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Tornion Voima Oy
Kirkkopuistikko 0
65100 Vaasa

Hakemus 3.2.2020 ja hakemuksen taydennyksia 24.3., 8.4., 20.4. ja 7.5.2020

Asia

Outokumpu Chrome Oy laajentaa maanalaista toimintaa Kemin kaivoksella.
Laajennuksessa Outokumpu rakentaa uuden raitisilmanousun (IVN12)
lisatakseen kaivokseen puhallettavan ilman maaraa.
Tornion Voima Oy rakentaa Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen
alueelle IVN12-projektiin liittyen nesteytetyn maakaasun (LNG) varaston 100
(sailibn bruttovesitilavuus on 98 500 litraa). Kohteeseen rakennetaan mybs
LNG-hbyrystin, maakaasun paineenalennuslaitteistot, hajustusyksikkb ja
maakaasun kayttbputkistoa. Kayttbputkistolla maakaasua johdetaan
raitisilmanousun puhallinrakennukselle ja siella sijaitseville kahdelle 5 MW:n
maakaasupoittimelle (kanavapoittimet).

LNG-varasto 1

Nyt rakennettavan LNG-varasto 2:n lisaksi kohteeseen on aiemmin rakennettu
LNG-varasto 1. LNG-sailib (100 m^), hbyrystimet ja kayttbputkistot kahta
kattilalaitosta varten. LNG-varaston 1 lupapaatbs on 589/341/2019 ja
kayttbbnottotarkastuksen paatbs 1348/341/2019. LNG-varastoon 1 liittyy kaksi
kattilalaitosta, joiden yhteenlaskettu poittoaineteho on 8 MW.
LNG-varaston 1 ja 2 valinen etaisyys on yli 250 metria. Tornion Voima Oy:lla on
kohteen alueella mybs kiintean poittoaineen lampblaitos (2 MW).

Rakennettava kohde Ja sen sijainti
Osoite Elijarventie 645, 94600 Kemi. LNG-varasto 2 ja raitisilmanousu IVN12
sijaitsevat Outokumpu Chrome Oy:n Elijarven kaivoksen alueella. YIeiskaavassa
kaivosalue on merkitty teollisuusalueeksi.
Kohde on toimintaperiaateasiakirjalaitos. Mybs Outokumpu Chrome Oy:n
Kemin Kaivos on toimintaperiaateasiakirjalaitos.
Tornion Voima Oy tuottaa alueella energiapalveluita Outokumpu Chrome
Oy:lle ja on toiminnanharjoittajana oikeutettu kayttamaan aluetta LNGsatelliittiaseman ja siihen liittyvien toimintojen rakentamiseen ja
operointiin. Yhtibt ovat tehneet sopimuksen raitisilmanousun IVN12
lammityksesta.
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Maakaasu siirretaan putkea pitkin LNG-asemalta IVN12 lammityksen
poittimille. Putkiston pituus on yhteensa noin 30 metria. Maakaasupolttimien
tehot ovat 2x5 MW.
Paatos

Tornion Voima Oy saa rakentaa maakaasun varaston, hoyrystimen
(vesiglykolikierto, sahkokattila) ja niiden jalkeiset laitteet, maakaasuputkistot
seka maakaasupoittimet.
Taman paatoksen voimassaolo edellyttaa, etta:
maakaasuvarasto, sen jalkeiset putkistot ja laitteet seka kayttokohde
ovat esitetyn mukaisia.
toiminnanharjoittaja noudattaa esittamiaan turvallisuusmenettelyja
onnettomuuksien ehkaisemiseksi ja toimii muiltakin osin
hakemuksessa esittamiensa periaatteiden mukaisesti.
Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa tassa paatdksessa mainittuja luvan
maarayksia ja ehtoja.

Paatosta koskeva toiminta LNG:n varastointimaara on 100

(501) yhdessa (1) sailidssa.

