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ASIA 

Kristiinan voimalaitoksen ympäristöluvan muuttaminen satamatoimintojen 

osalta, Kristiinankaupunki 

HAKIJA 

PVO-Lämpövoima Oy 

PL 40 

00101 Helsinki 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

PVO-Lämpövoima Oy:n öljysatama sijaitsee Kristiinankaupungissa Karhu-

saaren satama-alueella osoitteessa Karhusaarentie 1, kiinteistön 287-401-8-

0 alueella. 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 89 §, Liite 1 taulukko 2 kohta 12 a) 

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 1 § kohta 12 a) 

 

ASIAN VIREILLETULO 

Lupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 

19.02.2019. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

Vesilain mukainen päätös, joka koskee öljysataman ja siihen liittyvien raken-

teiden sekä laivaväylän rakentamista Kristiinankaupunkiin (Länsi-Suomen 

vesioikeus n:o 81/1972 Y, 21.7.1972) ja korkeimman hallinto-oikeuden pää-

tös edellä mainitusta Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksestä tehdystä vali-

tuksesta (Korkein hallinto-oikeus n:o 3842/74/KB, 19.9.1974). 

 

Vesilain mukainen päätös, joka koskee hiilisataman ja siihen liittyvien raken-

teiden rakentamista Kristiinankaupungissa (Länsi-Suomen vesioikeus no 

23/1982 C, 29.3.1982). 
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Ympäristönsuojelulain (82/2000) mukainen ympäristölupa PVO-Lämpövoima 

Oy:n Kristiinankaupungin Karhusaaressa sijaitsevan voimalaitoksen ja sen 

hiili- ja öljysataman toiminnalle (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto n:o 

48/2008/2, dnro LSY-2003-Y-143, 18.9.2008 ja Vaasan hallinto-oikeuden 

päätös n:o 10/01221, 10.5.2010 em. ympäristölupapäätöksestä tehdystä vali-

tuksesta). 

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston antama ympäristölupa, joka koskee Kris-

tiinan voimalaitoksen toiminnan muuttamista (dnro ESAVI/55/04.08/2010), 

annettu 6.10.2011. 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriö, Tekninen tarkastuslaitos (TTL), Teknillinen 

tarkastuskeskus (TTK) ja Turvatekniikan keskus (TUKES) ovat antaneet 

PVO-Lämpövoima Oy:n Kristiinan voimalaitoksia koskevia kemikaalilainsää-

dännön mukaisia lupia ja muita päätöksiä toiminnan aloittamisesta lähtien. 

 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

PVO-Lämpövoima Oy hakee ympäristöluvan muuttamista ja öljysataman 

toimintojen laajentamista omistamaansa hiilisatamaan Kristiinankaupungin 

Karhusaaren satamassa. PVO-Lämpövoima Oy myi 4.7.2018 Alfa Oil Oy:lle 

Suomen Valtion kanssa omistamansa voimalaitoksen viereisen maanalaisen 

kalliovaraston ja niihin liittyvän pienen maa-alueen, jonka käyttöönottotyöt Al-

fa Oil on aloittanut. Uusien lupien myöntämiseen asti Alfa Oil toimii noudatta-

en Kristiinan voimalaitoksen ympäristölupien vaatimuksia. Hiilisataman kautta 

on viime aikoina kuljetettu kivihiiltä, puutavaraa ja viljatuotteita. Hiili- ja öljysa-

tamien toimintaa on tarkoitus kehittää.  

 

Öljysataman toiminta jatkuu entisenlaisena eikä sen osalta haeta lupamuu-

tosta. Öljysataman kautta öljykuljetuksia voi olla muillekin toiminnoille. Alfa 

Oil on suunnitellut öljyntuonnin tapahtuvan PVO-lämpövoiman sataman enti-

sen hiilisataman kautta, joka mahdollistaa suurempien laivojen käyttämisen 

öljynkuljetuksissa. Tätä varten hiilisataman ja kalliovaraston välille rakenne-

taan putkilinja öljyn ja petrokemian tuotteiden siirtoa varten. Hiilisatama va-

rustetaan asian mukaisilla turvallisuusrakenteilla ja -varusteilla mahdollisten 

häiriö- tai vahinkotilanteiden varalta.  

