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Ilman laatu
Teollisuuden ja energiantuotannon päästöjen vaikutus Oulun ilman laatuun on viime vuosina
pienentynyt erityisesti rikkidioksidin osalta. Ilmanlaatua on Oulussa mitattu 1970-luvun loppupuolelta lähtien. Vasaraperän lämpökeskusta lähin mittausasema sijaitsee Nokelassa noin
3,5 kilometrin etäisyydellä lämpökeskuksesta. Nokelassa mitataan ilman rikkidioksidipitoisuutta ja haisevien rikkiyhdisteiden kokonaismäärää. Rikkidioksidin tuntiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet vuonna 2003 vaihtelivat kuukausittain välillä 7 – 41 µg/m3 eli olivat 3 –
16 % ohjearvosta. Vuorokausiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet olivat 4 – 17 µg/m3 eli 5
– 21 % vastaavasta ohjearvosta. Rikkidioksidin vuosikeskiarvo oli 3 µg/m3. Vasaraperän
lämpökeskusta lähin typenoksidipitoisuutta mittaava asema sijaitsee kaupungin keskustassa
noin 4 kilometrin etäisyydellä. Tuntiohjearvoon verrannolliset typpidioksidipitoisuudet olivat 51 – 137 µg/m3 eli 34 – 91 % ohjearvosta. Vuorokausiohjearvoon verrannolliset typpidioksipitoisuudet olivat 31 – 80 µg/m3, mikä on 44 – 114 % ohjearvosta. Keskustan mittausasemalla mitataan myös hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuutta. Vuorokausiohjearvoon
verrannolliset PM10-pitoisuudet olivat 23 – 77 µg/m3 eli 33 – 110 % ohjearvosta. Korkeimmat pitoisuudet mitattiin maalis-, huhti-, ja toukokuussa. Korkeimmat tuntikeskiarvot kuukausittain vaihtelivat välillä 50 – 305 µg/m3. Korkein tuntiarvo mitattiin toukokuussa.
Rikkilaskeuma on Oulussa 1990-luvun puolivälin jälkeen alittanut metsätalousalueille enimmäislaskeumaksi asetetun tavoitetason. Typpilaskeumassa ei ole selvää kehityssuuntaa.
Oulun kaupungin ilman epäpuhtauksien alueellista levinneisyyttä sekä mahdollisia vaikutuksia kasvillisuuteen seurataan säännöllisin väliajoin toistettavin jäkälä-, sammal- ja neulastutkimuksin. Tutkimusten mukaan männyn neulasten rikkipitoisuus on asettunut sille tasolle, millä ne ovat olleet 1980-luvulta lähtien. Jäkäläkasvillisuuden kunto Oulussa on suhteellisen hyvä ja tilanne on parantunut viime vuosina. Oulussa ei ole varsinaista jäkäläautiota. Sammalten raskasmetallikartoituksen tulosten perusteella metallikuormitus Oulun alueella on vähäistä. Kartoituksessa tutkittiin sammalten elohopea-, kadmium-, kromi-, lyijy-,
nikkeli-, rauta-, sinkki- ja vanadiinipitoisuudet. Kromia ja vanadiinia lukuun ottamatta pitoisuudet olivat taustapitoisuustasoa tai lähellä sitä. Kromi- ja vanadiinipitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa kuin Suomen muissa kaupungeissa, joissa ei ole merkittäviä yksittäisiä
päästölähteitä. Bioindikaattoriselvitysten mukaan ilman epäpuhtauksien vaikutusalueet sijoittuvat vilkkaimman ihmistoiminnan alueille.
Alueet ja lähimmät kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia
Laitoksen lähiympäristössä on pientalovaltaista asutusta. Lähin asutus sijaitsee noin 200
metrin etäisyydellä ja lähin koulu noin 800 metrin etäisyydellä.
Vasaraperän lämpökeskusalue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella tai tärkeän pohjavesialueen läheisyydessä.
Lähin Natura-alue on Kempeleenlahden ranta, joka sijaitsee lähimmillään noin 800 metrin
etäisyydellä suunnitellusta lämpökeskuksesta. Kempeleenlahden ranta on liitetty Natura
2000 -verkostoon sekä luonto- että lintudirektiivin perusteella.
LAITOKSEN TOIMINTA
