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Turvallisuus-ja kemikaalivirasto

246/342/2020

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
Tallberginkatu 2 A
00180 HELSINKI

Perustamislupa

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy (y-tunnus 2212298-1)
toiminnanharjoittajana saa perustaa nestekaasun kayttolaitoksen Avena
Kantvik Oy tontille . STEP Oy:n on toimittava hakemuksessaan esittamalla
tavalla, ellei lupaehdoissa muuta maarata, seka noudatettava vaarallisten
kemikaalien ja nestekaasun teollisesta kasittelysta ja varastoinnista annettuja
saanndksia.

Kayttoonotto

Nestekaasulaitosta ei saa ottaa kayttodn 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 STEP Oy:n
toiminta on saannosten ja taman paatdksen ehtojen mukaista (VNa 685/2015

31 §).
Laitosta voidaan koekayttaa ennen varsinaista kayttodnottotarkastusta.
Koekayton edellytykset ovat:
1. Yksittaisten laitteiden asianmukaisuudesta varmistuminen (sailid, hdyrystin,
putkistot, letkut, venttiilit, poittimet)
2. Painelaitteiden painekoe
3. Maanalaisen sailidn upotustarkastus
4. Asennusliikkeen patevyystodistus
5. Rajahdyssuojausasiakirja
6. Sahkdasennusten kayttddnottotarkastus
7. Varmennustarkastus riippuen laitteistoluokasta ja sen vaatimuksista
8. Maadoitus ja potentiaalintasaus
9. Ilmanvaihto
10. Koekaytdn kayttdohjeet ja henkiidkunnan koulutussuunnitelma
11. Alustavat kunnossapito-ohjeet
12. Sammutuslaitteisto
13. Kaytdnvalvojan nimeaminen
Laitos otetaan koekayttddn vain, jos mainitut seikat tayttyvat.
Nestekaasulaitosta koskevat tekniset rakenne-, asennus- ja tarkastusasiakirjat
on voitava esittaa kayttddnottotarkastuksella.
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Tarkastuslaitoksen tarkastuspbytakirja on lahettava Tukesille
(kiriaamo(5)tukes.fi).
Kohde ja sen sijainti

Satamatie 64, 02410 Kirkkonummi

Kohteen kuvaus

Nestekaasu kaytetaan hoyryntuotantoon. Maapeitteisen nestekaasusailibn
koko on 49 m^. Kayttblaitokseen kuuluu mybs 500 kg/h oleva
nestekaasuhbyrystin ja kayttblaitteena 5 MW poltin. Laitoksen investoi Avena
Kantvik Oy ja STEP Oy toiminnanharjoittajana vastaa sen kaytbsta ja
yllapidosta.
Vaarallisia kemikaaleja saa olla yhtibn tiloissa enintaan seuraavat maarat:

Kemikaali

Luokitus

Maara

Nestekaasu

Flam. Gas 1, H220;

24,5 t (49 m3
maapeitteinen)

Kattilakemikaalit (1-2
erilaista)___________

It

Paatbksen ehdot

1.

Laitokselle laaditussa poikkeamatarkastelussa (Teboil tarkastuslista 14.2.2020,
Teboil Riskianalyysi 14.2.2020) esille tuodut toimenpiteita vaativat puutteet on
laitettava kuntoon (L 390/2005 10 §)

2.

Sailibn ja hbyrystimen seka putkiston suojausrakenteet rakennetaan siten,
etteivat tbrmaykset tai ajoneuvoliikenne voi vahingoittaa niita (858/2012 34, 39,
41 §)

3.

Kaasun kayttblaitteiden osalta on noudatettava standardin SFS 5987 ohjeita
laitevaatimuksista, sijoituksesta, ilmanvaihdosta ja liittamisesta putkistoon.
(V858/2012 54 §, EU 2016/426, Kaasulaitelaki 502/2018)

4.

5.

Sailibn varoventtiilin ja ulospuhallusputken valisten liitosten tulee kestaa kaasun
virtauksen ja paineen aiheuttama kuormitus. Varoventtiilista lahtevan letkun
sisahalkaisijan tulee olla vahintaan yhta suuri kuin varoventtiilin purkuaukko.
Letkuun ei saa muodostua taipuisuuden vuoksi taskuja, jotka estavat tai
hidastavat nestekaasun paasya ulospuhallusputkeen. (VNa 858/2012 8, 46 §)
Nestekaasulaitteiston asennuksesta ml. kayttblaitteet esitetaan
kayttbbnottotarkastuksella asennusliikkeen vakuutus. Tama koskee mybs sailibn
varusteita ja niihin liitettyja osia, jos ne voivat olla paineenalaisia ja siten
painelaitedirektiivin soveltamisalan piirissa. (VNa 558/2012 3 §)

6.

Laitteiden potentiaalintasauksen onnistuminen on varmistettava saannbllisin
mittauksin. Mittauksista on esitettava pbytakirja kayttbbnottotarkastuksella.
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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.

8.

