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ASIA
Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 §:n 3 momentin nojalla annet-
tu määräys

VELVOITETTAVA
Hyvinkään lämpövoima Oy, Sahanmäen lämpökeskus, Kerkkolankatu
35

Hyvinkään lämpövoima Oy:n Sahanmäen lämpökeskuksen toimintaa
koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston antama ympäristölupapäätös
Nro 46/2014/1 (7.3.2014).

VIRELLETULO
Uudenmaan ELY-keskus on 1.9.2017 tiedottanut Hyvinkään Lämpö-
voima Oy:tä Sahanmäen lämpökeskusta koskevasta YLS 80 § mukai-
sesta ympäristöluvan tarkistamisen tarpeen selvitysvelvollisuudesta jul-
kaistujen LCP BAT-päätelmien johdosta.

Hyvinkään Lämpövoima Oy:n on 12.6.2018 ilmoittanut ELY-keskukselle
jättävänsä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuk-
sen Sahanmäen lämpökeskuksen ympäristöluvan tarkistamiseksi.

Ympäristönsuojelulain 80 §:n 2 momentin mukaan toiminnanharjoittajan
on toimitettava valvontaviranomaiselle selvitys luvan tarkistamisen tar-
peesta perusteluineen. Selvitys on toimitettava kuuden kuukauden ku-
luessa siitä, kun komissio on julkaissut päätöksen BAT-päätelmistä.

Suurten polttolaitosten (LCP) BAT-päätelmät julkaistiin Euroopan unio-
nin virallisessa lehdessä 17.8.2017.

Hyvinkään Lämpövoima Oy:n Sahanmäen lämpökeskus on ympäristön-
suojelulain liitteen 1 taulukon 1 kohdan 3 a) mukainen direktiivilaitos ja
laitoksen pääasiallinen toiminta kuuluu LCP BAT-päätelmien soveltami-
sen piiriin.

UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Uudenmaan ELY-keskus antaa ympäristönsuojelulain 80 §:n 3 momen-
tin nojalla Hyvinkään Lämpövoima Oy:lle seuraavan määräyksen:

Hyvinkään Lämpövoima Oy:n tulee jättää Etelä-Suomen aluehallin-
tovirastolle käsiteltäväksi hakemus Sahanmäen lämpökeskuksen
ympäristöluvan tarkistamiseksi viimeistään 31.10.2021.
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PERUSTELUT

Toimivalta:

Ympäristönsuojelulain 80 §:n 3 momentin mukaan valvontaviranomai-
nen arvioi, onko toiminnan ympäristölupaa tarkistettava 80 §:n 1 mo-
mentin perusteella. Jos lupaa on tarpeen tarkistaa, valvontaviranomai-
sen on määrättävä toiminnanharjoittaja jättämään tarkistamista koskeva
hakemus lupaviranomaiselle. Hakemus on jätettävä viimeistään valvon-
taviranomaisen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kuuden
kuukauden kuluttua määräyksen antamisesta.

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 34 §:n 1 momentin mukaan
valvontaviranomaisen on tarkastettava ympäristönsuojelulain 80 §:n
mukainen selvitys ja tehtävä 80 § 3 momentin mukainen arviointi sekä
annettava mahdollinen määräys luvan tarkistamiseksi mahdollisimman
pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua asian vireille tulosta,
jollei toiminnan laajuus, selvityksen puutteellisuus tai arvioitavien laitos-
ten suuri lukumäärä edellytä pidempää käsittelyaikaa.

Uudenmaan ELY-keskus valvoo Hyvinkään Lämpövoima Oy:n Sahan-
mäen lämpökeskuksen ympäristölupaa.

Perustelut määräykselle:

Ympäristönsuojelulain 80 §:n mukaan, kun komissio on julkaissut pää-
töksen direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevista päätelmistä,
laitoksen ympäristölupa on tarkistettava, jos se ei vastaa voimassa ole-
via päätelmiä.

Ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan direktiivilaitoksen päästöraja-
arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoi-
sen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava BAT-päätelmiin.
Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että
päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolo-
suhteissa.

Sahanmäen lämpökeskuksen ympäristölupa ei vastaa LCP BAT-
päätelmiä. Lämpökeskuksen kattiloille K1 ja K2 ei ole annettu päästöra-
ja-arvoja 31.12.2022 jälkeiselle ajalle, johon asti toiminnanharjoittaja on
sitoutunut toimittamaan kattiloiden hyötylämmöstä vähintään 50 % vii-
den vuoden keskiarvona kaukolämpöverkkoon. Toiminnanharjoittaja on
ilmoittanut jättävänsä hakemuksen Sahanmäen lämpökeskuksen ympä-
ristöluvan tarkistamiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 75 §, 80 §, 194 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 34 §

Hallintolaki (434/2003) 49 c §
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MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintoviras-
tolta. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.

Asian on esitellyt ylitarkastaja John Molander ratkaissut ylitarkastaja
Pekka Mannisto. Merkintä asiakirjan sähköisestä hyväksymisestä on
asiakirjan lopussa.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO

Päätös (sähköisesti) Hyvinkään Lämpövoima Oy

Tiedoksi (sähköisesti) Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ymparistoluvat.etela@avi.fi)

Suomen ympäristökeskus (kaj.forsius@ymparisto.fi)

Hyvinkään ympäristökeskus (ymparisto@hyvinkaa.fi)

MAKSU Maksutta
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea sii-
hen oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta kirjallisesti.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään kolmante-
nakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-
luaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan teh-
täväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.

Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oi-
kaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksen liitteet

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
- ELY-keskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitet-
tu
viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja, jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää asiamies

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille

Oikaisuvaatimuksen voi viedä tekijä itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vas-
tuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätet-
tävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloai-
kana. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun oikaisuvaatimuksen on oltava toimi-
tettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimei-
senä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu

Oikaisun hakijalta peritään asian käsittelystä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa maksu 130 €.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
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Ympäristölupavastuualue/ Helsingin toimipaikka
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 110, 00521 Helsinki
Sähköposti: ymparistoluvat.etela@avi.fi
Puhelin (vaihde): 029 501 6000
Faksi: 09 6150 0533
Aukioloaika: klo 8.00 – 16.15

mailto:ymparistoluvat.etela@avi.fi