Vasaraperän lämpökeskus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2005. Lämpökeskus tuottaa
lämpöenergiaa Oulun kaupungin kaukolämpöverkostoon. Laitos tulee toimimaan vara- ja
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huippukuormalaitoksena. Laitokselle on tarkoitus rakentaa polttoaineteholtaan noin 45
MW:n tehoinen raskasta polttoöljyä käyttävä kattila. Polttoaineen varastointia varten lämpökeskusalueelle rakennetaan yksi 600 m3:n öljysäiliö.
Vasaraperän lämpökeskuksen tuotannoksi on arvioitu noin 20 GWh/a. Kattilan käyttöajaksi
on arvioitu noin 650 h/a ja huipunkäyttöajaksi noin 500 h/a.
Kattilaan hankitaan pyöriväkuppiset polttimet ja vesiemulsiolaitteet. Hiukkaspäästöjä vähennetään multisyklonilla. Käynnistyspolttoaineena käytetään nestekaasua. Savukaasut johdetaan 65 metriä korkeaan savupiippuun.
Raskaan polttoöljyn kulutukseksi on ilmoitettu noin 2 000 t/a. Raskas polttoöljy varastoidaan maanpäällisessä lieriömäisessä säiliössä, jonka tilavuus on 600 m3. Säiliölle rakennetaan 100 %:n suuruinen betoninen valuma-allas, joka on varustettu öljyn vuotoilmaisimilla.
Suoja-altaan vedenpoisto tapahtuu sulkuventtiilin ja öljynerotuskaivon kautta. Nestekaasu
varastoidaan kahdessa 33 kg:n pullossa.
Polttoöljy tuodaan laitokselle autokuljetuksina. Öljyn purkualue on päällystetty betonilla.
Laitosalue on aidattu ja aidan portti on lukittavissa.
Kaukolämpövesi valmistetaan ja värjätään Toppilan voimalaitoksilla, joten vedenkäsittelykemikaaleja ei laitoksella käytetä tai varastoida. Vasaraperän lämpökeskuksella käytetään
lipeää kattilan vesinuohouksessa. Lipeä varastoidaan muovisissa astioissa ja varastoitavan
lipeän määrä on noin 30 litraa.
Suurin osa lämpökeskukselle suuntautuvasta liikenteestä koostuu polttoainekuljetuksista.
Kulutuksen ollessa noin 2 000 t vuodessa on kuljetusten määrä noin 60 vuodessa. Öljykuljetuksia on keskimäärin alle auto päivässä. Talviaikaan lämpökuorman ollessa korkeimmillaan voi öljykuljetuksia olla kaksi – kolme päivässä. Suurin osa liikenteestä ajoittuu talvikuukausille. Muu liikenne laitokselle on vähäistä.
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan arvioimiseksi on hakemuksessa verrattu suunniteltavan
laitoksen päästötasoja kansallisessa pienten polttolaitosten parasta käyttökelpoista tekniikkaa käsittelevässä selvityksessä esitettyihin tekniikoihin ja päästötasoihin. Selvityksen mukaan pienten polttolaitosten hiukkaspäästöjen vähentämisessä BAT-tekniikkana pidetään
syklonia tai multisyklonia, sähkösuodatinta ja kuitusuodatinta. BAT-tekniikan mukainen
hiukkaspäästötaso öljyn poltossa on 50 – 140 mg/m3(n). Vastaavasti BAT:n mukainen NOxpäästötaso uusille öljykäyttöisille pienille kattilalaitoksille on 500 – 600 mg/m3(n). Selvityksessä todetaan, että kyseinen päästötaso on tarkoitettu jatkuvassa käytössä oleville kattiloille, ei vara- ja huippukattiloille.
Oulun Energian kokemusten mukaan NOx-päästötaso 600 mg/m3 on mahdollista saavuttaa
saatavissa olevilla polttoaineilla, mutta tasoa 500 mg/m3 ei voida saavuttaa. Pienissä öljykattiloissa typenoksidipäästöt aiheutuvat pääosin polttoaineen sisältämästä typestä. Termisiä
typenoksideja syntyy vähän, eikä päästötasoon voida vaikuttaa polttoteknisin keinoin.
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukainen rikkidioksidipäästötaso raskaan polttoöljyn
poltossa on 1 700 mg/m3. Rikkidioksidipäästöihin voidaan pienissä kattilalaitoksissa parhaiten vaikuttaa polttoaineen rikkipitoisuudella.

