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LUPAPÄÄTÖS
Nro 7/2014/1
Dnro PSAVI/95/04.08/2013
Annettu julkipanon jälkeen
28.1.2014

ASIA

Adven Oy:n lämpölaitoksen ympäristölupa, lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Oulu

LUVAN HAKIJA

Adven Oy
PL 162
01511 Vantaa
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HAKEMUS J A ASIAN VIR EILLET ULO
Adven Oy on 17.9.2013 aluehallintovirastoon toimittamallaan hakemuksella hakenut pidennystä 31.12.2015 saakka Valio Oy:n Oulun tehtaan yhteydessä olevan lämpölaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen määräajalle.

T OIMINT A J A SEN SIJ A INT I
Adven Oy:n lämpökeskus sijaitsee Oulun kaupungissa Maikkulan kaupunginosassa osoitteessa Kangaskontiontie 2, Valio Oy:n tehdasalueella. Kiinteistön haltija on Valio Oy.

LUVAN HAKEMISEN PERU ST E
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 1.6.2004 antaman päätöksen
(Dnro
PPO-2004-Y-79-111)
mukaan
toiminnanharjoittajan
tulee
31.12.2013 mennessä tehdä uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi.
Lupaviranomainen voi hakemuksesta pidentää ympäristöluvassa annettua
määräaikaa ympäristönsuojelulain 115 §:n nojalla.

LUPAVIRANO MAISEN T OIMIVALT A
Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin 10 d) kohdan mukaisesti
aluehallintovirasto ratkaisee maidon keräily-, käsittely-, tai jalostuslaitoksen, jonka maidon vastaanottokapasiteetti on vähintään 60 000 tonnia,
ympäristöluvan. Valio Oy:n Oulun meijerin ympäristölupahakemus käsitellään aluehallintovirastossa. Meijerille lämpöä tuottava lämpökeskus muodostaa meijerin kanssa sellaisen toimintakokonaisuuden, jonka ympäristövaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessä.

T OIMINT AA KOSKEVA LUPA
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on 1.6.2004 myöntänyt toistaiseksi
voimassa olevan ympäristöluvan (Dnro PPO-2004-Y-79-111), joka koskee
Fortum Lämpö Oy:n lämpökeskuksen LK-117 toimintaa. Adven Oy omistaa
tällä hetkellä lämpökeskuksen.

HAKIJ AN PERUST ELUT MÄÄRÄAJ AN PIDENT ÄMISELLE
Adven Oy:n ja Valio Oy:n välinen lämmöntoimitussopimus on voimassa
31.5.2014 saakka. Valio Oy:llä on meneillään tarjouskilpailu energiantuotantosopimuksesta, joka sisältää myös suunnitelmia nykyisen laitoksen
korvaamisesta uudella kiinteän polttoaineen kattilalaitoksella.
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Hakija on pyytänyt lisäaikaa ympäristölupaehtojen tarkistamiselle. Vuoden
2014 loppuun mennessä lämmöntuotannon jatkumisesta ja/tai toiminnan
muuttamisesta on tarkempaa tietoa ja silloin hakemus lupamääräysten tarkistamisesta voidaan laatia huomioiden mahdolliset muutokset.
Laitoksen toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia nykyisen
ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Määräajan pidentämisestä ei aiheudu ympäristön merkittävän pilaantumisen vaaraa. Öljysäiliön tarkastus on
tehty tammikuussa 2012. Säiliön ylitäyttö on estetty. Kaikkien kattiloiden
hiukkas- ja typenoksidipäästöt on mitattu vuonna 2012 ulkopuolisen mittaajan toimesta.

