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

VELVOITETTAVA
Neste Oyj, Porvoon jalostamo

Neste Oyj Porvoon jalostamolla on voimassa oleva Länsi-Suomen ym
päristölupaviraston ympäristölupapäätös LSY-2004-Y-120 ja siihen lNt
tyvät muutospäätökset.

VIRELLETULO
Neste oyj on toimittanut Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristönsuo
jelulain 527/2014 80 § mukaisen selvityksen Neste Oyj:n Porvoon jalos
tamon ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta 28.10.2014 julkaistujen
öljyn- ja kaasun jalostuksen BAT-päätelmien johdosta.

Neste Oil Oyj Porvoon jalostamo tehdas kuuluu öljyn ja kaasunjalostuk
sen BAT-päätelmien soveltamisen piiriin.

UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Uudenmaan ELY-keskus antaa ympäristönsuojelulain 80 §:n 3 momen
tin nojalla Neste Oil oyj:lle seuraavan määräyksen:

Neste OlI Oyj:n tulee jättää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kä
siteltäväksi hakemus Porvoon jalostamon ympäristöluvan tarkis
tamiseksi viimeistään 28.1.2016.

PERUSTELUT

Toimivalta:

Ympäristönsuojelulain 80 §:n 3 momentin mukaan valvontaviranomai
nen arvioi, onko toiminnan ympäristölupaa tarkistettava 80 §:n 1 mo
mentin perusteella. J05 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 mainitun pykälän 3 momentin mukainen
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arviointi sekä annettava mahdollinen määräys luvan tarkistamiseksi
mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua asian
vireilletulosta, jollei toiminnan laajuus, selvityksen puutteellisuus tai ar
vioitavien laitosten suuri lukumäärä edellytä pidempää käsittelyaikaa.

Uudenmaan ELY-keskus valvoo Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon
ympäristölupaa.

Perustelut määräykselle:

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

Jalostamon ympäristölupa tulee tarkistaa ainakin seuraavien öljyn- ja
kaasunjalostuksen BAT-päätelmien johdosta:

BAT 12. Vesistöön päästettävätjätevesipäästöt
Luvassa on määrättävä päätelmän 12 taulukon 3 mukaiset päästötasot.
Päästötarkkailuohjelmaa on päivitettävä tarkkailutiheyden osalta.

BAT 25. Katalyyttisen krakkausprosessin ilmaan johdettavat pöly- ja
metallipäästöt
Ympäristöluvassa määrätty leijukatalyyttisen krakkausyksikön (FCC)
hiukkaspäästötaso ei vastaa päätelmän 25 taulukon 5 mukaista päästö
tasoa.

BAT 37. Polttoyksiköistä ilmaan johdettavat hhlimonoksidin päästöt
Voimalaitoksen energiantuotantoyksiköiden ympäristölupamääräyksissä
ei ole määrätty päästötasoa hHlimonoksidille. Polttoyksiköistä ilmaan
johdettavien hHlimonoksidipäästöjen BAT-päästötaso on < 100 mg/Nm3
(kuukausikeskiarvo).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 75 §, 80 §, 194 §, 232 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)34 §

Hallintolaki (434/2003) 49 c §
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MUUTOKSEN HAKU

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

Yksikönpäällikkö Heli Antson

Ylitarkastaja John Molander

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO

Päätös Neste Cii Oyj, Porvoon jalostamo

PL 310, 06101 PORVOO (saantitodistuksella)

Jäljennös päätöksestä Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ymparistoluvat.etela@avi.fl)

Porvoon kaupunki (enni.flykt@porvoo.fl)

Suomen ympäristökeskus (kaj.forsius@ymparisto.fl)

MAKSU Maksutta



OIKAISUVAATIMUSOHJE (YSL 194 §)

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua
Etelä-Suomen aluehallintovirastolta kirjallisesti.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään
kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun
ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Jos kysymyksessä on
sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksi saaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä
tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Tavallisen kirjeen katsotaan tulleen
vastaanottajan tietoon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- oikaisua vaativan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua vaativalle

voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan oikaisua, miltä kohdin oikaisua haetaan, mitä oikaisuja vaaditaan

tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen 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 lUtettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan

alkam isajankohdasta
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole

jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja, jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää asiamies

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille

Oikaisuvaatimuksen voi viedä oikaisuvaatimuksen tekijä itse tai hänen valtuuttamansa asiamies.
Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postfln
oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä viraston aukioloaikana. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun
valituskirjelmän on oltava toimitettu nUn, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu

Oikaisun hakijalta peritään asian käsittelystä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa maksu 115€.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen yhteystiedot

käyntiosoite: Hämeenlinnan päätoimipaikka, Ympäristölupavastuualue,
Birger Jaarlin katu 15



postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna
puhelin: (vaihde) 029 501 6000
telekopio: (03) 570 8002
sähköposti: kirjaamo.etela@avi.fi
aukioloaika: ma-pe klo 8- 16.15