LNG kuljetetaan kohteeseen sailidautolla, josta LNG puretaan letkulla auton
pumppujen avulla varastosailioon. Kaksivaippaisen tyhjderistetyn LNG-sailibn
suunnittelupaine on 13,72 bar ja maksimi kayttbpaine on 12 bar. Sailibn
sisavaipan suunnittelulampbtila -196/+37 °C ja ulkovaivan -40/+50 °C.
LNG-varastosailib oheislaitteineen sijoitetaan aidatulle tehdasalueelle. LNGaseman komponentteja ovat LNG:n tayttbasema, LNG-sailib, hbyrystinasema,
prosessi-ja sahkbtilat, hajustuksen sybttb seka turva-ja valvontajarjestelmat.
LNG-sailib varustetaan varoventtiileilla seka pinnan-, paineen-ja lampbtilan
mittauksilla. Valvontajarjestelmasta on yhteys Tornion Voima Oy:n
voimalaitoksen valvomoon. Hatapysaytykset ESD ja ESDI on selvitetty
dokumentissa Cause and effect matrix. ESDissa on eitetty LNG-sailibbn ja sen
tayttbbn liittyva turva-automaatio. Vastaavasti ESDl:ssa on esitetty LNGhbyrystimien jalkeisen toiminnan turva-automaatio.

LNG-sailibn jalkeen on sulkuventtiilit (automaatti- ja kasiventtiilit). Alueella on
kameravalvonta. Hbyrystinasemalle on kiinteat maakaasuhalyttimet, jotka
halyttavat vuodon sattuessa automaatiojarjestelmaan. Kohteessa kaytetaan
kannettavia maakaasuhalyttimia (monikaasumittareita). LNG-vuotoja
valvotaan lampbtilamittauksilla. Mahdollinen LNG-vuoto ohjataan kallistuksilla
vuodonkeruupisteeseen, jossa on lampbtilamittaus ja josta on halytykset
automaatiojarjestelmaan.
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LNG-varastoon liittyvat luokitelluilla alueilla sijaitsevat sahko-ja
instrumentointilaitteet ovat ex-luokiteltuja. Kohteelle on tehty
tilaluokituspiirustus. Rajahdyssuojausasiakirjan teko on aloitettu LNG-varaston
1 rajahdyssuojausasiakirjan pohjalta.
Varastosta LNG siirtyy sailidpaineen avulla lammonvaihtimeen, jossa
nestemainen LNG hdyrystyy maakaasuksi. Hoyrystinpiirissa kiertaa vesiglykoli,
jota lammitetaan sahkdkattilalla. Hdyrystimen jalkeen maakaasu hajustetaan
tetrahydrotiofeenilla (THT). Hajustuksen jalkeen kaasun paine saadetaan
kayttopaineeseen. Paineenalentimien yhteydessa on myds pikasulkuventtiilit
turvallisuuden takaamiseksi.
Varastoalueelta IVN12 lammityksen poittimille lahteva maakaasuputkisto (DN
65) sijoitetaan L-tukimuuriin. Tukimuuri suojaa putkistoa ulkopuolisilta iskuilta.
Maakaasuputkiston pituus on noin 30 metria, suunnittelupaine on 10 barg,
kayttdpaine 4 barg ja alin suunnittelulampdtila -40 °C. Rakennuksen
ulkopuolella ennen IVN12 poltintiloja sijaitsevat maakaasun paasulkuventtiilit
DN 50.
Maakaasupolttimille tulevat kaasuputkistot sisaltavat suiku-, paineensaatd-ja
turvaventtiilit seka liekinvalvontajarjestelmat ja poltinautomatiikan.
Poltinhuoneissa on kaasuvuodonilmaisimet. Vuotoilmaisimien halytystiedot
johdetaan automaatiojarjestelmaan.
Vaarallisia kemikaaleja Tornion Voima Oy:lla on Kemin kaivoksen alueella enintaan seuraavat maarat:
Kemikaali

Luokitus

Maara (t)

Nesteytetty maakaasu, LNG 1

Flam. Gas1, H220, H280

Nesteytetty maakaasu, LNG 2

Flam. Gas1, H220, H280

Etyleeniglykoli, LNG 1
Etyleeniglykoli, LNG 2
Tetrahydrotiofeeni THT, LNG 1
Tetrahydrotiofeeni THT, LNG 2
Boilex 410A

