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LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 58 §:n perusteella ympäristöluvan muuttamista koskevan hakemuksen käsittelee ympäristöluvan myöntänyt lupaviranomainen.
Ympäristönsuojelulain 31 §:n 1 momentin kohdan 1) ja ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohdan 4 c) mukaisesti öljynjalostamon ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA PÄÄTÖKSET
–

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 20.11.2007 antama ympäristölupapäätös Nro 45/2007/2, joka koskee Neste Oil Oyj:n Naantalin öljynjalostamon toimintaa.

–

Vaasan hallinto-oikeuden 22.1.2009 antama päätös Nro 09/0021/1, joka
koskee päätöksestä Nro 45/2007/2 tehtyjä valituksia.

–

Korkeimman hallinto-oikeuden 19.2.2010 antama päätös taltionumero
520/1/09, joka koskee päätöksestä Nro 09/0021/1 tehtyjä valituksia.

–

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 17.12.2008 antama päätös Nro
91/2008/2, joka koskee Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamon ympäristöluvan (nro 45/2007/2, 20.11.2007) lupamääräyksen 45. määräajan muuttamista.

–

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 17.12.2008 antama päätös Nro
92/2008/2, joka koskee Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamon ympäristöluvan (nro 45/2007/2, 20.11.2007) lupamääräyksen 51. muuttamista ja lupamääräyksen 11. määräajan muuttamista.

–

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 5.10.2010 antama päätös Nro
37/2010/1, joka koskee Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamon ympäristöluvan lupamääräyksen 30. mukaista selvitystä.

–

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 15.11.2010 antama päätös Nro
50/2010/1, joka koskee Neste Oil Oyj:n Naantalin öljynjalostamon ympäristöluvan lupamääräyksen 13. muuttamista.

–

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 20.11.2007 antama päätös Nro
46/2007/2, joka koskee veden johtamista merestä Neste Oil Oyj:n Naantalin öljynjalostamolle.

–

Vaasan hallinto-oikeuden 21.1.2009 antama päätös Nro 09/0023/1, joka
koskee päätöksestä Nro 46/2007/2 tehtyä valitusta.
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–

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 11.11.2013 antama päätös nro
225/2013/1 ilmoituksesta koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee mäntyöljypien käyttöä raaka-aineena öljynjalostamon krakkausyksikössä.

–

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 11.11.2013 antama päätös nro
227/2013/1 ilmoituksesta koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee käytetyn voiteluöljyn käyttöä raaka-aineena öljynjalostamon bitumitislausyksikössä.
Etelä-Suomen Aluehallintoviraston 5.10.2010 antamassa päätöksessä nro
37/2010/1 Naantalin jalostamon ympäristölupaan lisätty lupamääräys 9a)
kuuluu seuraavasti:

9a)

Jalostamon tyhjötislausyksiköiden hönkäkaasut tulee rikkidioksidipäästöjen
ja haisevien yhdisteiden päästöjen vähentämiseksi käsitellä pesemällä ne
amiinipesurilla ennen kaasujen johtamista poltettavaksi. Järjestelmä on toteutettava ja sitä on käytettävä siten, että sillä jalostamon erilaisissa häiriötilanteissa mahdollisimman tehokkaasti voidaan rajoittaa rikkidioksidi- ja
haisevien yhdisteiden päästöjä. Järjestelmä tulee toteuttaa esitetyn suunnitelman (selvitys NK 182) tavoitteiden mukaisesti siten, että se on käytössä
vuoden 2014 loppuun mennessä.

