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Turvallisuus-ja kemikaalivirasto

1468/342/2019

Fescon Oy
Kalkankatu 6
92150 RAAHE

lupahakemus 14.11.2019

Perustamislupa

Fescon Oy saa perustaa nestekaasun kayttblaitoksen nykyiselle
tuotantolaitokselleen Raaheen. Fescon Oy:n on toimittava hakemuksessaan
esittamalla tavalla, ellei lupaehdoissa muuta maarata, seka noudatettava
vaarallisten kemikaalien ja nestekaasun teollisesta kasittelysta ja
varastoinnista annettuja saannbksia.

Kayttoonotto

Nestekaasulaitosta ei saa ottaa kayttbbn ennen kuin Turvallisuus-ja
kemikaalivirasto (Tukes) tai hyvaksytty tarkastuslaitos on tarkastanut sen.
Tarkastusta on pyydettava Tukesilta tai tarkastuslaitokselta (VNa 685/2015
30 §). Tarkastuksessa kaydaan lapi, etta nestekaasulaitos ja Fescon Oy:n
toiminta on saannbsten ja taman paatoksen ehtojen mukaista (VNa 685/2015

31 §).
Laitosta voidaan koekayttaa ennen varsinaista kayttbbnottotarkastusta.
Koekaytbn edellytykset on kerrottu hakemuksen liitteessa 7 (lainaus):
" Laitteistoa on koekdytettdva nestekaasulla ennen kuin laitteistosta voidaan

antaa vaatimuksenmukaisuusvakuus. Tarkastuslaitos varmistaa viimeistddn
painelaitteen 1. mddrdaikaistarkastuksessa, ennen kuin nestekaasua otetaan
sdiiiddn, seuraavat seikat:
1. Yksittdisten laitteiden asianmukaisuudesta varmistuminen (sdiiid, hdyrystin,
putkistot, ietkut, venttiiiit, poittimet)
2. Painelaitteiden painekoe
3. Maanalaisen sdilidn upotustarkastus
4. Asennusliikkeen pdtevyystodistus
5. Rdjdhdyssuojausasiakirja
6. Sdhkdasennusten kdyttdonottotarkastus
7. Varmennustarkastus riippuen laitteistoluokasta ja sen vaatimuksista
8. Maadoitus ja potentiaaiintasaus
9. Ilmanvaihto
10. Koekdytdn kdyttdohjeet ja henkiidkunnan koulutussuunnitelma
11. Alustavat kunnossapito-ohjeet
12. Sammutusiaitteisto
13. Kdytdnvaivojan nimedminen
Laitos otetaan koekdyttddn vain, jos mainitut seikat tdyttyvdt.
Turvallisuus-ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66
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Nestekaasulaitosta koskevat tekniset rakenne-, asennus- ja tarkastusasiakirjat
on voitava esittaa kayttoonottotarkastuksella.
Tarkastuslaitoksen tarkastuspoytakirja on lahettava Tukesille
(kiriaamo(Stukes.fi).
Kohde ja sen sijainti

Kalkankatu 6, 92150 Raahe

Kohteen kuvaus

Tuotantolaitoksen kolmen hiekankuivaimen poittoaine vaihdetaan pelleteista
nestekaasulle. Laitokselle rakennetaan 57
maapeitteinen nestekaasusailio,
hoyrystinkeskus (2 x 400 kg/h) seka tarvittavat putkistot ja poittimet.
Poittimien teho on 3 x 1,5 MW. Sailiolta hoyrystimelle johtava maanalainen
putkisto on kooltaan DN20. Laitteistojen tarkempi sijoitus alueella on
kuvattuna hakemuksessa ja sen liitteissa.
Nestekaasun kaytonvalvojat: Tuomo Varpenius, varalla Jyrki Nygren ja Antti
Sammalkangas. Patevyydet osoitettava kayttoonottotarkastuksella.
Vaarallisia kemikaaleja saa olla yhtidn tiloissa enintaan seuraavat maarat:

Kemikaali

Luokitus

Maara (t)

Nestekaasu

Flam. Gas 1, H220;

28,5 (57 m3
maapeitteinen, A92594)

Flam. Liq. 3, FI226;

3000 litraa

Kevyt
poittodijy

Aquatic Chronic 2, FI411;
Acute Tox. 4, FI332; Asp. Tox. 1,
H304; Care. 2, H351; Skin Irrit.
2, H315; STOT RE 2, H373;

Paatoksen ehdot

1. Sailidn suojausrakenteet rakennetaan siten, etteivat tormaykset tai
ajoneuvoliikenne voi vahingoittaa sailidta. (858/2012 34 §)