4
Hakijan näkemyksen mukaan Vasaraperän lämpökeskus tulee täyttämään lainsäädännössä sille asetetut vaatimukset ja edustamaan tämän hetkistä parasta käytettävissä olevaa
tekniikkaa.
Energiatehokkuus
Vasaraperän lämpökeskuksen keskimääräinen hyötysuhde on 90 % ja edustaa siten pienten
polttolaitosten BAT-selvityksessä esitettyä parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista hyötysuhdetta (85 - 93 %).
Oulun Energia on liittynyt kauppa- ja teollisuusministeriön energiansäästösopimukseen ja
siten sitoutunut toimintansa energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Päästöt ilmaan
Laitoksella käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus on alle 1,0 %. Typenoksidipäästöksi on ilmoitettu 600 mg/m3(n) ja hiukkaspäästöksi 100 mg/m3(n) kuivissa savukaasuissa
redusoituna happipitoisuuteen 3 %. Raskasöljykattilan savukaasut puhdistetaan multisyklonilla.
Laitoksen maksimipäästöt ilmaan ovat hakemuksen mukaisella toiminnalla 2,5 tonnia hiukkasia vuodessa, 43 tonnia rikkidioksidia vuodessa, typenoksideja typpidioksidiksi laskettuna
16 tonnia vuodessa ja hiilidioksidia 6 270 tonnia vuodessa.
Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen
Laitoksella syntyvät jätteet ja niiden käsittely ovat
Jätelaji
Ongelmajätteet
Raskaan polttoöljyn tuhka
Kiinteä öljyinen jäte
Jäteöljyt (puhtaat)
Öljynerotuskaivojen lietteet
Loisteputket
Tavanomaiset jätteet
Metalliromu
Sekajäte
Rakennusjäte