 

Ympäristö- ja paloturvallisuusriskit on minimoitu öljyn siirtotilanteissa allasta-

malla öljyn purkauksessa ja lastauksessa käytettävä alue mahdollisten öljy-

vuotojen varalta 300 m3 kokoisella allastuksella siten, että öljyä ei pääse le-

viämään allasalueen ympäristöön. Allastus rakennetaan vuoden 2019 aikana 

ennen öljykuljetusten alkamista. Altaaseen kerääntyvät vedet, mahdolliset öl-

jyvuodot tai sammutusvedet pumpataan vesien keräilyjärjestelmän kautta 

tarvittaessa erilliseen sammutusvesien keräilysäiliöön. Allas pinnoitetaan as-

faltilla ja reunojen korkeus tulee olemaan 0,3-0,4 m. Alueen reunat rakenne-

taan loiviksi, jotta niiden yli voidaan liikennöidä ja suorittaa tarvittavat satama-

toimintaan liittyvät tehtävät. 

 

Satamalaiturin alueella on pinta-alaltaan noin 8891 m2 laajuinen 5-10 cm 

paksu asfalttipinnoite ja laiturin reuna-alueilla on betonipinta. Asfalttipinnoit-

teen kunto tarkastetaan ja mahdolliset vauriot korjataan ennen öljykuljetusten 

aloittamista. Hiilisatamaan asennetaan 31.10.2019 mennessä öljynerotuskai-
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vo, jonka lisäksi sadevesikaivot varustetaan sulkuventtiileillä, jotka pidetään 

suljettuina laivan lastauksen ja purun aikana. Lisäksi hiilisatamaan asenne-

taan tehokas siirrettävä palopumppaamoyksikkö ja siirrettävät sammutustykit 

vaahdotusjärjestelmillä varustettuina. Sammutusjätevesille varataan noin 600 

m3 kokoinen keruusäiliö ja sataman hiekanerottimeen asennetaan uppo-

pumppu sammutusjätevesien pumppaamiseksi.  

 

Satamatoimintojen osalta riskiarviot, öljyntorjuntasuunnitelma, käyttöohjeet, 

satamakäsikirja ja ISPS-asiakirja päivitetään. Hiilisataman uusilla järjestelyillä 

haetaan hyväksynnät TUKES:lta sekä palo- ja pelastusviranomaisilta ja käyt-

tötarkastus tehdään ennen uusien järjestelmien käyttöönottoa. 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Lupahakemuksen täydennykset 

Hakemusta on täydennetty 29.8.2019 ja 9.9.2019. 

 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Kristiinankaupungin ilmoitustauluilla 19.6.2019–

19.7.2019. Ympäristölupahakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Suupohjan 

Sanomat- ja Syd-Österbotten -lehdissä 26.6.2019. Ympäristölupahakemus ja 

siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Kristii-

nankaupungissa ja internetissä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. 

 

Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia 

erityisesti koskee. 

 

Lausunnot 

Lupahakemuksesta on pyydetty lausunnot Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskukselta, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselta, 

Kristiinankaupungilta, Kristiinankaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, 

Kristiinankaupungin terveydensuojeluviranomaiselta ja Turvallisuus- ja kemi-

kaalivirastolta. Asiasta annettiin seuraavat lausunnot: 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että hiilisataman kautta voidaan 

tuoda öljyä muutoshakemuksessa esitetyllä tavalla. Hakemuksen mukaan 

satamatoimintaa koskevat asiakirjat mm. riskiarvio, öljyntorjuntasuunnitelma, 

käyttöohjeet, satamakäsikirja ja ISPS-asiakirja päivitetään. ELY-keskus kat-

soo, että sataman jätehuoltosuunnitelma tulee myös tarkistaa ja päivittää. 

Päivitetty sataman jätehuoltosuunnitelma tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskukselle 31.12.2019 mennessä. 

