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Neste Oyj

NEXBTL-laitos, Kilpilahti

Ympäristövaikutusten arviointi 

yleisötilaisuus 14.05.2020

Erika Heikkinen

Uudenmaan ELY-keskus



YVA-menettelyn toimijat

Hankkeesta vastaava:

Neste Oyj

Yhteyshenkilö: 

Outi Piirainen, puh. 050 458 3925

outi.piirainen@neste.com

YVA-konsultti

AFRY Finland Oy 

Yhteyshenkilö: 

Karoliina Jaatinen, puh. 040 660 4407

karoliina.jaatinen@afry.com

Yhteysviranomainen:

Uudenmaan  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Yhteyshenkilö:

Erika Heikkinen, puh. 02950 21142 

erika.heikkinen@ely-keskus.fi
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YVA-lain tavoite ja menettelyn soveltaminen 

• YVA-lakia ja -menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja 

niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä 

ympäristövaikutuksia 

• Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten 

arviointia ja arvioinnin huomioon ottamista suunnittelussa 

ja päätöksenteossa sekä lisätä osallistumista 

• Arvioitavat hankkeet ja niiden muutokset luetellaan YVA-

lain liitteen 1 hankeluettelossa
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YVA-menettelyn soveltaminen Neste Oyj:n 

NEXBTL-laitokseen

Hankkeen YVA -arviointi perustuu YVA-lain 

hankeluettelon kohtaan 6 d)

 6 d) Kemianteollisuus; laitokset, joissa  

valmistetaan tai tuotetaan teollisessa 

mittakaavassa bioetanolia tai bioöljyä
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YVA -menettelystä 

 YVA-arvioinnissa tuotetaan tietoa suunnittelua ja 

hankkeen tulevaa päätöksentekoa varten

 Yhteysviranomainen ohjaa arviointimenettelyä

 YVA-menettely on avoin ja julkinen

 Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen 

toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä 

arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän

 Lupapäätöksessä on osoitettava, miten YVAn tulokset on 

otettu huomioon ja miten merkittävät vaikutukset tulevat 

lievennetyiksi



LUPAKÄSITTELY

HANKKEESTA VASTAAVA

ALOITUS

YHTEYSVIRANOMAINEN KANSALAISET,

VIRANOMAISET,

MUUT TAHOT

YVA-lain 

määräämä 

AIKARAJA

ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTISELOSTUS

KUULUTUS 

SELOSTUKSEN

VIREILLÄOLOSTA

LAUSUNTO 

ARVIOINTI-

OHJELMASTA

KUULUTUS OHJELMAN
VIREILLÄOLOSTA

PERUSTELTU PÄÄTELMÄ

MIELIPITEET JA 

LAUSUNNOT

MIELIPITEET JA

LAUSUNNOT

VIIPYMÄTTÄ

30 PÄIVÄÄ

ENINTÄÄN 

KUUKAUSI

VIIPYMÄTTÄ

30– 60 PÄIVÄÄ

ENINTÄÄN 

KAKSI KUUKAUTTA



Arvioitavat ympäristövaikutukset

ovat hankkeen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia mm.:

• Väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja 

viihtyvyyteen

• Luonnonympäristöön kuten maahan, vesiin, ilmaan, 

ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon 

monimuotoisuuteen

• Yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, 

maisemaan ja kulttuuriperintöön

• Luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 

• näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin
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Hankkeen YVA-ohjelman vaiheet

• Arviointiohjelma on saapunut ELY-keskukseen 24.4.2020 

• ELY-keskus on kuuluttanut arviointiohjelman sähköisesti ja ilmoitus 

kuulutuksesta on julkaistu Porvoon ja Sipoon kunnissa

• Kuulutuksesta on ilmoitettu Itäväylä, Uusimaa ja Östnyland -lehdissä 

• Arviointiohjelma on nähtävillä 27.4. – 26.5.2020  

• www.ymparisto.fi/uusiutuvandieselintuotantoNesteYVA

• Arviointiohjelman online esittelytilaisuus 14.5.2020 

• Lausunnonantajina mm. Porvoon kaupunki ja Sipoon kunta sekä 

niiden ympäristöviranomaiset, aluehallintovirasto, Uudenmaan liitto, 

TUKES ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
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Lausunto arviointiohjelmasta

 Yhteysviranomaisen lausunto annetaan hankkeesta 

vastaavalle 1 kk kuluessa kuulemisen päättymisestä ja 

tiedoksi muille viranomaisille ja mielipiteen esittäjille

 Ohjelmalausunto sisältää:

– yhteysviranomaisen kannan ohjelmaan, esim. tarvittavat 

täydennykset

– tarvittavien selvitysten yhteensovittamisen

– yhteenvedon muista lausunnoista ja mielipiteistä

 Lausunto ja muut YVA-asiakirjat julkaistaan 

ympäristöhallinnon internetsivuilla: www.ymparisto.fi => 

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi => Ympäristövaikutusten 

arviointi => YVA-hankkeet
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Kirjalliset mielipiteet 

arviointiohjelmasta 

viimeistään 26.5.2020 

Uudenmaan ELY-keskukseen

Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja 

ympäristökeskus, Kirjaamo

PL 36

00521 HELSINKI

TAI 

kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Viitteeksi: 

Neste Kilpilahti YVA/ Erika Heikkinen

Skriftliga åsikter om 

bedömningsprogrammet 

senast den 26.5.2020 till NTM-

centralen i Nyland

Närings-, trafiks- och miljöcentralen i 

Nyland, Registraturen

PB 36 

00521 HELSINGFORS

ELLER 

registratur.nyland@ntm-centralen.fi

Som referens:

Neste Sköldvik MKB/ Erika Heikkinen

mailto:kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
mailto:registratur.nyland@ntm-centralen.fi