Jäteluokka Määrä, t/a
10 01 04
15 02 02
13 01 10
13 05 02
20 01 21
17 04 05
20 03 01
17 09 04

0,5
0,3
0,3
0,5
0,02

Käsittely
Jätehuoltoyritys/Ongelmajätelaitos
Jätehuoltoyritys/Ongelmajätelaitos
Jätehuoltoyritys/Ongelmajätelaitos
Jätehuoltoyritys/Ongelmajätelaitos
Jätehuoltoyritys/Ongelmajätelaitos

0,5 Jätehuoltoyritys/hyötykäyttö
1,0 Jätehuoltoyritys
1,0 Jätehuoltoyritys

Ongelmajätteet kerätään ja säilytetään merkityissä astioissa tiiviillä alustalla ja katetussa tilassa.
Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin
Veden kulutus lämpökeskuksessa on noin 35 m3/a. Vettä käytetään talousvetenä ja lämpökeskuksen huoltovetenä esimerkiksi sammutusjärjestelmissä, puhdistuksessa ja sosiaalitiloissa. Vesi otetaan kaupungin vesijohtoverkostosta.
Laitoksella syntyviä jätevesiä ovat lämpöpintojen pesuvedet, vesityksistä ja vuodoista aiheutuvat jätevedet, saniteettivedet ja lattioiden pesuvedet sekä laitosalueella syntyvät sade-
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ja perusvedet. Muita jätevesiä laitoksella syntyy suhteellisen vähän ja ne ovat laadultaan melko puhtaita. Pesu- ja huuhteluvesissä on lietteen erotuksen (öljynerotuskaivot, nuohousvesisäiliöt) jälkeen pieniä pitoisuuksia kiintoainetta. Lämpöpintojen pesuvesiä sekä vesityksistä ja vuodoista aiheutuvia jätevesiä syntyy noin 10 m3/a. Saniteettivesiä ja lattioiden
pesuvesiä syntyy noin 25 m3/vuosi.
Kiinteistö liitetään yleiseen vesi- ja viemäriverkkoon. Asiasta tehdään liittymissopimus Oulun Veden kanssa. Sadevedet ja perustusten kuivatusvedet johdetaan öljynerotuksen kautta
sadevesiviemäriin.
Öljynerotuskaivoissa on automaattiset hälyttimet. Hälyttimien toiminta tarkastetaan neljä
kertaa vuodessa. Öljynerotuskaivot tarkastetaan kerran vuodessa. Lisäksi niiden toimintaa
tarkkaillaan ja tarvittaessa ne tyhjennetään.
Öljysäiliöiden pesu- ja huuhteluvesiä syntyy noin 10 m3 muutaman vuoden välein. Ne toimitetaan jätehuoltoyritykselle, jolla on toimintaansa asianmukaiset luvat, ja edelleen ongelmajätelaitokselle.
Muut vaikutukset
Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu on luonteeltaan tasaista huminaa. Nuohoimet saattavat aiheuttaa jaksoittaista melua. Melua aiheuttavat laitteet (kattila, pumput, puhaltimet) sijaitsevat rakennusten sisällä. Melua vaimennetaan siten, että valtioneuvoston asettamia ympäristömelun ohjearvoja ei ylitetä. Polttoainekuljetusten liikenne lisää alueen melutasoa
jonkin verran.
TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Vaikutus ilmaan
Vasaraperän lämpökeskuksen päästöjen vaikutuksia on arvioitu osittain vertaamalla laitoksen päästöjä ja niiden vaikutuksia Hyvinkään kierrätyspolttoainevoimalaitoksen päästöihin
ja päästöjen vaikutuksia arvioivan mallinnuksen tuloksiin.
Vasaraperän lämpökeskuksen savukaasupäästöjen ja niiden aiheuttamien pitoisuuksien on
arvioitu jäävän vähäisiksi. Päästöillä ei siten arvioida olevan haitallisia vaikutuksia ilman
laatuun eikä laskeumaan. Ilman laadulle asetetut terveys- ja kasvillisuusperusteiset ohjearvot eivät ylity maanpinnan tasolla. Happamoittava tai rehevöittävä laskeuma on niin vähäinen, että sillä ei voida katsoa olevan haitallista vaikutusta ympäristöön.
Muut vaikutukset
Laitoksen toiminnalla ei ole arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia ympäristöön.
LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Lämpökeskuksen käyttöä valvotaan Toppilan voimalaitoksen valvomossa. Lämpökeskusta
käytetään ja valvotaan METSO-automaatiojärjestelmää käyttäen. Mahdollisissa häiriötilanteissa kaukokäytönhoitaja käy lämpökeskuksella.
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Kattilan savukaasuista mitataan jatkuvatoimisesti lämpötilaa ja jäännöshappipitoisuutta. Savukaasujen tummuutta ja nokilukua mitataan keskimäärin kerran kattilan toimintakauden aikana. Laitoksella ilmenneistä käyttöhäiriöistä pidetään päiväkirjaa.
Lämpökeskuksen hiukkas- ja typenoksidipäästöt mitataan uuden laitoksen käyttöönoton jälkeen kattilahyötysuhteen mittausten yhteydessä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Mittauskerralla tehdään kolme mittausta, joiden keskiarvoa verrataan raja-arvoon.
Lämpökeskuksella muodostuvien jätteiden laadusta, määrästä ja hyödyntämisestä pidetään
jätekirjanpitoa. Kirjanpidosta ilmenee mm. jätteen laatu, määrä, käsittely- ja hyödyntämistavat ja sijoituspaikka. Ongelmajätteitä annetaan vain käsittelijöille, joilla on siihen asianmukaiset luvat. Ongelmajätteistä laaditaan siirtoasiakirja.
Lämpökeskuksen käyttö-, päästö- ja jätetiedot raportoidaan vuosittain viranomaisille. Kaikki lämpökeskuksella tapahtuneet häiriöt ja häiriöiden poistamiseksi tehdyt toimenpiteet kirjataan käyttöpäiväkirjaan ja raportoidaan vuosittain lupaviranomaiselle. Päästöjä aiheuttavista häiriöistä ja häiriötilanteista ilmoitetaan ympäristöviranomaisille.
Oulun Energia osallistuu Oulun kaupungin ilmanlaadun seurantaan erillisen sopimuksen
mukaisesti.
POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Laitoksen tyypillisimmät häiriötilanteet ovat poltinhäiriöitä. Käynnistys- ja polttohäiriöitä
voi esiintyä muutaman kerran vuodessa ja ne kestävät tyypillisesti 1 – 2 tuntia. Laitoksen
toimintaa valvotaan Toppilan voimalaitoksilta. Hälytykset johtavat heti välittömiin, prosessia korjaaviin toimenpiteisiin. Kaukokäytönhoitaja käy tarvittaessa paikan päällä tarkastamassa prosessin ja toimilaitteiden tilan.
Vasaraperän lämpökeskuksessa ei säilytetä raskasta polttoöljyä lukuunottamatta ympäristölle vaarallisia aineita. Öljyn purkauslaitteistoissa, varastoinnissa ja siirtoputkistossa on suunnittelussa ja rakentamisessa varauduttu häiriö- ja vahinkotilanteisiin viemäröinnin, hälytysautomatiikan ja toimintaohjeiden avulla. Öljynerottimia tarkkaillaan säännöllisesti ja hoidetaan niin, että niiden puhdistusteho on mahdollisimman hyvä. Öljysäiliö on varustettu ylitäytön estimellä.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla
12.1. - 10.2.2005. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet saatavilla Oulun seudun
ympäristövirastossa ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.
Kuulutuksen julkaisemisesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti ilmoitettu Sanomalehti Kalevassa 12.1.2005. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto tiedossa oleville
asianosaisille.
Tarkastukset ja neuvottelut
Ympäristölupahakemukseen liittyvä neuvottelu on pidetty 17.03.2005.