H302, H373
H302, H373
H225, H302, H312, H332, H315, H319, H412
H225, H302, H312, H332, H315, H319, H412
Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319;
Care. 2, H351; Acute Tox. 3, H301;
Skin Corr. lA, H314;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312;
Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Aquatic Chronic 3, H412;
Acute Tox. 3; H301; Skin Corr. lA, H314;
Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317;
Muta. 2, H341; Care. 2, H351;
Aquatic Acute 1, H400; Eye Dam. 1, H318
H302, H319

50 (sailion koko
noin 100 m^)
50 (sailion koko
noin 100 m^)
0,15 (150 litraa)
0,05 (50 litraa)
0,07 (70 litraa)
0,05 (50 litraa)
25 litraa

Advantade K 350
B (korvataan Armertrol
AT3550:lla)

Protecsol 770P
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Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332;
Acute Tox. 4, H312; STOT SE 3, H335;
Aquatic Chronic2, H411; Skin Irrit. 2, H315;
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412;
Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. lA, H314;
Met. Corr. 1, H290; Acute Tox. 4, H302;
Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317;
Muta. 2, H341; Care. 2, H351;
Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronicl, H410

25 litraa

Hakemuksen mukaan Tornion Voima Oy:n Elijarven LNG-varaston 2 osalta
rajahdysvaaralliset tilat tunnistetaan ja maaritellaan. Taman perusteella
laaditaan rajahdyssuojausasiakirja. Rajahdysvaarallisten tilojen luokittelu
tehdaan standardin SFS-EN 60079-10 mukaisesti.
Hakemuksen liitteena on pohja LNG-varaston 2 rajahdyssuojausasiakirjasta
(LNG-varasto 1 mallina) ja LNG-varastolle 2 tehty tilaluokituspiirustus.
Viestinne mukaan rajahdyssuojausasiakirja paivitetaan suunnitelmien edetessa
ja sen paivitys ajoittuu syksylle 2020.
LNG-varaston 2 paivitetty rajahdyssuojausasiakirja ja tilaluokituspiirustus
esitetaan sahkovarmennustarkastuksessa ja myos Tukesille
kayttoonottotarkastuksessa.

Riskianalyysi, maakaasu

Kahden palamisilmakanavan kanavapoittimiin liittyen on tehty riskiarviointi.
Tarkastelussa ovat poittimien lisaksi olleet mukana kaasuventtiiliryhmat ja
poltinohjauskotelot. Poltin koostuu poltinelementista, liekinvalvojasta ja
integroidusta sytytyselektrodista seka suuttimesta, kaasuliitannasta ja
nakolasista.
Riskinarvioinnissa on tarkasteitu poittimen elinkaaren kaikkia vaiheita, mukaan
lukien kuljetus, asennus paikan paalla, kayttdonotto, kaytto ja kaytdsta poisto.
Riskien arviointi on suoritettu numeerisella pisteytyksella. Riskianalyysi kayttaa
kahta parametria, vakavuutta ja todennakoisyytta, joiden summasta
muodostuu riskitaso.
Tehtyjen selvitysten mukaan alustavan arvioinnin riskipisteet on saatu
hyvaksyttavalle tasolle tehtavien riskien vahentamismenetelmien avulla.
Hyvaksyttava riskipistemaara on 130. Jos riskin vahentamismenetelmien
jalkeen suoritetun lopullisen arvioinnin riskipiste on edelleen > 100, riski on
hyvaksyttava, mutta riskin vahentamismenetelmien toteuttamiseen on
kiinnitettava erityista huomiota.
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HAZOP-analyysi, LNG-varastoalue
LNG-varastoalueelle on tehty HAZOP (Hazard and Operability Study).
Analyysilla on selvitetty LNG-kohteeseen liittyvat poikkeamat, niihin johtaneet
syyt ja seuraukset seka esitetty auttavat varolaitteet ja varotoimet.
Vakavimmat poikkeamat:

