiasta annettujen säädösten
vaatimukset.
Muita huomioita
Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavamuutosta, jossa osoitetaan toimitilarakennusten korttelialue kahden tontin osalta teollisuusalu
eeksi (Tlkem). Pornaisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt päätöksel
Jään 28.1.2019 Uurastajantien asemakaavan muutoksen. Asemakaavan
muutos ei ole vielä lainvoimainen.
Aerosolitehtaan rakentamiselle haetaan lupaa Pornaisten kunnan ra
kennus- ja ympäristölautakunnalta.
Aerosolitehdas on EU:n suuronnettomuusvaarojen torjunnasta antaman
direktiivin 2012/18/EU (ns. Seveso Ili-direktiivi) mukainen suuronnetto
muusvaarallinen laitos. Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen
käsittely ja varastointi edellyttävät Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta
(Tukes) haettavaa lupaa. Lupamenettelyssä Tukes käsittelee vaarallis
ten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyviä vaaroja sekä varau
tumista onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja mahdollisten seurausten ra
joittamiseksi.
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Uudenmaan ELY-keskus on 2611.2018 tuotantolaitoksen ympäristölu
van tarpeesta antamassaan lausunnossa todennut, että tuotantolaitok
sen toiminta ei edellytä ympäristölupaa valtion ympäristölupaviranomai
sesta. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan laitoksen toiminnan voidaan katsoa olevan maalien valmistusta (ympäristönsuojelulain liitteen 1
taulukon 2 kohta 6b). Liuottimien kulutus tulevalla tuotantolaitoksella kui
tenkin auttaa luparajan 50 tonnia, joten tällä perusteella ympäristölupaa
valtion ympäristölupaviranomaisesta ei tarvita.
Hankkeesta vastaavan tulee ottaa yhteyttä kunnan ympäristönsuojeluvi
ranomaiseen, joka voi arvioida, tuleeko toiminnalle hakea ympäristölu
paa muulla perusteella. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkai
see ympäristöluvan tarpeen ympäristönsuojeluasetuksen (71 3/201 4) 2
§:ssä mainittujen toimintojen osalta.
5. YHTEYSVIRANOMAISEN PERUSTELLUSTA PÄÄTELMÄSTÄ TIEDOTTAMINEN
Uudenmaan ELY-keskus toimittaa hankkeesta vastaavalle perustellun
päätelmän sekä arviointiselostuksesta saadut lausunnot ja mielipiteen.
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä toimitetaan tiedoksi lisäksi
hanketta käsitteleville viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kunnille
sekä muille lausunnon antajille ja mielipiteen esittäjälle.
Perusteltu päätelmä ja arviointiselostus sekä saadut lausunnot ja mielipide ovat nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa:
www.ymparisto.fi/attuoteaerosolitehdasWA.
6. SUORITEMAKSU, SEN MÄÄRÄYTYMISEN PERUSTEET JA MUUTOKSENHAKU SEKÄ
YVA-MENETTELYSSÄ SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Suoritemaksu
6 000 euroa
Maksun määräytyminen
Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun
valtioneuvoston asetuksen (1 066/201 7) mukaisesti. Yhteysviranomai
sen perustellusta päätelmästä perittävä maksu on suppeassa hank
keessa (7 13 henkilötyöpäivää) 6 000 euroa.
—

Maksua koskeva muutoksenhaku
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että perustellusta päätelmästä perittävän
maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta kuuden kuukauden kuluessa tämän lausunnon antamispäivästä.
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Sovelletut oikeusohjeet
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
Valtioneuvoston asetus
(WA-asetus, 277/2017)

ympäristövaikutusten

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8

7

252/2017)

arviointimenettelystä

§

Valtioneuvoston asetus (1066/2017) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä hallinto- ja kehittämiskes
kuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018.
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