Lausunnot

7

Oulun seudun ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan muun muassa seuraavaa:
Alueen asemakaavoitus on kesken. Valmisteilla olevan asemakaavaluonnoksen mukaan
lämpökeskus sijoittuu sille osoitetulle alueelle (ET) aivan radan varrelle. Lähiympäristöön ei
ole osoitettu häiriintyviä kohteita, joten ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa sijoituspaikasta.
Hakemuksessa esitettyä päästöjen mittaamista ja palamisolosuhteiden seurantaa ympäristölautakunta pitää riittävänä. Laitoksen jätehuollosta lautakunnalla ei ole huomautettavaa.
Öljysäiliöiden täytön turvallisuuteen ja niistä mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen
ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää huomiota. Hakemuksesta ei käy ilmi, mihin öljysäiliön
suoja-altaaseen kerääntyneet vedet johdetaan, mikä tulee ottaa huomioon lupapäätöstä annettaessa.
Hakemuksesta ei käy ilmi, millaista alkusammutus- ja vuotojen torjuntavälineistöä laitoksella on varattu poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Lupamääräyksissä tulee ottaa huomioon
häiriö- ja poikkeustilanteet sekä toimet laitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista.
Oulun kaupungin kaupunginhallitus ei ole antanut lausuntoa.
Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia tai mielipiteitä ei ole esitetty.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Ympäristökeskus on 11.2.2005 päiväämällään kirjeellä varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen. Vastine on saapunut 1.3.2005.
Vastineessaan hakija esittää Oulun seudun ympäristölautakunnan lausuntoon liittyen seuraavaa:
-

öljysäiliön suoja-altaaseen kerääntyneet vedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta sadevesiviemäriin. Öljynerotuskaivoon mahdollisesti kerääntynyt öljy imetään imuautolla ja
kuljetetaan asianmukaiset luvat omaavalle käsittelijälle.

-

lämpökeskus varustetaan CO2-sammutusjärjestelmällä. Sammutusjärjestelmä suojaa öljykoneikkoa ja kattilan poltinta. Sammutusjärjestelmä laukeaa lämpötilan noustessa.
Lisäksi lämpökeskuksella on kaksi palopostia, liitäntä palokuntaa varten ja viisi jauhesammutinta.

-

vuotojen torjumiseksi lämpökeskuksen sisällä oleva koneikko on varustettu suojaaltaalla ja öljyilmaisimilla. Lisäksi öljysäiliön täyttöpaikalla on suoja-allas, josta vedet
ja mahdollisesti säiliön täytön yhteydessä valuva öljy ohjautuvat öljynerotuskaivoon ja
edelleen erotettu puhdas vesi sadevesiviemäriin.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
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Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus myöntää Oulun Energialle ympäristönsuojelulain
28 §:n mukaisen ympäristöluvan Vasaraperän lämpökeskuksen toiminnalle. Lupa myönnetään hakemuksen mukaiselle toiminnalle seuraavin lupamääräyksin:
Lupamääräykset
1.

Lämpökeskuksessa polttoaineena käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus saa
olla enintään 1,00 painoprosenttia. (YSL 43 §, VNA 766/2000)

2.

Kattilan savukaasujen hiukkaspitoisuus saa olla korkeintaan 70 mg/m3(n) kuivissa
savukaasuissa redusoituna happipitoisuuteen 3 %. Päästöraja koskee normaalia
käyttötilannetta. Päästöraja-arvo ei koske kattilan käynnistys- ja pysäytysjaksoja.
Päästöraja katsotaan saavutetuksi, kun kertaluonteisissa mittauksissa kolmen peräkkäisen lyhytaikaisen mittauksen keskiarvo ei ylitä päästöraja-arvoa. (YSL 43 §,
46 §)

3.

