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Hakemus,o joka koskee Fingrid Oyj:n Olkiluodon kaasuturbiinivoimalaitoksen ympäristölupapäätöksessä
Nro 47/2006/2 määrätyn lupamääräysten
m
i
tarkistamismääräajan pidentämistä, Eurajoki

Fingrid Oyj
PL 530
00101 Helsinki
Y-tunnus: 1072894-3

LAITOS JA SEN SIJAINTI
Fingrid Oyj, Olkiluodon kaasuturbiinivoimalaitos
Teollisuuden Voima Oy
27160 Olkiluoto
Fingrid Oyj:n kaasuturbiinivoimalaitos sijaitsee Teollisuuden Voima Oy:n
Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköiden (yksiköt OL1 ja OL2 sekä alueelle
rakennettava yksikkö OL3) yhteydessä alueella, joka muodostuu kiinteistöjen 51-409-2-717 ja 51-409-2-703 osista.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 17.3.2014.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentti
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohta 3 b)

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohdan 3b mukaan.

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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TOIMINTAA KOSKEVA LUPA
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 28.12.2006 myöntänyt hakijalle Olkiluodossa, Eurajoella sijaitsevaa kaasuturbiinivoimalaitosta koskevan ympäristöluvan Nro 47/2006/2. Luvassa on määrätty luvan tarkistamishakemus jätettäväksi 30.4.2014 mennessä.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Hakija esittää, että Olkiluodon kaasuturbiinivoimalaitoksen luvassa määrättyä lupamääräysten tarkistamismääräaikaa pidennetään siten, että tarkistamishakemus on jätettävä 31.12.2016 mennessä. Hakijan mukaan lupamääräysten tarkistaminen tässä vaiheessa ei laitoksen toiminta huomioon
ottaen tuo lisäarvoa, koska suurten polttolaitosten, jollainen hakemuksen
mukainen laitoskin on, lupamääräykset tulevat uudistettavan ympäristönsuojelulainsäädännön ja suuria polttolaitoksia koskevan BAT -säätelyn
mukaan uusittavaksi ja tarkistettavaksi kahdesti lyhyessä ajassa.
HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on käsitellyt hakemuksen. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnot Varsinais- Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei 15.4.2014
saapuneessa lausunnossa ole nähnyt estettä luvan tarkistamista koskevan
määräajan pidentämiselle hakemuksen mukaisesti.
Koska asiassa ei ole esitetty vaatimuksia, vastinemahdollisuuden varaaminen hakijalle ei ole ollut tarpeen.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Etelä-Suomen aluehallintovirasto muuttaa Fingrid Oyj:n Olkiluodon kaasuturbiinivoimalaitoksen toimintaa koskevaa ympäristölupaa Nro 47/2006/2
siten, että lupapäätöksen kohdan ”Lupamääräysten tarkistaminen” ensimmäisessä kappaleessa lupamääräysten tarkistamista varten on toimintaa
koskeva uusi lupahakemus jätettävä lupaviranomaiselle viimeistään
31.12.2016.

RATKAISUN PERUSTELUT
Asiassa on kyse Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 28.12.2006 myöntämässä ympäristöluvassa Nro 47/2007/2 astetun velvoitteen lupamääräysten tarkistamiseksi tehtävän hakemuksen määräpäivän muuttamisesta.
Aluehallintovirasto ei ole pitänyt tarpeellisena asianosaisten kuulemista,
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koska hakemuksen mukaisesta muutoksesta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia eikä muutos vaikuta olennaisesti yleisiin tai yksityisiin etuihin. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä
Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus
antaa asiasta lausunto.
Ottaen huomioon, että kyseessä on varavoimalaitos, jonka toiminnassa ei
ole luvan myöntämisen jälkeen tapahtunut muutoksia, luvan tarkistamishakemukselle asetetun määräajan pidentämisestä ei aiheudu ympäristönsuojelulain 115 §:ssä tarkoitettua ympäristön merkittävän pilaantumisen vaaraa. Täten lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen laatimiselle voidaan myöntää jatkoaikaa.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANO
Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei
haeta muutosta. (YSL 100 §)
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän
lupapäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia
säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §, YSA 19 §)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 55 ja 115 §

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 660 euroa.
Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.
Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaan ympäristöluvan käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992)
nojalla aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja 2015 annetun valtio-neuvoston asetuksen (1092/2013) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 3.1.5. mukaan asian käsittelystä peritään
maksu, jonka suuruus on 55 euroa/h. Hakemuksen käsittelyyn on kulunut
yhteensä 12 tuntia.
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Fingrid Oyj
PL 530
00101 Helsinki

Jäljennös päätöksestä
Eurajoen kunnanhallitus
Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Eurajoen kunnan terveydensuojeluviranomainen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla sekä päätöksestä kuulutetaan Eurajoen kunnan 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 lupapäätöksessä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta
tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävä on
valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 §)

Liite

Valitusosoitus

Teemu Lehikoinen

Mikko Poskiparta

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Teemu Lehikoinen ja esitellyt
ympäristölakimies Mikko Poskiparta.

LIITE
VALITUSOSOITUS
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 2.6.2014.

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 virka-ajan
päättymistä.
Etelä-Suomen 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 oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä
tapauksista, joissa maksua ei peritä.