2. Hoyrystinkeskus on eristettava viereisen rakennuksen sisatiloista vahintaan
EI30-paloluokituksen omaavilla rakennusosilla. Nestemaisen
nestekaasuputken liityntakohta hdyrystimeen on suojattava tormayksilta.
(858/2012 39 §)
3. Kaasun kayttdiaitteiden osalta on noudatettava standardin SFS 5987 ohjeita
laitevaatimuksista, sijoituksesta, ilmanvaihdosta ja liittamisesta putkistoon.
(V858/2012 54 §, EU 2016/426, Kaasulaitelaki 502/2018)
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4. Kayttblaitetilaan on asennettava kaasunilmaisia tarpeellinen maara.
Ilmaisimien tulee varoittaa vaara-alueella olevia ihmisia paikallisesti ja
halytys on siirrettava jatkuvasti valvottuun paikkaan esim. puhelimeen.
(856/2012 72 §)
5. Nestekaasuasennuksista ml. kayttblaitteen asentamisesta on annettava
kirjalliset todistukset niiden vaatimustenmukaisuudesta. Todistuksesta
tulee kayda yksilbidysti ilmi mita toimenpiteita se koskee. (858/2012 41-50
§, 1548/2016 7 §)
6. Laitteiden potentiaalintasauksen onnistuminen on varmistettava
saannollisin mittauksin. Mittauksista on esitettava pbytakirja
kayttoonottotarkastuksella. Toiminnanharjoittajan on osoitettava, etta
tilaluokitelluille alueille asennetut laitteet ovat tilaluokitusvaatimusten
mukaisia. Osoittaminen voidaan tehda esimerkiksi
rajahdyssuojausasiakirjaan liitettavalla laiteluettelolla, mista nahdaan
asennettujen laitteiden tiedot ja siita voidaan tarkistaa laitteen soveltuvuus
ko. tilaluokkaan. (858/2012 18-21 §)
7. Rajahdysvaarallisiin tiloihin (Ex-tiloihin) tehtyjen sahkbasennusten
kayttbbnotto-ja varmennustarkastuspbytakirjat on esitettava
kayttoonottotarkastuksella. Ex-tilojen sahkbasennusten tekemisessa ja
tarkastamisessa on noudatettava standardeja SFS-EN 60079-14 ja -17.
(858/2012 18 §, 1343/2016 4, 6,1 §)
8. Kasikayttbiset paasulkuventtiilit on merkittava nakyvasti.
Nestekaasuputkisto on merkittava keltaisella varilla tai metrin valein
olevalla keltaisella tarranauhalla. (858/2012 15 §)
9. Nestekaasulaitoksen huolto-ja kunnossapitosuunnitelmassa on oltava
selkeasti yksilbityna eri tarkastus-ja huoltotybt, tbiden aikataulu seka
vastuuhenkilb tai -taho. Tbiden suorittaminen on tehtava dokumentoidusti
ja niista on raportoitava laitoksen vastuuhenkilblle. Laitokselle on oltava
kirjallinen tyblupamenettely korjaus-ja muutostbille.
Kunnossapitosuunnitelma ja tyblupaohjeistus on esiteltava
kayttbbnottotarkastuksella. (858/2012 17 §)
lO.Nestekaasusta ja toimimisesta vaaratilanteessa tulee antaa henkiibkunnalle
koulutusta. Koulutuksen sisaltb ja siihen osallistuneiden henkilbiden nimet
on kirjattava ylbs. Koulutusta on annettava saannbllisin valein. (856/2012
16 §)
11.Laitokselle laaditun sisaisen pelastussuunnitelman sisaltba on
tarkennettava kaasuvuototilanteessa annettujen toimintaohjeiden osalta
(mm. venttiilien sulkeminen). Pelastuslaitoksen kanssa on sovittava
kohdekortin laatimisesta tuotantolaitokselle. Laitokselle on oltava
kirjallinen suunnitelma onnettomuusharjoitusten jarjestamisesta.
(685/2015 17, 19 §)
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12.Polttooljysailiosta ja sen tayttb- /tankkaustilanteessa tapahtuvat vuodot on
kyettava keraamaan talteen. (856/2012 51 §)
Paatoksen perustelut

Nestekaasulaitoksesta on tehty riskianalyysi (Kosan Gas 28.10.2019), jossa
esitetyt turvallisuustoimenpiteet on tehtava riskien vahentamiseksi.
Hakemuksesta selviaa nestekaasulaitteistojen sijoituspaikka, tunnistetut
vaarat seka toimenpiteet niiden ehkaisemiseksi. Muutosilmoituksessa on
kuvattu laitoksen suunnitteluperusteet ja kerrottu niiden noudattavan
nestekaasusta annettua lainsaadantba (858/2012). Laitoksen Pl-kaavio on
toimitettu 27.2.2020, mutta siihen voi viela tulla pienia muutoksia. Plkaaviosta selviaa tarkemmin laitokseen tulevat laitteet ja muut komponentit.
Koekayton edellytykset on kerrottu hakemuksen liitteessa 7.

Lausunto sisaisesta pelastussuunnitelmasta
Toiminnanharjoittaja on lahettanyt hakemuksen mukana sisaisen
pelastussuunnitelman. Paatoksen ehto 11. on huomioitava
pelastussuunnitelman sisallbssa.