Raskasta polttoöljyä poltettaessa saavat typenoksidipäästöt typpidioksidiksi laskettuna olla korkeintaan 600 mg/m3(n) kuivissa kaasuissa redusoituna happipitoisuuteen 3 %. Päästöraja katsotaan saavutetuksi, kun kertaluonteisissa mittauksissa
kolmen peräkkäisen lyhytaikaisen mittauksen keskiarvo ei ylitä päästöraja-arvoa.
(YSL 43 §, 46 §)

4.

Laitoksen savukaasut on johdettava ilmaan vähintään 65 metriä korkean piipun
kautta. (YSL 43 §)

5.

Laitoksen toiminnasta ympäristöön aiheutuva melu ei saa lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa ylittää päivällä (klo 7-22) ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä
(klo 22-7) tasoa 50 dB (LAeq). (YSL 43 §)

6.

Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava asianmukaisesti
hyötykäyttöön. Jätteiden lajittelussa, säilyttämisessä ja toimitettaessa jätteitä käsiteltäviksi on noudatettava Oulun kaupungin jätehuoltomääräyksiä. (YSL 43§, 45§,
JL 6 §)

7.

Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava
siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot.
Ongelmajätteet on säilytettävä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään, pohja- tai pintavesiin ja sadevesiviemäriin tai kiinteistön viemäriin on estettävä. Ongelmajätteet on säilytettävä asianmukaisesti merkityissä astioissa. (YSL 43 §, 45 §, JL 6 §)

8.

Sadevedet ja muut alueen pintavedet ja laitoksen jätevedet on johdettava niin, ettei
niistä aiheudu pinta- tai pohjavesien saastumisvaaraa. Viemäriin ja sitä kautta kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon johdettavaan jäteveteen ei saa laskea sellaista jätettä tai ohjata jätevesiä niin, että siitä on haittaa viemärin rakenteelle, puhdistamon
toiminnalle tai puhdistamolietteen asianmukaiselle käsittelylle. (YSL 43 §, 47 §,
JL 6 §)

9.

9
Polttoaineet on varastoitava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. (YSL 7 §, 8 §, 43 §)

10.

Toiminnanharjoittajan tulee toteuttaa laitoksen toiminnan ja päästöjen tarkkailu
esittämällään, tässä päätöksessä kuvatulla tavalla. Laitoksen hiukkas- ja typenoksidipäästöt on mitattava vähintään kolmen vuoden välein siten, että ensimmäiset mittaukset tehdään ensimmäisen käyttövuoden aikana. Mittaukset on tehtävä siten, että
ne mahdollisimman hyvin edustavat kattilan normaalia toimintaa. Mittauksissa on
käytettävä soveltuvia CEN-standardeja tai niiden puuttuessa ISO-standardeja tai
muita kansallisia tai kansainvälisiä standardeja, joilla varmistetaan mittausten laatu.
Mittausraportit on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle mittausvuotta koskevan vuosiraportin yhteydessä. Mittausraportissa on esitettävä arvio
mittaustulosten luotettavuudesta ja arvioitava niiden edustavuutta. (YSL 46 §, JL
51 §)

11.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava raportti laitoksen toiminnasta viimeistään
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportissa on
esitettävä tiedot käyntiajoista, laitoksella käytetyistä polttoaineista ja niiden laadusta, tiedot hiukkas-, rikkidioksidi-, typenoksidi-, hiilidioksidipäästöistä sekä tiedot
laitoksella syntyneistä jätteistä ja niiden käsittelystä. Lisäksi raportissa tulee olla
selvitys laitoksella tehdyistä päästöihin liittyvistä mittauksista, mahdollisista poikkeuksellisia päästöjä aiheuttaneista häiriötilanteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Tiedot tulee toimittaa ympäristöhallinnossa käytössä olevien ohjeiden mukaisesti. (YSL 46 §, JL 52 §)

12.

Lämpökeskuksen toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Päiväkirjaan tulee
merkitä tiedot käytetyistä polttoaineista, päästöistä ja jätteistä sekä mahdollisista
poikkeus- ja häiriötilanteista. Kirjanpitoon on sisällytettävä myös öljynerotuskaivojen tarkkailu ja tyhjennykset. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristölupaa
valvoville viranomaisille. (YSL 46 §, JL 51 §, 52 §)

13.

Toiminnan harjoittajan on osallistuttava Oulun kaupungin ilmanlaadun tarkkailuun.
Tarkkailu voidaan toteuttaa Oulun kaupungin ilmanlaadun tarkkailusta erikseen
tehtävän sopimuksen mukaisesti. Tarvittaessa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus määrää tarkkailuun osallistumisesta ja sen toteuttamisesta. (YSL 5 §, 43 § ja
46 §)

14.