 

Hakemuksen mukaan sadevesikaivot varustetaan venttiileillä, jotka pidetään 

suljettuna lastauksen/purkauksen aikana. Hiilisataman sadevesiviemäröin-

nissä ei ole ELY-keskuksen tietojen mukaan öljynerotuskaivoa, vaan sade-

vedet johdetaan kolmen saostuskaivon kautta mereen. ELY-keskus katsoo, 

että sadevedet tulee johtaa sulkukaivolla varustetun öljynerottimen kautta 

mereen. Molempien satamien hulevesien määrää ja laatua tulee tarkkailla 

vuosittain. Hulevesistä tulee tutkia ainakin pH, sähkönjohtavuus ja öljyhiilive-

dyt kunkin purkupisteen osalta erikseen. 
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Satamatoiminnasta aiheutuva melu tulee mitata ja melun leviäminen mallin-

taa öljynkuljetusten purku- tai lastausaikana. ELY-keskus katsoo, että alueel-

la tehtävät melumittaukset ja -mallinnukset tulisi mahdollisuuksien mukaan 

toteuttaa yhteistarkkailuna alueen muiden toimijoiden kanssa.  

 

Kristiinan voimalaitoksen tuotannollinen toiminta on päättynyt. Päivitetty eh-

dotus alueen päästö- ja vaikutustarkkailun toteuttamisesta on toimitettava 

hyväksyttäväksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. ELY-keskus ehdottaa, 

että jatkossa merialueen tarkkailu toteutetaan yhteistarkkailuna Kristiinan-

kaupungin jätevedenpuhdistamon sekä Alfa Oil Oy:n kanssa erikseen ELY-

keskuksen kanssa sovittavalla tavalla. 

 

Kristiinankaupungin kaupunginhallitus on kokouksessaan 1.7.2019 (§130) 

päättänyt antaa seuraavan lausunnon Kristiinankaupungin hiilivoimalan ym-

päristöluvan satamatoimintojen muuttamisesta: 

 

Kristiinankaupunki suhtautuu myönteisesti toiminnan lisääntymiseen alueella. 

alueella on kokonaisuutena ottaen hyvät mahdollisuudet kehittyä suurem-

maksi teollisuusalueeksi. On tärkeää, että toimintaa laajennetaan tasapainoi-

sesti ja tulevat sijoitusmahdollisuudet huomioon ottaen. Todettakoon, että 

Kristiinankaupunki on syksyllä 2018 myöntänyt kaupungin maille putkilinjan 

toimenpideluvan. 

 

Kristiinankaupunki toteaa, että: 

• Kalliovarasto on suurimmaksi osaksi Kristiinankaupungin maalla, kiin-

teistöllä Kristinestads donationsjord 287-401-14-0. Kaupunki on tähän 

liittyen laatinut käyttöoikeussopimuksen, jota Alfa Oil Oy ei ole vielä 

allekirjoittanut. 

• Satama sijaitsee Kristiinankaupungin kaupungin mailla, kiinteistöllä 

Kristinestads donationsjord 287-401-14-0. 

• Suunniteltu putkilinja on suurimmaksi osaksi Kristiinankaupungin 

maalla, kiinteistöllä Kristinestads donationsjord 287-401-14-0. Kau-

punki on tähän liittyen laatinut käyttöoikeussopimuksen, jota Alfa Oil 

Oy ei ole vielä allekirjoittanut. 

 

Kristiinankaupunki edellyttää, että muutokset hiilisataman prosessikuvaan, 

palonsammutussuunnitelmaan ja jätevesisuunnitteluun tehdään sellaisella 

tavalla, ettei se estä tulevia toimijoita käyttämästä sekä hiili- että öljysatamaa. 