HAKEMUKSEN KÄSIT T ELY
Lausunno t ja hakijan vast ine
Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon PohjoisPohjanmaan ELY-keskukselta ja Oulun kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiselta.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lämpökeskus on toiminut lupapäätöksen mukaisesti eikä toiminta ole
muuttunut olennaisesti luvan voimassaoloaikana. Luvan edellyttämät savukaasujen hiukkas- ja NOx-mittaukset on tehty viimeksi vuoden 2012
alussa. Mittaustulokset osoittivat lupamääräyksen tältä osin täyttyvän.
Valio Oy:llä on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 6.4.2005 myöntämä ympäristölupa, joka koskee yhtiön maidonjalostustoimintaa toimipaikalla Oulun kaupungissa. Kyseisessä luvassa lupamääräysten tarkistamishakemus on määrätty jätettäväksi vuoden 2014 loppuun mennessä.
ELY-keskus on pitänyt tarkoituksenmukaisena tarkastella samalla tehdasalueella sijaitsevien Valio Oy:n maidonjalostustoiminnan ja sen edellyttämän höyryntuotannon ympäristönsuojelulain mukaisia lupa-asioita samanaikaisesti. Tähän perustuen ELY-keskus on esittänyt, että Adven Oy määrätään jättämään toimintaansa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten
tarkistamishakemus nykyisestä luvasta poiketen vuoden 2014 loppuun
mennessä. Määräajan siirtämisestä esitetyllä tavalla ei voida katsoa aiheutuvan väestölle terveydellistä haittaa eikä ympäristön pilaantumista.
Oulun kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen
Adven Oy:n ja Valio Oy:n välinen lämmöntoimitussopimus on voimassa
31.5.2014 asti. Valio Oy:llä on meneillään tarjouskilpailu energiantuotantosopimuksesta, joka sisältää myös suunnitelmia nykyisen laitoksen korvaamisesta uudella kiinteän polttoaineen kattilalaitoksella. Adven Oy on hakenut lisäaikaa lupamääräysten tarkistamiselle 31.12.2015 saakka.
Oulun seudun ympäristötoimen mielestä lupamääräysten tarkistamiselle
voidaan myöntää lisäaikaa 31.12.2015 saakka.
Hakijan vastine lausunnoista
Hakija on ilmoittanut vastineessaan, että syksyllä 2014 on todennäköisesti
riittävästi tietoa mahdollisista muutoksista, jotta ympäristölupahakemus on
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mahdollista tehdä vuoden 2014 loppuun mennessä. Yhtenevä aikataulu
tehtaan ympäristöluvan kanssa ei aiheuttaisi ongelmia. Mikäli hankkeen
päätös- tai suunnitteluaikataulu viivästyy, hakija täydentää tarvittaessa hakemusta vuoden 2015 aikana.

MERKINT Ä
Aluehallintovirastolla on ollut asiaa ratkaistaessa esillä PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen 1.6.2004 antama päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Fortum Lämpö Oy:n
lämpökeskuksen LK-117 toimintaa (Dnro PPO-2004-Y-79-111) ja PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen 6.4.2005 antama päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Valio Oy:n Oulun
toimipaikan toimintaa (Dnro PPO-2003-Y-414-111).

A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U
Aluehallintovirasto jatkaa lämpökeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten
tarkistamisen määräaikaa 31.12.2014 saakka.

RAT KAISUN PERUST ELUT
Ympäristönsuojelulain 115 §:n mukaan ympäristöluvan määräaikaa on
mahdollista hakemuksesta pidentää enintään kolmella vuodella. Edellytyksenä on, että ympäristöluvan määräyksen noudattaminen annetussa määräajassa tuottaa luvanhaltijalle hänestä riippumattomista syistä huomattavia vaikeuksia eikä määräyksen noudattamisen lykkääntymisestä aiheudu
ympäristön merkittävän pilaantumisen vaaraa.
Aluehallintovirasto katsoo, että meneillään oleva tarjouskilpailu ja lämmöntuotantosopimuksen mahdollinen päättyminen 31.5.2014 ovat toiminnanharjoittajasta riippumattomia syitä. Lämpölaitos on toiminut voimassaolevan ympäristöluvan lupamääräysten mukaisesti, eikä määräajan jatkaminen aiheuta ympäristön merkittävän pilaantumisen vaaraa.

VAST AUS YKSILÖ IT YIHIN VAAT IMUKSIIN
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
31.12.2014 saakka on hyväksytty.

esitys

määräajan

PÄÄT ÖKSEN T ÄYT ÄNT ÖÖN PANO
Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

SOVELLET UT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki 115 §

jatkamisesta
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KÄSIT T ELYMAKSU
Ratkaisu
Lupa-asian käsittelymaksu on 750 euroa.
Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Perustelu t
Maksun suuruus perustuu alla mainitun asetuksen 1572/2011 ja sen liitteenä olevan maksutaulukon mukaiseen tuntiveloitushintaan 50 euroa/h.
Asian käsittelyyn on käytetty aikaa 15 tuntia, joten käsittelymaksu on 750
euroa.
Oikeusohje
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja
2015 (1092/2013) 8 § 2 momentti
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja
2013 (1572/2011)
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MUUT OKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Riitta Riihimäki

Juha Koskela

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Riitta Riihimäki ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Juha Koskela.
Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 672 tai 0295 017 500.
JK/am

Liite

Valitusosoitus

Päätös

Hakija

Tiedoksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat
Oulun kaupungin ympäristön- ja terveydensuojelusuojeluviranomainen /
Oulun seudun ympäristötoimi
Suomen ympäristökeskus

Liite

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen
Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

Valitusoikeus

Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valitusaika

Valitusaika päättyy 27.2.2014, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä
Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, 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 aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (telekopiolla 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
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon
Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä
ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse,
telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Linnankatu 1–3
PL 293, 90101 Oulu
vaihde 0295 017 500
08 - 3140 110
kirjaamo.pohjois@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.

