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Taaleri Pääomarahastot Oy
Kasarmikatu 21 B
00130 Helsinki

Asia
Päätös 15.11-31.12.2018 järjestetyn tarjouskilpailun ratkaisemisesta

Sähkön tuottaja
Taaleri Pääomarahastot Oy
2264327-7
Kasarmikatu 21 B
00130 Helsinki

Tarjouksessa ilmoitettu voimalaitos
Oltavan tuulipuisto
Pyhäjoki
Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) N/lat: 7147834, E/lon: 386369
Voimalaitos on lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
(1396/2010, jäljempänä ”tuotantotukilaki”) 5 §:n 16 kohdan mukainen uusiutuvan
energian voimalaitos (tuulivoimala).

Selostus asiasta
Tuotantotukilaissa säädetään tarjouskilpailuun perustavasta preemiojärjestelmästä
(jäljempänä ”preemiojärjestelmä”). Energiavirasto järjesti tarjouskilpailun 15.11.31.12.2018. Kilpailutuksen kohteena oli 1,4 terawattitunnin (jäljempänä “TWh”)
vuotuinen sähkön tuotantomäärä.
Sähkön tuottaja on jättänyt tuotantotukilain 31 §:n mukaisen tarjouksen määräpäivään 31.12.2018 mennessä.

Ratkaisu
Energiavirasto ei hyväksy sähkön tuottajan voimalaitosta preemiojärjestelmään
15.11.-31.12.2018 järjestetyn tarjouskilpailun perusteella.

Perustelut
Tuotantotukilain 32 §:n 1 momentin mukaan Energiavirasto voi tarjouskilpailun perusteella hyväksyä enintään kilpailutettavan sähkön vuosituotannon määrän mukaisesti uusiutuvan energian voimalaitoksia. Tarjouksista hyväksytään ne, joissa
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preemio on alhaisin, jos myös 30 ja 31 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät eikä
hyväksymiselle ole laissa säädettyä estettä. Tarjouskilpailun kohteena oleva sähkön
vuosituotannon määrä oli 1,4 TWh.
Preemiojärjestelmään hyväksyttiin tarjouksia 1,36 TWh:n edestä ja ylin hyväksytty
tarjouksen mukainen preemio oli 3,97 euroa per MWh. Sähkön tuottajan tarjouksen
mukainen preemio ei ollut alhaisimpien tarjousten joukossa. Tämän vuoksi Energiavirasto ei hyväksy sähkön tuottajan voimalaitosta preemiojärjestelmään.

Sovelletut säännökset
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 32 §

Muutoksenhaku
Päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.
Oikaisuvaatimusta koskeva ohjeistus liitteenä.

Lisätiedot
Tarvittaessa asiasta antaa lisätietoja kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson,
puh. 029 5050 111, roland.magnusson@energiavirasto.fi.
Liite

Oikaisuvaatimusohje

Tiedoksi

Taaleri Pääomarahastot Oy

Maksutta

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Energiaviraston antamaan päätökseen saa hakea oikaisua Energiavirastolta siinä
järjestyksessä kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.
Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Määräaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:
•

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta;

•

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa;

•

päätös, johon haetaan oikaisua;

•

miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä

•

perusteet, joilla muutoksia vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen tekijänä on
muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:
•

oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;

•

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys määräajan alkamisajankohdasta; sekä

•

asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi,
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle.

Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole
valtuuttanut häntä suullisesti oikaisuvaatimusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuviranomainen
niin määrää.

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajan kuluessa Energiavirastoon,
jonka osoite on:
Energiavirasto
Lintulahdenkuja 4
00530 HELSINKI
faksi: 09 6221 911
sähköposti: kirjaamo@energiavirasto.fi
Tässä oikaisuvaatimusohjeessa annettuja määräyksiä on noudatettava sillä uhalla,
ettei oikaisuvaatimusta oteta tutkittavaksi, ellei määräajan kuluessa näytetä laillista estettä.