 

Länsirannikon ympäristöyksikkö ei anna lausuntoa PVO-Lämpövoima 

Oy:n hakemuksesta. 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa, että satamatoimintojen muutosta 

käsittelevä lupahakemus on Tukesilla käsittelyssä. Tukes ottaa kantaa koh-

teen tekniseen turvallisuuteen ja kemikaalisäädösten mukaisuuteen Tukesis-

sa vireillä olevan lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Fingrid Oyj:llä ei ole lupahakemukseen huomautettavaa. 
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Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakijalle on 22.7.2019 annettu mahdollisuus antaa vastine hakemuksesta 

annetuista lausunnoista. Hakija esittää vastineessaan 19.8.2019 seuraavaa: 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Kristiinan voimalaitoksen purkamissuunnitelman yhteydessä on esitetty, että 

voimalaitoksen ympäristölupa rauetetaan, kun satama- ja polttonesteiden va-

rastointitoimintaa jatkavilla toiminnanharjoittajilla on asiaan kuuluvat omat 

ympäristöluvat voimassa. PVO Lämpövoima Oy ehdottaa, että ELY-

keskuksen pyytämä jätehuoltosuunnitelma toimitetaan ELY-keskukselle ym-

päristöluvan rauettamisen yhteydessä. PVO-Lämpövoima Oy ehdottaa, että 

päivitetty ehdotus alueen päästö- ja vaikutustarkkailun toteuttamisesta toimi-

tetaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi samassa yhteydessä, kun PVO-

Lämpövoima Oy hakee ympäristöluvan rauettamista. 

 

Kristiinankaupungin kaupunki 

PVO-Lämpövoima toteaa, että yhtiö on rakentanut Länsi-Suomen vesioikeu-

den myöntämillä luvilla (LSVEO päätökset N:o 81/1972V ja 23/1982C) Kris-

tiinankaupunkiin Karhusaareen öljysataman sekä laivaväylän sekä hiilisata-

man siihen liittyvine rakenteineen. Laiturirakennelmat sijaitsevat osaksi yhtiön 

omistamalla maalla ja osaksi Kristiinankaupungin kaupungin omistamalla 

alueella. Tarvittavat maa- ja vesialueet on ostettu 18.6.1970 ja 17.3.1971 

vahvistetuilla kauppakirjoilla ja osaksi sovittu 18.6.1970 tehdyllä sopimuksella 

Kristiinankaupungin kanssa. Tämän viimeksi mainitun sopimuksen 1 §:n 3 

kohdassa yhtiö on Kristiinankaupungin kanssa sopinut, että yhtiö saa kor-

vauksetta tehdä ja pitää tarpeelliset satamarakenteet sekä muut rakenteet ja 

laitteet ja väylät Kristiinankaupungin vesialueella. PVO-Lämpövoima Oy 

omistaa edellä viitatut öljy- ja hiilisatamat rakenteineen sekä vastaa ympäris-

töluvan haltijana satamien toiminnasta ja yksin päättää niiden kehittämisestä 

ja tulevasta toiminnasta. 

 

Muut lausunnon antajat 

PVO-Lämpövoima Oy toteaa, että Fingrid Oyj:n ja Turvallisuus- ja kemikaali-

viraston antamiin lausuntoihin ei ole huomautettavaa. 

 

MERKINTÄ 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on samanaikaisesti ratkaissut sa-

malle toiminta-alueelle tulevan Alfa Oil Oy:n (LSSAVI/9522/2018) toimintaa 

koskevan ympäristöluvan. 

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 

Ratkaisu 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää luvan muutokselle PVO-

Lämpövoima Oy:n voimassa olevan ympäristöluvan dnro 

ESAVI/55/04.08/2010, annettu 6.10.2011, lupamääräyksien sekä hakijan 

omistaman öljysataman toiminnan laajentamisen hiililaiturille Kristiinankau-

pungissa lupahakemuksen mukaisesti ja annettuja lupamääräyksiä noudat-

taen. 
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Lisättävät lupamääräykset 

56. Hiililaiturin tulee olla rakenteeltaan, muotoilultaan ja pinnoitukseltaan sellainen, 

ettei kemikaalia pääse häiriö- tai onnettomuustilanteessa virtaamaan ympäris-

töön tai imeytymään maaperään. Hiililaituri tulee hakemuksen mukaisesti allas-

taa ja altaasta lähtevä vesien keräilyjärjestelmä tulee varustaa sulkuventtiilillä. 

