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ASIA

Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin
tankkauspaikan toimintaa koskevan ympäristöluvan nro 191/2013/1,
3.10.2013 raukeamisesta, Turku.

HAKIJA

FinnHEMS Oy
Lentäjäntie 3
01530 VANTAA
Y-tunnus: 2347340-9

HAKEMUKSEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulaki 57 §

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristönsuojelulain 35 §:n 4 momentti, 31 §:n 3 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohta 12 b)
Ympäristönsuojelulain 57 § 1 momentin kohdan 1) mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa toiminnanharjoittajan ilmoittaessa, että toimintaa ei aloiteta.

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Tankkausasema sijaitsee Turun lentoasemalla Turun kaupungin Kärsämäen kylässä kiinteistöllä 853-458-1-179. FinnHEMS Oy on vuokrannut maaalueen Finavia Oyj:ltä.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 029 501 6000
Hämeenlinnan päätoimipaikka
Helsingin toimipaikka
fax 03 570 8002
Birger Jaarlin katu 15
Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi
PL 150, 13101 Hämeenlinna
PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela
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PÄÄTÖS, JOTA ASIA KOSKEE
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 3.10.2013 antama ympäristölupapäätös
nro 191/2013/1, joka koskee Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin
tankkauspaikan toimintaa. Kyseessä on uusi toiminta. Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 28.10.2013 valittanut Vaasan
hallinto-oikeuteen em. lupapäätöksestä. Lupa ei ole lainvoimainen.

HAKIJAN ILMOITUS YMPÄRISTÖLUVAN PERUUTTAMISESTA
Hakija on pyytänyt 31.1.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirastoon saapuneessa sähköpostissaan, että luvanhaltijan hakemuksesta FinnHEMS
Oy:lle 3.10.2013 myönnetty ympäristölupa (päätös nro 191/2013/1, diaarinumero ESAVI/195/04.08/2012) purettaisiin. FinnHEMS Oy tulee myöhemmin hakemaan Turun lentoaseman tankkauspaikalle uutta ympäristölupaa uuteen paikkaan.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
FinnHEMS Oy:lle 3.10.2013 myönnetty ympäristölupa nro 191/2013/1 raukeaa tarpeettomana.

RATKAISUN PERUSTELUT
Asian vireilläolosta ei ole tiedotettu eikä lausuntoja ole pyydetty asian luonteesta johtuen.
Ympäristönsuojelulain 57 §:n 1 momentin kohdan 1) mukaan luvan myöntänyt viranomainen (toimivaltainen lupaviranomainen) voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta. Asian
voi panna vireille lupaviranomainen omasta aloitteestaan, valvontaviranomainen, toiminnanharjoittaja, kunta tai haittaa kärsivä.
Toiminnanharjoittaja on sähköpostiviestillään 31.1.2014 ilmoittanut, että
Turun lentoaseman lentopetrolin tankkauspaikan ympäristöluvan nro
191/2013/1, 3.10.2013 mukaista toimintaa ei aloiteta luvan mukaisessa
paikassa.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28, 53, 54, 57, 96, 97, 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5 §
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Päätöksestä ei tässä tapauksessa vähäisen työmäärän takia peritä maksua.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
FinnHEMS Oy
Lentäjäntie 3
01530 VANTAA
Jäljennös päätöksestä
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti)
Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Turun kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Turun kaupunginhallitus
Finavia Oyj, Turun lentoasema
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Vaasan hallinto-oikeus
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla sekä päätös kuulutetaan
Turun kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 §)
Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai
etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on
valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 §)
Liite

Valitusosoitus

Pekka Häkkinen

Anne Puska

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Pekka Häkkinen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Anne Puska.

Liite
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

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

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä
sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 19.3.2014.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön
viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu
kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

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 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 virka-ajan
päättymistä.
Aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
fax:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
PL 110, 00521 Helsinki
(vaihde) 0295 016 000
09 6150 0533
ymparistoluvat.etela@avi.fi
klo 8 - 16.15

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