ALUEEN KAAVOITUS
Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamon ja sataman Naantalin kaupungin puoleinen tontti (529-6-1-9) sijaitsee 14.11.1985 vahvistetun asemakaavan
(Ak-142) alueella ja Raision kaupungin puoleinen tontti (680-14-1402-1)
26.1.1988 vahvistetun asemakaavan alueella.
Hakemuksen mukaiset toiminnot sijoittuvat alueille, jotka on asemakaavoissa merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi (Naantalin
puolella T–2, Raision puolella T–3). Jalostamoalueen ja satama-alueen
edustan vesialueelle saa rakentaa teollisuuden tarvitsemia laitureita (W–1).
Jalostamotonttien asemakaava-alueet rajautuvat Naantalin puolella pääasiassa Naantalin yleiskaavalla sekä Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien
osayleiskaavalla ja Raision puolella Raision yleiskaava 2020:lla kaavoitettuihin alueisiin.
Itäpuolella jalostamon asemakaava-alueet rajautuvat Turun kaupungin
Pernon ja Pansion kaupunginosiin. Pernon puolella on voimassa vuonna
1999 vahvistettu asemakaava, jossa jalostamoon rajautuva alue on merkitty vesialueeksi (W) ja yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi laivanrakennustoimintaa varten (TTV–1). Pansion kaupunginosan puolella raja-alue on yleiskaavan mukaan (Yleiskaava 2020) vesialuetta.
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LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamo ja satama sijaitsevat Neste Oil Oyj:n
omistamilla kiinteistöillä Viheriäisten niemellä Naantalin (tontti 529-6-1-9) ja
Raision (tontti 680-14-1402-1) kaupunkien rajalla. Jalostamoalue sijaitsee
Saaristomeren rannikolla noin 5 kilometrin etäisyydellä Naantalin, noin 5 kilometrin etäisyydellä Raision ja noin 13 kilometrin etäisyydellä Turun kaupunkien keskustoista. Turun kaupungin raja on lähimmillään noin 500 metrin päässä jalostamoalueesta.
Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamoalueeseen kuuluu noin 300 ha maata.
Jalostamolle on omat tie- ja rautatieyhteydet sekä syväykseltään 13 metrin
laivaväylä. Jalostamoalue ja sen lähiympäristö on luonteeltaan tyypillistä
lounaisrannikon aluetta, missä esiintyy sekä avokalliota että osittain puuston peittämää aluetta. Maaston korkeuserot ovat paikoin huomattavia.
Jalostamoalue rajoittuu sen itä-, etelä- ja lounaispuolilla mereen. Ympäröivät maa-alueet Raision puolella ovat pääasiassa maa- ja metsätalous- tai
viheraluetta. Naantalin puolella (luoteessa) sijaitsee voimalinja sekä Turun
Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin voimalaitos ja Naantalin kaupungin satama. Kuparivuoressa, noin 2 km päässä jalostamoalueesta Naantalin keskustan suuntaan, sijaitsevat liikuntakeskus ja leirintäalue.
Lähimmät yksittäiset vakituisessa asuinkäytössä olevat rakennukset sijaitsevat jalostamoalueen pohjoispuolella Vantossa noin 500 metrin päässä
jalostamoalueen rajalta ja lounaassa Luonnonmaalla noin kilometrin päässä. Lähin asuinalue on jalostamon entinen asuinalue Viheriäisissä noin kilometrin päässä koillisessa. Lähimmät loma-asumukset sijaitsevat Kukonpäässä (noin 300 m), Luonnonmaalla ja Ruissalossa. Lähimpiä muita
herkkiä kohteita ovat koulu, päiväkoti ja lastentarha, jotka sijaitsevat Katteluksessa maantien 40 pohjoispuolella.
Raisionlahden vastaranta, noin 1,5 km jalostamoalueesta itään, on telakkateollisuuden käytössä. Etelä–lounaissuunnassa sijaitsevat Ruissalon ja
Luonnonmaan saaret. Jalostamoa lähimmillä alueilla Luonnonmaalla on
Naantalin kaupungin satamaan kuuluva Luonnonmaan satama-alue (noin
1,7 km:n päässä). Muuten jalostamon lähialueet ovat pääasiassa maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta lukuun ottamatta ranta-alueita, jotka ovat
asumis- tai loma-asumiskäytössä.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään nro 37/2010/1 hyväksynyt Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamon ympäristöluvan lupamääräyksen 30 mukaisen teknis-taloudellisen selvityksen tyhjiötislauksen hönkien
sisältämien rikkidioksidi- ja hajuyhdisteiden päästöjen vähentämisestä ja
lisännyt Naantalin jalostamon ympäristölupaan nro 45/2007/2 määräyksen
9a). Neste Oil Oyj hakee lisäaikaa tyhjiötislausyksikön hönkäkaasujen uu-
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den talteenottoyksikön toteutukselle. Neste Oil Oyj esittää että lupamääräys 9a) muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”9a)

Jalostamon tyhjiötislausyksiköiden hönkäkaasut tulee rikkidioksidipäästöjen ja haisevien yhdisteiden päästöjen vähentämiseksi käsitellä pesemällä
ne amiinipesurilla ennen kaasujen johtamista poltettavaksi. Järjestelmä on
toteutettava ja sitä on käytettävä siten että sillä jalostamon erilaisissa häiriötilanteissa voidaan tehokkaasti rajoittaa rikkidioksidi- ja haisevien yhdisteiden päästöjä. Järjestelmä tulee toteuttaa siten että se on käytössä kaksi
vuotta BAT-päätelmien julkaisemisen jälkeen.”
Muutosesityksen mukaan järjestelmä toteutetaan kahden vuoden kuluessa
BAT-päätelmien hyväksymisestä.