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisista
poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista. Toiminnan olennaisesta
muuttamisesta on ilmoitettava ympäristökeskukselle. (YSL 62 §, 81 §)

15.

Toiminnanharjoittajan tulee hyvissä ajoin, viimeistään 9 kuukautta, ennen toiminnan lopettamista esittää yksityiskohtainen suunnitelma ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta. (YSL 43 §)

RATKAISUN PERUSTELUT
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Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus katsoo, että hakemuksen mukainen ja lupamääräyksiä
noudattava toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen
asetusten vaatimukset sekä vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Vasaraperän lämpökeskuksen toiminta ei päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheuta yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää
muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta
tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Toiminnasta
ei myöskään aiheudu naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta
naapureille. Toiminnan sijoittumiselle ei ole kaavallisia esteitä.
Lupamääräysten perustelut
Yleiset perustelut
Vasaraperän lämpökeskus on tarkoitus rakentaa Oulun kaupungin Vasaraperän kaupunginosaan alueelle, joka Oulun kaupunginvaltuuston 14.2.2005 hyväksytyssä asemakaavassa on
merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitoksen korttelialueeksi.
Laitoksen lähiympäristössä on asutusta sekä erilaisia liike- ja toimistorakennuksia. Päätöksessä on annettu määräyksiä muun muassa ilmaan johdettavista päästöistä, laitoksen jätehuollosta ja melutasosta sekä laitoksen toiminnan tarkkailusta ja raportoinnista.
Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta
käytettävissä olevaa tekniikkaa. Energian käytön tehokkuus on otettu huomioon toiminnassa.
Ympäristölupahakemuksesta ei jätetty muistutuksia. Oulun seudun ympäristölautakunnan
lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon päätöksessä annetuissa määräyksissä.
Lupamääräysten yksilöidyt perustelut
Valtioneuvosto on antanut asetuksen raskaan polttoöljyn rikkipitoisuudesta (766/2000).
Asetuksen mukaan Suomessa käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,00 p-%. Polttoöljyn rikkipitoisuutta koskeva määräys on annettu valtioneuvoston asetuksen noudattamiseksi. (Lupamääräys 1)
Vasaraperän lämpökeskukseen rakennettavan kattilan hiukkas- ja typenoksidipäästöille ei
ole olemassa yleisiä raja-arvoja. Hiukkaspäästöjä koskevia ohjearvoja on valtioneuvoston
päätöksessä yleisistä ohjeista voimalaitosten ja kattilalaitosten hiukkaspäästöjen rajoittamiseksi (157/1987). Kyseisiä päästöohjearvoja on yleisesti pidetty vanhentuneina ja ne on kumottu valtioneuvoston asetuksella (65/2005). Pienillä polttolaitoksilla saavutettavia päästötasoja on tarkasteltu Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa "Paras käytettävissä oleva
tekniikka (BAT) 5 – 50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa. Selvityksen mukaan uusille öljyä
käyttäville 1 – 50 MW:n tehoisille kattiloille hiukkaspäästötaso on 50 – 140 mg/m3(n) ja typenoksidipäästötaso 15 – 50 MW:n tehoisille kattiloille 500 – 600 mg/m3(n). Oulun Energialla on käytössään Vasaraperän lämpökeskuksen kattilaa vastaava uusi raskasta polttoöljyä
käyttävä kattila Limingantullin lämpökeskuksessa. Kattilalle tehtyjen mittausten mukaan
nykyisellä raskaan polttoöljyn typpipitoisuudella ja poltintekniikalla typenoksidipäästöissä
tasoa 500 mg/m3(n) ei ole mahdollista saavuttaa. Edellä esitetyn perusteella ympäristökes-

kus katsoo, että annetut lupamääräykset vastaavat parhaalla käytettävissä olevalla
tekniikan saavutettavaa tasoa. (Lupamääräykset 2 ja 3)