Altaaseen kertyneet hulevedet tulee johtaa vesistöön hallitusti. Hakemuksen 

mukaiset toimenpiteet tulee toteuttaa, ennen kuin öljykuljetukset hiililaiturilla 

aloitetaan. 

 
57. Hiililaiturilta pois johdettavat hulevedet tulee ohjata hälytysjärjestelmällä varus-

tettuun öljynerotusjärjestelmään ennen niiden johtamista vesistöön. Vesien ke-

räily- ja öljynerotusjärjestelmät on pidettävä toimintakuntoisina. Öljynerotuskai-

voon kertyvät öljyjätteet ja pohjasakka on poistettava säännöllisesti, kuitenkin 

vähintään kerran vuodessa.  

Öljynerotuksesta vesien öljyhiilivetypitoisuus saa olla enintään 5 mg/l. Mikäli 

pitoisuusraja ylittyy, syy ylittymiseen on viipymättä selvitettävä ja ryhdyttävä 

korjaaviin toimenpiteisiin. 

Mahdollisessa tulipalossa syntyvät sammutusvedet tulee kerätä erilliseen säili-

öön hakemuksen mukaisesti. Vesien laatu tulee selvittää ennen niiden johta-

mista vesistöön tai toimittamista käsittelyyn. 

58. Hiilisataman rakenteiden kuntoa ja toimintaa tulee seurata säännöllisin tarkas-

tuksin. Kaikilta alueilta, joilla käsitellään polttonesteitä, on päällystyksien kunto 

tarkistettava säännöllisesti ja todetut vauriot on korjattava viipymättä.  

 

Öljynerotuslaitteistojen hälytysjärjestelmien toimivuutta tulee tarkkailla sään-

nöllisesti, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tarkkailusta tulee pitää 

kirjaa. 

 

Öljynerottimesta poistuvasta vedestä on otettava näyte vähintään kerran vuo-

dessa. Vedestä tulee määrittää ainakin pH, sähkönjohtavuus ja kokonaisöl-

jyhiilivedyt. Mereen johdettavan veden määrä on tunnettava. 

 

59. Sataman pitäjän on huolehdittava sen asianmukaisesti hyväksytyn sataman jä-

tehuoltosuunnitelman mukaisesti siitä, että satamassa voidaan ottaa vastaan 

satamaa käyttäviltä aluksilta tulevat, merenkulun ympäristönsuojelulain 

(1672/2009) 9 luvun 1 §:n tarkoittamat jätteet. 

 

Luvan haltijan on päivitettävä sataman jätehuoltosuunnitelma. Päivitetty sata-

man jätehuoltosuunnitelma tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 

31.12.2019 mennessä.  

 

Sataman jätehuoltosuunnitelmaa on jatkossa tarkistettava, jos satamaan jätet-

tävien jätteiden laatu, määrä tai jätehuolto muuttuu merkittävästi.  

 

60. Tämän päätöksen mukainen päivitetty tarkkailuohjelma tulee toimittaa Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskukselle määräyksen 56 mukaisten toimenpiteiden to-

teuttamisen jälkeen. 
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RATKAISUN PERUSTELUT 

Luvan muuttamisen perustelut  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää luvan haltijalle ympäris-

tönsuojelulain 89 §:n mukaisen luvan toiminnan muuttamiseen. Aluehallinto-

virasto katsoo, että öljynkuljetukset voidaan hakemuksen mukaisesti laajen-

taa myös hiililaiturille. Tämä päätös koskee vain hiililaiturin muutettua toimin-

taa. Haetut muutokset ovat tarpeen Alfa Oil Oy:n ottaessa alueella sijaitsevan 

kalliovaraston palavien nesteiden varastointikäyttöön. Hakemuksen mukaan 

PVO-Lämpövoima Oy on vastuussa hiililaiturin rakenteista. Hakijan hake-

muksessa esittämät rakenteet ovat aluehallintoviraston näkemyksen mukaan 

riittävät. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan hiililaiturilla on voitu kuljet-

taa kivihiiltä, puutavaraa ja viljatuotteita. Voimassa olevien ympäristölupien 

dnro LSY-2003-Y-143 ja dnro ESAVI/55/04.08/2010 määräykset koskevat 

edelleen myös hiililaiturin muutettua toimintaa. 