Muutoksen perustelut
Neste Oil Oyj suunnittelee rakentavansa määräyksen mukaisen tyhjiötislausyksikön hönkäkaasujen talteenottoyksikön, jolla voidaan rajoittaa rikkidioksidin ja haisevien kaasujen päästöjä. Järjestelmä pyritään toteuttamaan ja operoimaan siten, että häiriötilanteissakin voidaan mahdollisuuksien mukaan rajoittaa rikkidioksidin ja haisevien yhdisteiden päästöjä ilmaan. Samaan aikaan, kun Neste Oil Oyj on suunnitellut uutta talteenottoyksikköä, parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset ovat muuttumassa. Mahdollisesti talteenottoyksikkö voitaisiin toteuttaa myös muilla ratkaisuilla, kuin mitä selvityksessä NK 182 on esitetty, mikäli parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset muuttuvat nyt tiedossa olevasta.
5.7.2013 European IPPC Bureau on julkaissut viimeisen luonnoksen
öljynjalostamoiden BAT vertailuasiakirjasta (Best Available Techniques
(BAT) Reference Document for the Refining of mineral oil and Gas, Final
Draft, July 2013). Öljynjalostamoiden BAT päätelmien tarkastamistyö on
edennyt pitkälle ja uudet päätelmät julkaistaneen vuoden 2014 alussa.
Edelleen on mahdollista, että uusien BAT-päätelmien hyväksyminen voi
viivästyä nyt ennakoidusta aikataulusta.
Heinäkuussa 2013 julkaistussa REF BREF luonnoksessa on ehdotettu
BAT-päätelmiä, jotka voivat vaikuttaa Neste Oil Oyj:n suunnittelemaan
hönkäkaasujen talteenottoyksikön teknisiin ratkaisuihin, kuten esimerkiksi
keskeisiin laitevalintoihin ja niiden mitoitusarvoihin. Keskeisten laitteiden
pitkän toimitusajan vuoksi koko hankkeen läpivienti kestää vähintään 15
kuukautta. Tällöin ympäristölupaan lisätyn 9a) lupamääräyksen toteuttamiseksi vuoden 2014 loppuun mennessä Neste Oil Oyj joutuisi tilaamaan
laitteet syksyllä 2013, jolloin uudet BAT-päätelmät eivät vielä ole tiedossa.
Mikäli laitteet tilataan jo syksyllä 2013, on mahdollista, että tämä merkittävä noin 4–5 miljoonan euron arvoinen investointi jouduttaisiin tekemään
lähivuosina joko osittain tai kokonaan uudestaan parhaan käyttökelpoisen
tekniikan vaatimusten täyttämiseksi. Neste Oil Oyj haluaakin varmistaa että uusi tyhjiötislauksen hönkäkaasujen talteenotto vastaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksia.
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Perussuunnittelu on nyt edennyt sellaiseen vaiheeseen, että se voitaisiin
keskeyttää, kunnes tarvittavat laitevalinnat ovat varmistuneet.
Samaan aikaan Naantalin jalostamolla tehdään hajuselvitystä yhdessä
muiden alueella toimivien yritysten ja kuntien kanssa. Selvitys valmistuu
suunnitelman mukaan vuoden 2014 aikana. Koska tyhjiötislauksen hönkäkaasujen pesulla pyritään vaikuttamaan myös haisevien yhdisteiden päästöihin, Neste Oil Oyj katsoo tarkoituksenmukaisesi myös perehtyä selvityksen tuloksiin ennen aiemmin mainitun investoinnin käynnistystä.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksen vireilläolosta ei ole tiedotettu.
Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä
Naantalin, Raision ja Turun kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisilta.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELYkeskus) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue toteaa 28.10.2013 saapuneessa lausunnossa mm. seuraavaa:
Jalostamon tyhjötislausyksikön hönkäkaasujen käsittelyn saattamista toimintaan suuremmitta viiveittä katsotaan tärkeäksi, koska jalostamon toiminnasta on aiheutunut hajuhaittoja ympäristössä. Tyhjötislausyksikön
hönkäkaasut ovat yksi suurimpia jalostamon haisevien yhdisteiden päästölähteistä.
ELY-keskuksen mielestä tyhjötislausyksikön rakentamisen määräaikaa ei
voida sitoa BAT-päätelmien julkaisuaikaan, josta ei ole varmuutta. Koska
öljynjalostamoiden BAT-päätelmien valmistelutyö on kuitenkin edennyt jo
pitkälle ja olisi järkevää varmistaa, että rakennettava tyhjötislausyksikkö
täyttäisi tulevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset, voisi lyhyempi viive tyhjötislausyksikön käyttöönotossa olla mahdollinen.
Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunta toteaa 19.11.2013
saapuneessa lausunnossa mm. seuraavaa:
Lautakunta pitää tärkeänä, että rikkidioksidipäästöjä ja haisevien yhdisteiden päästöjä vähennetään mahdollisimman pikaisessa aikataulussa, koska
laitoksen toiminnasta on aiheutunut hajuhaittoja ympäristössä. On kuitenkin perusteltua varmistaa, että laitehankinnat täyttävät parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset.
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Turun kaupungin ympäristönsuojelun vastuualue toteaa 3.12.2013 saapuneessa lausunnossa mm. seuraavaa:
Vastuualue pitää tärkeänä, että rikkidioksidipäästöjä ja haisevien yhdisteiden päästöjä vähennetään mahdollisimman pian. On kuitenkin perusteltua,
että järjestelmän toteuttamiselle myönnetään lisäaikaa siten, että hankkeessa voidaan ottaa huomioon öljynjalostamoille tulossa olevat BATpäätelmät. Turun kaupungin ympäristönsuojelun vastuualueen näkemyksen mukaan lupamääräyksen 9a) viimeinen virke voidaan muuttaa Neste
Oil Oyj:n esityksen mukaiseksi, jonka mukaan järjestelmän tulee olla käytössä viimeistään kaksi vuotta BAT-päätelmien julkaisemisen jälkeen.
Raision kaupungin ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut on ilmoittanut,
että he eivät anna asiasta lausuntoa.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakijalle on varattu mahdollisuus vastineen jättämiseen annetuista lausunnoista. Hakija esittää 8.1.2014 saapuneessa vastineessa mm. seuraavaa:
Kaikki lausunnonantajat pitävät hönkäkaasujen käsittelyä tarpeellisena,
mutta katsovat lisäajan myöntämisen olevan perusteltua ja mahdollista.
Lausunnonantajien mukaan olisi tarkoituksenmukaista varmistaa, että uusi
tyhjötislauksen hönkäkaasujen käsittelyjärjestelmä täyttäisi BATvaatimukset.
Hakija katsoo muutoshakemuksessaan esittämänsä kahden vuoden lisäajan olevan tarpeen, koska keskeisten laitteiden pitkän toimitusajan vuoksi
koko hankkeen läpivienti kestää vähintään 15 kuukautta. On mahdollista,
että laitteiden toimitusaika vielä pitenee, kun BAT-vaatimukset astuvat kaikissa EU-maissa yhtäaikaisesti voimaan.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Neste Oil Oyj:n lupahakemuksen Naantalin jalostamon ympäristöluvan lupamääräyksen 9a)
muuttamiseksi. Aluehallintovirasto muuttaa lupamääräyksen 9a) kuulumaan seuraavasti:
9a)