1.
LNG-tayttoletku rikki: virtaavan aineen vuotaminen / johtuminen vaaraan
paikkaan. Seurauksina tasta ovat: LNG-paastd ymparistddn, paleltumavammat,
syttymiskelpoisen seoksen syntyminen.
Varolaite/-toimi: Letkun kunnossapito ja seuranta, vuotovahti, kaasunhaistaja,
hataseispainike, hataseis turvalogiikalta ja kuolleen miehen kytkin.
Hazopissa suositukseksi on maaritelty: Kuljettajien koulutus ja
suojavarusteiden erityishuomiointi seka ennakoiva kunnossapito.
Poikkeamassa 1 matriisin riskiluokka on seka ennen etta jalkeen Hazopsuositusten keskinkertainen riski.

2.
LNG:n laatu huono/vaara, huolimattomat huoltotoimenpiteet, rakentamisen
aikainen epapuhtaus: Epapuhtaudet. Seurauksina tasta ovat: Sulkuventtiilit
eivat paase sulkeutumaan. LNG paasee kaasulaitteille. Vuoto/rikkoutuminen.
Varoventtiili jaa vuotamaan.
Varolaite/-toimi: Lampdtilamittaus (turva-automaatio), hatapysaytys,
varoventtiilt, sarjassa kaksi kpl automaattisia sulkuventtiileita LNG-linjassa,
kaaasunhaistajat, kylmasoihdun lampdtilanvalvonta ja kaasusuodattimet.
Hazopissa suositukseksi on maaritelty: Huollon-ja kunnossapidon ohjeistus.
Poikkeamassa 2 matriisin riskiluokka on ennen Hazop-suositusta

keskinkertainen riski ja suosituksen jalkeen matala riski.
LNG-varaston seurausanalyysi
LNG-varastoinnin seurausanalyysina on kaytetty vastaavan kokoiselle LNGvaraston 1 LNG-sailidlle tehtya seurausanalyysia, jossa on mallinnettu
lampdsateily- ja painevaikutukset.
Mallinnettavat tapaukset ovat olleet sailidn/sailiosta lahtevan putken vuoto
(DN 40) ja sailidauton tayttdietkun repeaminen (DN 50). Valituista
vahinkotapauksista merkittavimman riskin aiheuttaa vuoto sailidsta.
Tayttdauton letkun repeaminen johtaa pienempaan purkausmaaraan.
Kaasurajahdyksen painevaikutus on mallinnettu 1 minuutin vuotoajalla, jonka
jalkeen kaasupilvi syttyy. Tuloksien mukaan kaasupilvi voi syttya 25 - 40 metrin
paassa vuotokohdasta ja aiheuttaa 5 kPa paineaallon 10 -16 m paahan.
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Lisaksi on analysoitu mahdollista lammikkopaloa. Lammikkopalon
lamposateilyvaikutukset on esitetty myos LNG-varastoa 2 koskevissa
sijoituspiirustuksissa. Mikali lammikkoa ei rajata, muodostuu 3 kW/m2
vaikutus 60 metrin paahan ja 8 kW/m2 vaikutus 40 metrin paahan. Mikali
lammikon halkaisijan kokoa rajataan vuotoaltaalla esim. alle 2,6 metriin, 5
kW/m2 vaikutusta ei yliteta ja 3 kW/m2 vaikutus yitaa 13 metriin.
Kaasupilven-ja lammikkopalon vakavuutta pienennetaan ohjaamalla vuodot
vuotoaltaaseen, jolloin vuodossa muodostuvan lammikon pinta-ala pienenee.
Pienempi pinta-ala tarkoittaa hitaampaa hoyrystymisnopeutta, jolloin
muodostuva kaasupilvi jaa pienemmaksi. Vastaavasti pienemman pinta-alan
lammikko tarkoittaa myds pienempaa lampdsateilya mahdollisessa
lammikkopalossa.
Sisainen pelastussuunnitelma
Hakemuksen on liitteena Tornion Voima Oy:n toimintaa koskeva sisainen
pelastussuunnitelma. Sita on aiemmin paivitetty lisaamalla siihen Kemin
Kaivoksen LNG-varastoalueella 1 kasiteltavat vaaralliset kemikaalit. Lisaksi
pelastussuunnitelmaan on lisatty toimintaohjeistus maakaasuhalytyksesta
Kemin Kaivoksen LNG-varastolla ja maakaasukattiioilla.
Sisainen pelastussuunnitelma ei ole viela voimassa ja sen paivitysta jatketaan.
Paivityksessa tulee ottaa huomioon pelastuslaitoksen lausunto ja siihen tulee
lisata olevan LNG-varaston 1 lisaksi LNG-varastoa 2 koskevat asiat. Paivitetty
versio esitetaan Tukesille kayttddnottotarkastuksessa ja toimitetaan ennen
kohteen kayttddnottoa pelastuslaitokselle.
Toimintaperiaateasiakirja
Kemin kaivokselle sijaitseva Tornion Voima Oy:n toiminta on luokiteitu
toimintaperiaateasiakirjalaitokseksi. Toiminnasta ja toimintaperiaatteista
vastaa toimitusjohtaja.
Hakemuksen liitteena on revisioituna (29.1.2020) Tornion Voima Oy:n
toiminnan kattava toimintaperiaateasiakirja, johon on lisatty Kemin kaivoksella
sijaitsevan LNG-varastoa 2 koskeva osuus. Asiakirjaa taydennetaan viela Kemin
kaivoksella tapahtuvan LNG-varaston 2 jalkeisen maakaasun kaytdn osalta.
Kuten LNG-varaston 1 paatoksessakin oli jo todettuna:
Toimintaperiaateasiakirjassa on esitetty organisaatio ja koulutus seka
toimintaperiaatteet (paamaarat, suuronnettomuusvaarojen tunnistaminen ja
arviointi, toimintojen ohjaus, muutosten hallinta ja suunnitelma
hatatilanteiden varalta seka suorituskyvyn tarkkailu ja arviointi).
Toimintaperiaateasiakirja esitetaan Tukesille kayttddnottotarkastuksessa LNGvarastoa 2 ja sen jalkeista maakaasun kayttda koskevilta osin.
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Paatoksen maaraykset ja ehdot