 

Hiililaiturilla tapahtuva toiminta, kun sitä harjoitetaan tämän päätöksen mu-

kaisesti, ei aiheuta terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pilaan-

tumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisesti 

luonnonolosuhteiden huonontumista eikä yleiseltä kannalta tärkeän käyttö-

mahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Määräyksiä an-

nettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen toden-

näköisyys, onnettomuusriski ja alueen häiriintyvät kohteet. 

 

Lupamääräysten yleiset perustelut 

Tässä luvassa on määrätty ainoastaan hiililaiturin rakenteista ja tarkkailusta. 

Melusta ja sen tarkkailusta on määrätty Alfa Oil Oy:n päätöksessä, sillä me-

lua tuottava toiminta (alusten purku ja lastaus) on Alfa Oil Oy:n vastuulla. 

Tässä hakemuksessa oleva PVO-Lämpövoima Oy:n toiminta ei lisää alueen 

melua. PVO-Lämpövoima Oy:n olemassa olevassa luvassa on määrätty me-

lusta ja sen tarkkailusta. Tarkkailua voidaan kuitenkin tehdä yhteistarkkailuna 

alueen muiden toimijoiden kanssa. 

 

Asiassa on otettu soveltuvin osin ympäristönsuojelulain 51 §:n mukaan huo-

mioon myös Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen 

vesienhoitosuunnitelma sekä rannikkovesien ja pienten vesistöjen vesienhoi-

don toimenpideohjelma vuosiksi 2016-2021.  

 

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut 

Lupamääräys 56.  Toiminta ei saa aiheuttaa maaperän, pinta- tai pohjavesien 

pilaantumista eikä muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle laitokselle ominais-

ta haittaa. Haitalliset ympäristövaikutukset on ehkäistävä ennakolta, mikä 

edellyttää varovaisuutta ja huolellisuutta luvan haltijalta. Rakenteista on mää-

rätty hakemuksen mukaisesti. 

 

Lupamääräys 57. Vesistöön joutuvan öljyhiilivetykuormituksen rajoittamiseksi 

on annettu öljyisten vesien käsittelyä koskevat vaatimukset ja öljyhiilivetyjä 

koskeva päästöraja-arvo, joka l-luokan öljynerotusjärjestelmällä on mahdolli-

suus saavuttaa. 
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Lupamääräys 58. Luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on huolehdittava ve-

sistöön, maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien päästöjen ehkäisemiseksi 

toteutettujen toimien, kuten rakenteiden säännöllisestä ylläpidosta, huollosta 

ja tarkastuksista. Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesti luvassa on annettu 

tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta.   

 

Lupamääräys 59. Aluksista satamaan toimitettavia jätteitä säätelee merenku-

lun ympäristönsuojelulaki (1672/2009), jonka mukaan ELY-keskus hyväksyy 

sataman jätehuoltosuunnitelman, jossa on esitetty aluksista peräisin olevien 

jätteiden jätehuollon järjestäminen. 

 

Merenkulun ympäristönsuojelulain yhtenä tarkoituksena on järjestää alusten 

tavanomaisesta toiminnasta peräsin olevien jätteiden vastaanotto satamissa. 

Mikäli satamaan jätettävien jätteiden laatu, määrä tai jätehuolto muuttuu 

merkittävästi, jätesuunnitelma on jätettävä tarkistettavaksi. Sataman jätehuol-

tosuunnitelma on tarpeen tarkistaa, koska sataman liikennemäärä kasvaa.  

 

Lupamääräys 60. Tarkkailuohjelma on tarpeen päivittää, koska hiililaiturille 

on annettu uusia lupamääräyksiä.  