Jalostamon tyhjiötislausyksiköiden hönkäkaasut tulee rikkidioksidipäästöjen ja haisevien yhdisteiden päästöjen vähentämiseksi käsitellä pesemällä
ne amiinipesurilla ennen kaasujen johtamista poltettavaksi. Järjestelmä on
toteutettava ja sitä on käytettävä siten että sillä jalostamon erilaisissa häiriötilanteissa voidaan tehokkaasti rajoittaa rikkidioksidi- ja haisevien yhdisteiden päästöjä. Järjestelmä tulee toteuttaa siten että se on käytössä viimeistään 31.12.2016. (YSL 43 §, YSA 37 §)
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RATKAISUN PERUSTELUT
Asiassa on kyse ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisesta hakemuksesta,
jolla haetaan muutosta Naantalin jalostamon ympäristöluvan lupamääräyksessä 9a) asetettuun tyhjötislauksen hönkäkaasujen käsittelyn käyttöönotolle asetettuun aikarajaan.
Aluehallintovirasto ei ole pitänyt tarpeellisena tiedottaa asian vireilläolosta
kuuluttamalla, koska kyseessä on ympäristöluvan melko vähäinen muutos.
Kuitenkin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
sekä Naantalin, Raision ja Turun kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille on varattu tilaisuus lausua asiasta.
Aluehallintovirasto on myöntänyt lisäaikaa rikkidioksidipäästöjen ja haisevien yhdisteiden päästöjen vähentämistoimenpiteille, koska öljynjalostamoiden BAT-päätelmien sisällöstä ei ole vielä toistaiseksi täytä varmuutta.
Investoinnin suuruus, 4–5 milj. euroa, huomioon ottaen olisi kohtuutonta
vaatia toteuttamaan investointi ennen kuin BAT-päätelmät on vahvistettu.
Muussa tapauksessa voisi olla mahdollista, että sama investointi jouduttaisiin toteuttamaan uudestaan BAT-päästötasojen saavuttamiseksi. Aluehallintoviraston käsityksen mukaan BAT-päätelmät vahvistetaan vuoden 2014
aikana, joten lisäaikaa on annettu vuoden 2016 loppuun asti. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan BAT-päätelmien julkaisemisajankohta on liian epämääräinen, joten päästöjenvähentämistoimenpiteiden aikataulua ei
voida sitoa siihen. Määräyksen mukaisten toimenpiteiden toteutusajankohtaa ei aluehallintoviraston näkemyksen mukaan voida jättää ilman yksiselitteistä määräaikaa myöskään siksi, että jalostamon toiminta aiheuttaa annettujen lausuntojen mukaan hajuhaittoja ja tyhjötislausyksikön hönkäkaasut ovat yksi jalostamon suurimpia haisevien yhdisteiden päästölähteistä.
Haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden toteuttamista
ei voida määräämättömäksi ajaksi ehdollistaa kokonaan muista seikoista
riippuvaksi.
Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan päästöjenvähentämistoimenpiteiden toteuttaminen myöhemmin ei aiheuta yksinään tai yhdessä muiden
toimintojen kanssa sellaista terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön
pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräissä naapurussuhteista annetussa
laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille, ettei lupamääräyksessä annettua määräaikaa voisi hakijan esittämistä perustelluista syistä kohtuullistaa.

VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN
Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon ratkaisusta, lupamääräyksestä ja perusteluista ilmenevällä tavalla.
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PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta
muutosta. (YSL 100 §)
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan säännöksiä, jotka ovat ankarampia kuin tämän
päätöksen lupamääräykset, tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28, 31, 36–38, 43, 53, 54, 56, 58, 100,
105 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 19 ja 37 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista vuosina 2014 ja
2015 (1092/2013)
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja
2013 (1572/2011)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 750 euroa.
Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.
Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaan luvan, ilmoituksen tai muun lupaasian käsittelystä voidaan periä maksu, jonka suuruutta määrättäessä
noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla
annettavassa valtioneuvoston asetuksessa säädetään. Aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja 2015 annetun valtioneuvoston asetuksen
(1092/2013) 8 §:n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on
tullut vireille ennen 1.1.2014, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa
voimassa olleiden säännösten mukaan.
Tämän hakemuksen vireille tullessa voimassa olleen aluehallintovirastojen
maksuista vuosina 2012 ja 2013 annetun valtioneuvoston asetuksen
(1572/2011) 2 §:n ja asetuksen liitteen kohdan 2.1 alakohdan 2. mukaan,
jos kysymyksessä on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Tällöin maksu olisi 3 471 euroa. Asetuksen liitteen kohdan 2.1 alakohdan 5. mukaan, jos taulukon mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea, peritään asian käsitte-
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lystä maksu, jonka suuruus on 50 euroa/h. Asian käsittelyyn on käytetty
aikaa 15 tuntia.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Neste Oil Oyj
PL 95
00095 Neste Oil

Jäljennös päätöksestä
Naantalin, Raision ja Turun kaupunginhallitukset
Naantalin, Raision ja Turun kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaiset
Naantalin, Raision ja Turun kaupunkien terveydensuojeluviranomaiset
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston
ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan
Naantalin, Raision ja Turun kaupunkien virallisilla ilmoitustauluilla.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Valitusosoitus on liitteenä.

Heli Rissanen

Teemu Lehikoinen

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Heli Rissanen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Teemu Lehikoinen.
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VALITUSOSOITUS

Liite

Valitusviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 10.3.2014

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien
ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää
postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
fax:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
PL 110, 00521 Helsinki
(vaihde) 029 501 6000
09 6150 0533
ymparistoluvat.etela@avi.fi
klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