1.

Tama lupapaatos koskee 50 tonnin nesteytetyn maakaasun varastoinnin
lisaysta, LNG-putkistoja ja -laitteita, hbyrystimia seka maakaasun
kayttbputkistoa ja -laitetta.

2.

LNG-varastoalueen 2 laitekokonaisuuden (sailiot, laitteet ja putkistot)
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (valmistaja) ja
vaatimustenmukaisuustodistus (ilmoitettu laitos) esitetaan Tukesille
kayttbbnottotarkastuksessa tai tarvittaessa sovitaan toimitusajankohta.

3.

Tukesille esitetaan kayttbbnottotarkastuksessa sisaisen
pelastussuunnitelman ja toimintaperiaateasiakirjan paivitys LNGvarastoa 2 ja siihen liittyvaa maakaasun kayttba koskevilta osin.

4.

LNG-putkistoihin sovelletaan vahintaan painelaitedirektiivin luokan I
vaatimustasoa, vaikka putkistot eivat painelaitesaadbsten mukaan
kuuluisikaan luokkaan I.

5.

Tukesille esitetaan kayttbbnottotarkastuksessa:
kameravalvonnan kattavuus LNG-varastoalueella
kaasunilmaisimien, liekinilmaisimien, hata-seis-painikkeiden,
LNG-vuodon ilmaisevien lampbtilamittausten ja
alkusammutuskaluston riittavyys seka sijoitukset
kaasunilmaisimien ohjaaman liikennevalon sijainti
LNG-vuodonhallinta, tarvittavat tbrmayssuojaukset ja
aitaaminen
palotiet kohteeseen
hajustusyksikbn tarkastuspbytakirja (CE-merkinta).

6.