Hakemuksen kasittely

Tukes on vastaanottanut hakemuksen 6.11.2019 ja kasitellyt sen asetuksen
685/2015 8 § mukaisena lupahakemuksena.

Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksen vireillaolosta on kuulutettu Raahen paikallislehdessa ja Tukesin
internet-sivuilla. Hakemus on ollut nahtavilla Raahen kaupungintalolla ja
Tukesin Tampereen toimipisteessa 7.1.2020 saakka.
Lausuntopyynndt Ja lausunnot
Tukes pyysi asiasta 20.11.2019 lausunnon Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja
Pohjois-Pohjanmaan ELYilta. Pelastusviranomaisen lausunnossa 29.11.2019
esitetyt asiat on huomioitu ilmoituksen kasittelyssa Tukesin toimivallan
puitteissa. Pelastuslaitoksen suositus kohdekortin laatimisesta kohteeseen on
huomioitu paatoksen ehdossa 11.
Paatoksen voimassaolo

Tama paatbs on voimassa toistaiseksi.

Muutoksenhaku

Tahan paatbkseen tyytymatbn saa hakea muutosta Pohjois-Suomen hallintooikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 paivan kuluessa paatbksen
tiedoksisaannista.
Maksuvelvollinen, joka katsoo, etta tasta paatbksesta perittavan maksun
maaraamisessa on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesiita
kuuden kuukauden kuluessa maksun maaraamisesta. (Maksuperustelaki
(150/1992) 11 b §)

Sovelletut saadokset

Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta
390/2005
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VN asetus vaarallisten kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin valvonnasta
685/2015
VN asetus vaarallisten kemikaalien teollisen kasittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista 856/2012
VN asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012
VN asetus sahkolaitteistoista 1434/2016
VN asetus painelaitteista 1548/2016
Kaasulaitelaki 502/2018, Kaasulaiteasetus (EU) 2016/426

Leena Ahonen
ryhmapaallikkb

Timo Talvitie
ylitarkastaja

Liitteet

Valitusosoitus

Hakemuksen kasittely

hakemus Fescon Oy 6.11.2019
lausuntopyynto PPELY, Ymparisto ja luonnonvarat 20.11.2019
lausuntopyyntb Jokilaaksojen pelastuslaitos 20.11.2019
Kuuleminen Raahen kaupunki 22.11.2019
lausunto Jokilaaksojen pelastuslaitos 29.11.2019
selvitys Fescon Oy 27.2.2020
paatos Fescon Oy 14.4.2020

Paatoksesta tiedottaminen
Pohjois-Suomen AVI, Tyosuojelu
Pohjois-Pohjanmaan ELY, Ymparisto ja luonnonvarat
Jokilaaksojen pelastuslaitos

VALITUSOSOITUS
MITEN VALITUS TEHDAAN
Valitus on tehtava kirjallisesti. Valituksessa pitaa olla seuraavat asiat ja asiakirjat:
hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus mainittu sivun
alaosassa)
paatbs, johon haetaan muutosta, liitteineen alkuperaisena tai jaljennbksena
muutokset, joita valittaja paatbkseen vaatii, ja niiden perustelut
valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
valitusosoitus.
Valituksen voi laatia valittajan puolesta mybs laillinen edustaja tai asiamies. Tallbin on ilmoitettava lisaksi
laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava valituskirjelma.
MINKAAJAN KULUESSA VALITUS TEHDAAN
Valitusaika on 30 paivaa. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipaivaa seuraavasta paivasta.
Tiedoksisaantipaiva lasketaan seuraavasti:
Jos paatbs on lahetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipaiva ilmenee
todistuksesta. Saantitodistus liitetaan valitusasiakirjoihin.
Jos paatbs on postitettu tavallisena kirjeena, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitseman (7)
paivan kuluessa postituspaivasta, jollei muuta ilmene.
YIeistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemantena (7.) paivana
paatbksen nahtavilla oloa koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessa.
Jos paatbs on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle
henkilblle kuin paatbksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan paatbksen saajan saaneen
paatbksen tiedoksi kolmantena paivana saantitodistuksen osoittamasta paivasta.
MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE
Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkiibkohtaisesti, postitse maksettuna postilahetyksena
taikka asiamiesta tai lahettia kayttaen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen
voi tehda mybs hallinto-ja erityistuomioistuinten sahkbisessa asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Postittaminen tapahtuu lahettajan vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana
ennen 30 paivan valitusajan paattymista, jotta valitus voidaan tutkia.
OIKEUDENKAYNTIMAKSU
Valittajalta peritaan hallinto-oikeudessa oikeudenkayntimaksu 260 €. Oikeudenkayntimaksua ei perita, jos
hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa paatbsta valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) on erikseen saadetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei perita.
MINNE VALITETAAN
Muutosta haetaan alia mainitusta (x) hallinto-oikeudesta:
[X]

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189 (kayntiosoite Isokatu 4), 90101 Oulu
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