 

VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

 Aluehallintovirasto on ottanut huomioon lausunnoissa esitetyt vaatimukset 

ratkaisusta, lupamääräyksistä ja näiden perusteluista ilmenevällä tavalla.  

 

Kristiinankaupungin kaupunginhallituksen vaatimus käyttöoikeussopimukses-

ta ei kuulu ympäristöluvassa ratkaistavaksi asiaksi. 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntoon aluehallintovirasto toteaa seu-

raavaa: Hakija on hakenut ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaista muutosta 

toimintaan. Aluehallintovirasto katsoo, että tällä päätöksellä ei voida määrätä 

ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti koko PVO-Lämpövoima Oy:n toimin-

taa koskevia vaatimuksia.  

 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

Päätöksen voimassaolo 

Lupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen ja 

muuttamiseen on oltava lupa. 

 

Lisättävät lupamääräykset 

Tällä päätöksellä Etelä-Suomen aluehallintoviraston 6.10.2011 myöntämään 

ympäristölupapäätökseen (dnro ESAVI/55/04.08/2010) on lisätty lupamää-

räykset 56-60.  

 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 

Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 

voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatetta-

va. (YSL 70 §)  
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PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta 

muutosta. (YSL 198 §) 

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8 §, 14 §, 16-17 §, 20 §, 27 §, 48-49 §, 

51-53 §, 62 §, 64 §, 66 §, 89 § 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (VNa 713/2014) 1 §  

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Tästä päätöksestä peritään maksua 1680 euroa. Lasku lähetetään myö-

hemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuus-

ta. 

 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ympäristöluvan käsittelystä peritään 

maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperus-

telaissa (150/1992) säädetään. Maksu määräytyy aluehallintoviraston mak-

suista vuosina 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) 

ja sen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.  

  

Asetuksen taulukon mukainen maksu on työmäärään nähden kohtuuttoman 

suuri tämän päätöksen vaatimaan työmäärään nähden, joten maksua peri-

tään 60 €/tunti. Tämän päätöksen valmisteluun on käytetty 28 tuntia. 

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä julki-

sesti kuuluttamalla Kristiinankaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallin-

toviraston virallisella ilmoitustaululla. 

 

Tieto päätöksestä julkaistaan Suupohjan Sanomat- ja Syd-Österbotten -

nimisissä lehdissä. 

 

Päätös julkaistaan aluehallintoviraston internetsivuilla osoitteessa 

www.avi.fi/lupatietopalvelu. 

 

JAKELU 

Päätös 

PVO-Lämpövoima Oy 

Tiedoksi 

Kristiinankaupunki 

Kristiinankaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Kristiinankaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes  

Suomen ympäristökeskus  

 

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu
http://www.avi.fi/lupatietopalvelu
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Ilmoitus päätöksestä 

Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto 

hakemuksen jättämisestä sekä niille, jotka ovat esittäneet hakemuksen joh-

dosta muistutuksia tai vaatimuksia. 
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MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-

oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa jär-

jestyksessä kuin pääasiasta. 

 

LIITTEET 

 Valitusosoitus 

  

 

 

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Christel Engman-Andtbacka (puheen-

johtaja) ja ympäristöylitarkastaja Tiina Puttonen sekä esitellyt ympäristötarkas-

taja Ville Timonen. 

 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla. 
 

 

 

 

 

 

 

   



 

VALITUSOSOITUS  LIITE 
 

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 21.10.2019. 
 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituk-

sena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyy-
den edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset 
ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövai-
kutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vai-
kutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova vi-
ranomainen.  

 
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 ilmoi-
tettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaa-
sa.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 (faksilla 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 asia-
miehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen Vaasan hallinto-oikeudelle 

 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskir-
jelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymis-
tä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpos-
tilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytet-
tävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä en-
nen virka-ajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 
 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 

postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeuden-käyntimaksu on 260 euroa.  Mikäli hallinto-
oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei 
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvel-
vollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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