Painelaitteet tarkastetaan ennen kayttbbnottoa ja kayttbbnoton
yhteydessa painelaitesaadbsten mukaisesti. Ensimmaisen
maaraaikaistarkastuksen pbytakirja esitetaan Tukesille
kayttbbnottotarkastuksessa tai tarvittaessa sovitaan toimitusajankohta.

7.

Maakaasun kayttbputkiston ja siihen liitetyt kaasulaitteet saa asentaa
Tukesin hyvaksyma asennus-ja huoltoliike (Akaasu). Maakaasun
kayttbputkisto, lukuun ottamatta kayttblaitteita, voidaan asentaa mybs
painelaitesaadbsten mukaisesti.

8.

Pelastuslaitoksen ja ELY-keskuksen lausunnon huomioon ottaminen
varmennetaan kayttbbnottotarkastuksessa.
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LNG-hoyrystymien jalkeiset maakaasuputkistot ja -laitteet tarkastetaan
maakaasuasetuksen mukaisesti aina kayttokohteen poittimille saakka.
Hyvaksytyn tarkastuslaitoksen tekeman maakaasuasetuksen mukaisen
kayttoonottotarkastuksen poytakirja esitetaan Tukesille tai tarvittaessa
sovitaan toimitusajankohta.

10. Rajahdyssuojausasiakirjaa tulee paivittaa ennen
sahkovarmennustarkastusta. Asiakirja ja tilaluokituspiirustus esitetaan
sahkovarmennustarkastuksessa ja Tukesin kayttoonottotarkastuksessa.

11. LNG-varastoalueen 2 hatapysaytykset ja turvatoiminnot tulee tarkastaa.
Kayttoonottotarkastuksessa esitetaan tarkastuspoytakirjat tai
tarvittaessa sovitaan toimitusajankohta.

12. Sahkovarmennustarkastus tulee tehda ennen koekayttovaihetta.
Kayttoonottotarkastuksessa esitetaan tarkastuspoytakirjat ja EXlaiteluettelo.
13. LNG-sailid, putkistot, laitteistot ja rakennukset maadoitetaan ja
yhdistetaan potentiaalintasaukseen. Huomioidaan myds LNG:ta tuovan
ajoneuvon ja kayttokohteen maakaasuputkiston maadoitustarve.
14. LNG-varastoalueen suojarakennuksen tulee olla palamatonta
materiaalia, vahintaan A2-sl, dO-luokan (Ymparistdministeridn asetus
rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017) ja rakenteeltaan sellainen,
ettei kaasua keraanny rakennuksen sisalle tai rakenteisiin.
15. Laitteistot ja putkistot merkitaan sisaltda ja virtaussuuntaa osoittavin
merkinndin. Kaytto-ja poikkeamatilanteiden kannalta merkittavimmat
toimilaitteet merkitaan ja ohjeistukset asennetaan kayttopaikoille.
16. Kayttokohteen rakennuksen ulkopuolisten paasulkuventtiilien sijainti on
osoitettava kilvella. Paasulkuventtiileille on oltava esteetdn paasy.
17. Alueella tulee olla tuulipussi
18. Lahialueella tulee olla mahdollisuus kayttaa hatasuihkua.
19. LNG-varastoalueen 2 sahkotilaan tulee sijoittaa kaksi
silmahuuhtelupulloa.

20. Turvallisen kaytdn, kunnossapidon ja huollon jarjestamisesta laaditaan
ohjeistus, joka kattaa toiminnan ohjeistuksen normaali- ja
poikkeustilanteiden varalta. Ohjeistukset esitetaan
kayttoonottotarkastuksessa.