Rajahdysvaarallisiin tiloihin (Ex-tiloihin) tehtyjen sahkoasennusten kayttoonottoja varmennustarkastuspoytakirjat on esitettava kayttoonottotarkastuksella. Extilojen sahkoasennusten tekemisessa ja tarkastamisessa on noudatettava
standardeja SFS-EN 60079-14 ja -17. (858/2012 18 §, 1343/2016 4, 6, 7 §)
Kasikayttdiset 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 huoltotyot, toiden aikataulu seka vastuuhenkilb tai taho. Toiden suorittaminen on tehtava dokumentoidusti ja niista on raportoitava
laitoksen vastuuhenkilblle. Laitokselle on oltava kirjallinen tyblupamenettely
korjaus- ja muutostbille. Kunnossapitosuunnitelma ja tyolupaohjeistus on
esiteltava kayttoonottotarkastuksella. (858/2012 17 §)

10 Nestekaasusta ja toimimisesta vaaratilanteessa tulee antaa henkiibkunnalle
koulutusta. Koulutuksen sisaltb ja siihen osallistuneiden henkiloiden nimet on
kirjattava ylos. Koulutusta on annettava saannbllisin valein. (856/2012 16 §)
11. Laitokselle laaditun sisaisen pelastussuunnitelman sisaltba on tarkennettava.
Kohteen paloilmoittimen kohdekortti ja kohdepiirros tulee paivittaa seka
kohteeseen on tehtava alueopastetaulu. Toiminnanharjoittajan on yhdessa
pelastuslaitoksen kanssa huolehdittava naista toimenpiteista. (685/2015 17 §)
12. Laitokselle on oltava kirjallinen suunnitelma onnettomuusharjoitusten
jarjestamisesta. (685/2015 19 §)

Paatoksen perustelut

Tuotantolaitos sijaitsee Kantvikin teollisuusalueella. Hakemuksessa
tunnistettujen onnettomuuksien vaikutukset ja syttymisvaarallinen alue on
arvioitu ulottuvan enintaan laitosalueen rajoille. Nestekaasusailibn tayttbpaikka
on valittu siten, etta sailibauto voidaan ajaa esteetta tayttbpaikalle ja pois sielta.
Sailibauton kulkureitti on kuvattu hakemuksessa. Laitokselle on laadittu
riskianalyyseja, joissa tunnistetut puutteet laitoksen toteutuksessa saatetaan
kuntoon ennen kayttbbnottoa.
Hakemuksessa on kuvattu laitoksen suunnitteluperiaatteet (saadbkset,
standardit ja ohjeet). Laitoksen toteutus laitekohtaisesti on kuvattu tehdyissa
piirustuksissa ja luetteloissa.
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Tukes katsoo, etta toiminnan tayttaessa taman paatoksen ehdot ja muuten
toimittaessa hakemuksessa esitetylla tavalla, toiminta tayttaa lainsaadannbn
asettamat velvoitteet Tukesin kaytbssa olevien tietojen perusteella.
Lausunto sisaisesta pelastussuunnitelmasta
Pelastussuunnitelma tulee tarkentaa kaikilta osin vastaamaan laitoksen
toimintaa (ehto 11). Osa asioista esitetty hyvin yieisella tasolla ja osassa
kohdista on taydennetty vain ohjeteksti. Muilta osin Tukes katsoo, etta
pelastussuunnitelma tayttaa asetuksen 685/2015 17 §:n vaatimukset.
Pelastuslaitos on esittanyt hakemusta koskevassa lausunnossa, etta
kohteeseen tehdaan kohdekortti ja alueopastetaulu (ehto
ll).Pelastussuunnitelman toimivuutta tulee harjoitella saannollisesti.
Toiminnanharjoittajan on laadittava suunnitelma harjoitusten jarjestamiseksi.
Pelastussuunnitelma tulee tarkistaa vahintaan kolmen vuoden valein.
Sisaisessa pelastussuunnitelmassa on todettu, etta omia harjoituksia ei
jarjesteta, vaan osallistutaan Avena Kantvik Oy:n alueella jarjestamiin
harjoituksiin. Jos nain toimitaan, on naissa harjoituksissa huomioitava
toimenpiteet ja yhteistoiminta nestekaasun vuototilanteessa.

Hakemuksen kasittely

Tukes on vastaanottanut hakemuksen 24.2.2020 ja kasitellyt sen asetuksen
685/2015 8 § mukaisena lupahakemuksena.

Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksen vireillaolosta on kuulutettu alueen paikallislehdessa ja Tukesin
internet-sivuilla. Hakemus on ollut nahtavilla Kirkkonummen kunnan
palvelupisteessa ja Tukesin Tampereen toimipisteessa 18.4.2020 saakka.
Lausuntopyynndt Ja lausunnot
Tukes pyysi asiasta lausunnon Lansi-Uudenmaan pelastuslaitokselta ja
Uudenmaan ELY:lta. Pelastusviranomaisen 27.3.2020 lausunnossaan
esittamat asiat on huomioitu hakemuksen kasittelyssa (lupaehto 11.).
Paatoksen voimassaolo

Tama paatbs on voimassa toistaiseksi.

Muutoksenhaku

Tahan paatbkseen tyytymatbn saa hakea muutosta Helsingin 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 Tukesilta
kuuden kuukauden kuluessa maksun maaraamisesta. (Maksuperustelaki
(150/1992) 11 b §)
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Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta
390/2005
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 sahkdiaitteistoista 1434/2016
VN asetus painelaitteista 1548/2016
Kaasulaitelaki 502/2018, Kaasulaiteasetus (EU) 2016/426

Leena Ahonen
ryhmapaallikkd

Time Talvitie
ylitarkastaja

Liitteet

Valitusosoitus

Hakemuksen kasittely

hakemus Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy 24.2.2020
lausuntopyyntd Uudenmaan ELY
lausuntopyyntd Lansi-Uudenmaan pelastuslaitos
Kuuleminen Kirkkonummen kunta 6.3.2020
lausunto Lansi-Uudenmaan pelastuslaitos 27.3.2020
paatbs Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy 14.5.2020

Paatbksesta tiedottaminen
Etela-Suomen AVI, Tybsuojelu
Uudenmaan ELY
Lansi-Uudenmaan 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]

Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Tämä asiakirja on laadittu ja allekirjoitettu sähköisesti.
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This document has been digitally prepared and signed.
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