21. Laitteistoille laaditaan ennakkohuoltosuunnitelma.
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22. LNG:n varastointiin ja maakaasun kayttoputkistoon liittyen
toiminnanharjoittajan on nimettava maakaasuasetuksen ja
painelaitesaadosten mukaiset kayton valvojat ja sijaiset ennen laitoksen
kayttoonottoa.
23. Kaytto-ja huoltohenkilokunnalle tulee antaa koulutus normaali-ja
poikkeustilanteissa toimimisesta. Koulutukseen osallistuneet on
kirjattava ylbs. Koulutus on uusittava toiminnanharjoittajan maarittamin
valiajoin.
24. LNG:ta varastolle tuovien sailibajoneuvojen kuljettajille on annettava
kohdetta koskeva perehdytys normaali-ja poikkeustilanteissa
toimimisesta.
25. LNG:n tyhjennyspaikalla on oltava riittava valaistus ja halytysohje
vaaratilanteiden varalta.
26. Rakentamisen aikana kertyvista asiakirjoista, piirustuksista ja
tarkastuspoytakirjoista tulee koota maakaasuasetuksen mukainen
valvontakirja.
Paatoksen perustelut

Hakemuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen perusteella suunnitelma tayttaa
asetuksen (551/2009) vaatimukset. Hakijatietojen, vaaran arvioinnin, putkistoja instrumentointikaavioiden ja tilaluokituspiirustuksen lisaksi
lupahakemuksessa on esitetty laitteistojen sijainnit.
LNG-varastoinnin suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettu standardia
SFS-EN 13645 (Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Maalla
olevien laitteistojen suunnittelu. Varaston koko 5 - 200 tonnia.) Maakaasun
kayttbputkiston suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettu
maakaasuasetuksen 551/2009 lisaksi standardia SFS-EN 15001 (Kaasun
kayttoputkistot teollisuudessa). LNG-sailio rakennetaan standardin SFS-EN
13458 (kryogeeniset saiiibt) ja painelaitedirektiivin (PED) mukaisesti. Saiiibn
rekisteroinnissa, kayton valvonnassa ja kunnossapidossa noudatetaan
painelaitelain 1144/2016 maarayksia.
Varastointialueen LNG-vuodon hallinta tehdaan laitosalueella. Vuodot
johdetaan pois vuotoriskikohteista hallitusti turvalliseen suuntaan. Lisaksi
huolehditaan, etta vuodot eivat valu sadevesiviemarijarjestelmaan.
Sijoituspaikka on suhteellisen avoin eika rajoittavia tiloja ole valittbmassa
laheisyydessa.
Tornion Voima Oy:n toimintaperiaatteiden mukaisesti toimintaa ja riskeja
arvioidaan jatkuvasti ja toimintatapoja kehitetaan turvallisuuden
varmistamiseksi ja parantamiseksi. Toimintaperiaatteena on luoda
mahdollisimman turvallinen tybymparisto, jossa ei aiheudu vaaraa
tybntekijbille eika ymparistblle.
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Laitoksen jarjestelmissa on varauduttu siihen, etta havaittu LNG- tai
maakaasuvuoto saadaan loppumaan mahdollisimman nopeasti.
Voimassaolo

Tama paatds on voimassa toistaiseksi.

Tarkastus

Toiminnanharjoittajan on pyydettava LNG-varaston kayttddnottotarkastus
Tukesilta. Tarkastuspaivamaaraksi on alustavasti sovittu 13.10.2020.

Saannokset, joihin paatds perustuu
Valtioneuvoston asetus maakaasun kasittelyn turvallisuudesta
(551/2009) 5, 7ja9jal6§
Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn valvonnasta
(390/2005) 23 §
Tama asiakirja on allekirjoitettu sahkdisesti. Allekirjoittajan henkildllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan
voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sahkdisesti. Jos asiakirjaa
muutetaan jalkikateen, allekirjoitus ei ole enaa kelvollinen. Sahkdinen asiakirja on alkuperaiskappale, eika
allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperaisen sahkdisen asiakirjan voi
tarvittaessa pyytaa Tukesin kirjaamosta.

Markus Kauppinen
ryhmapaallikkd

Arto Jaskari
ylitarkastaja

Liitteet

Valitusosoitus

Hakemuksen kasittely

Tukes on vastaanottanut Tornion Voima Oy:n hakemuksen 3.2.2020. Tukes on
kasitellyt hakemuksen asetuksen 551/2009 9 § mukaisena maakaasun
varastoinnin ja 5 ja 7 § mukaisena maakaasun kayttdputkiston ja
kayttdiaitteiden rakentamislupahakemuksena.
Kohteen sijoituspaikka on esitelty Tukesille LNG-varaston 1
kayttddnottotarkastuksen yhteydessa 8.11.2019.
Hakemuksesta on saatu lausunto Lapin ELY-keskukselta 18.2.2020 ja Lapin
pelastuslaitokselta 27.2.2020.
ELY-keskuksen lausunto:
ELY-keskus on antanut lausunnon aiemmin rakennetulle LNGvarastolle 1: nyt kyseessa on lahes vastaavanlainen hanke, eika ELYkeskuksella olekaan varsinaisesti lisattavaa aikaisemmassa
lausunnossaan esittamaansa.
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ELY-keskuksen nakemyksen mukaan Tornion Voima Oy:n tulee
kuitenkin rekisterbida kyseisen raitisilmanousun poittimet ja niita seka
LNG-sailibta koskevat mahdolliset saadbkset tulevat
ymparistbnsuojelulain 10 §:n perusteella rekisterbinnin yhteydessa.
ELY-keskus on asian osalta erikseen yhteydessa hakijaan.
Pelastuslaitoksen huomiot lausunnossaan:
Varastoalueen vuotoaltaan sijoitus ei ilmene lupahakemuksen
asemapiirustuksesta, joten LNG:n kayttaytymista vuototilanteessa ei
voi arvioida lupahakemuksen perusteella.
Vuotoallas ja alueen kallistukset tulee sijoittaa siten, etta vuoto
suuntautuu poispain puhallinrakennuksesta seka muista kaivosalueen
rakennuksista.

Ylla mainittuja huomioita on selvitetty sahkopostitse Tornion Voiman,
pelastuslaitoksen ja Tukesin valilla. Vuotoaltaan sijainti Ja siihen
liittyvdt piirustukset on selvitetty.
Sisaiseen pelastussuunnitelmaan tulee taydentaa varastoalueen
pohjakuva, mista ilmenee alueen turvallisuusjarjestelyt seka
vuotoaltaan ja kanaalien sijainti.
Varastopaikan ymparistbn tulee olla riittavan laajasti hiekkapohjainen,
ettei mahdollinen maastopalo voi levita varastoalueelle.
Varastopaikan ymparistbn puusto tulee olla raivattu riittavalta
etaisyydelta, ettei puiden kaatuminen myrskytilanteessa
varastoalueelle ole mahdollista.
Kokonaisuutena mybs pelastuslaitos on pitanyt sijoituspaikkaa soveltuvana.
Aluetta voidaan lahestya eri ilmansuunnista ja se on helposti eristettavissa.
Hakemus on kuulutettu Keminmaan kunnan ilmoitustaululla ja ilmoitus
vireillaolosta on julkaistu Tukesin internet-sivuilla 14.2.2020 seka Lounais-Lappi
-lehdessa 15.2.2020. Hakemus on ollut yieisesti nahtavilla Keminmaan
kunnanvirastolla 14.2. - 18.3.2020 ja Tukesin Helsingin toimipisteessa
14.2. - 18.3.2020. Hakemuksesta ei jatetty muistutuksia tai esitetty
mielipiteita.

Paatbksesta tiedottaminen
Pohjois-Suomen AVI, Tybsuojelun vastuualue
Lapin ELY-keskus, Ymparistb ja luonnonvarat
Lapin pelastuslaitos
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VALITUSOSOITUS

MITEN VALITUS TEHDAAN
Valitus on tehtava kirjallisesti. Valituksessa pitaa olla seuraavat asiat ja asiakirjat:
- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus rastittu jaljempana)
- paatos, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperaisena tai jaljennoksena
- 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
Tiedoksisaantipaiva lasketaan seuraavasti:

alkaa

tiedoksisaantipaivaa

seuraavasta

paivasta.

- 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.
- 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 seuraavasta hallinto-oikeudesta:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189 (kayntiosoite Isokatu 4), 90101 OULU
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