11

Valtioneuvosto on antanut asetuksen ilmanlaadusta (711/2001), jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää ympäristön pilaantumista. Ilman epäpuhtauksien aiheuttamien terveydellisten
haittojen ehkäisemiseksi on asetuksessa annettu raja-arvot mm. ulkoilman hiilimonoksidin,
typpidioksidin, rikkidioksidin ja hengitettävien hiukkasten enimmäispitoisuudelle. Hiukkasja typenoksidipäästöjen rajoittamista koskevat määräykset on annettu paikallisen ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi ja polttoöljyn käytöstä aiheutuvien hiukkaspäästöjen aiheuttaman terveys- ja viihtyvyyshaitan vähentämiseksi. Myös riittävällä piipun korkeudella voidaan vaikuttaa paikalliseen ilmanlaatuun ja varmistaa, että toiminnan vaikutukset paikallisen ilmanlaatuun jäävät mahdollisimman vähäisiksi. (Lupamääräys 4)
Melua koskevassa lupamääräyksessä annettujen melutasojen ei ole arvioitu aiheuttavan terveydellistä haittaa eikä viihtyisyyden vähentymistä asutukselle. (Lupamääräys 5)
Jätelain keskeisiä periaatteita noudattaen on annettu määräyksiä, joilla pyritään vähentämään jätteistä aiheutuvia haittoja, vähentämään jätteiden määrää ja edistämään niiden hyötykäyttöä. Lisäksi määräyksillä kehotetaan toiminnan harjoittajaa huolehtimaan siitä, ettei
jätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (Lupamääräykset 6 ja 7)
Vasaraperän lämpökeskuksen jätevesien määrä ja laatu huomioonottaen ympäristökeskus
on antanut yleisluonteisen määräyksen viemäriin johdettavista jätevesistä, jottei vesistä ole
haittaa viemärilaitoksen ja/tai vastaanottavan puhdistamon toiminnalle. (Lupamääräys 8)
Lämpökeskuksessa käytettävän polttoöljyn varastointi ja käyttö tulee järjestää siten, että
öljyn pääsy maaperään ja muualle ympäristöön tulee estää kaikin mahdollisin keinoin.
Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia rakenteellisin ja käyttöteknisin toimenpitein, ettei
polttoöljyä joudu ympäristöön mahdollisissa vuototapauksissakaan. (Lupamääräys 9)
Päästömittaukset ovat tarpeen laitoksen toimintaa koskevien lupamääräysten valvonnan
kannalta. Mittauksilla saadaan tietoa kyseisen laitoksen todellisesta päästötasosta. Ympäristökeskus on katsonut, että kertaluonteiset mittaukset ovat riittävät kun otetaan huomioon
laitoksen toimiminen vara- ja huippukuormalaitoksena. (Lupamääräys 10)
Kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen, jotta luvan saaja ja viranomaiset ovat selvillä laitoksen toiminnan aiheuttavista päästöistä. Myös lupamääräysten noudattamisen seuranta sekä
toiminnan ympäristövaikutusten arviointi edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia toiminnasta. (Lupamääräykset 11 ja 12)
Vasaraperän lämpökeskuksen päästöjen vaikutuksia on tarpeen seurata ja seuranta voidaan
toteuttaa osallistumalla Oulun kaupungin ilmanlaadun yhteistarkkailuun. (Lupamääräys
13)
Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa sekä toiminnan muutoksista on määrätty
viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten
annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. (Lupamääräys 14)
Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Ympäristökeskus on katsonut, ettei tässä vaiheessa ole tarpeen antaa yksityiskohtaisia määräyksiä toiminnan lopettamisesta vaan tarvittavat määräykset annetaan erillisen suunnitelman perusteella. (Lupamääräys 15)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
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Päätöksen voimassaolo
Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen
on oltava lupa. (YSL 28 §)
Lupamääräysten tarkistaminen
Toiminnan harjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2015
mennessä.
Asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai
tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §, YSA 19 §)
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 5 § – 8 §, 28 §, 31 §, 35 § - 38 §, 41 § - 43 §, 45 § - 47 §,
52 § - 56 §, 90 §, 96 §, 97 § ja 100 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 §, 6 §, 16 § - 19 §, 23 §, 30 §, 36 § ja 37 §
Jätelaki (1072/1993) 3 §, 4 §, 6 §, 15 §, 51 § ja 52 §
Jäteasetus (1390/1993) 3 §, 3 a §, 5 § ja 6 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (711/2001)
Valtioneuvoston päätös (480/1996) ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta
Valtioneuvoston asetus (766/2000) raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta
Valtioneuvoston päätös (659/1996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä
Ympäristöministeriön asetus (1129/2001) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Maksu 3 920 euroa Ei arvonlisäverollista myyntiä
Ympäristöministeriön asetuksessa alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
määrätään julkisoikeudellisten suoritteiden maksuista. Asetuksen mukaan polttoaineteholtaan alle 50 MW:n tehoisen kattilalaitoksen ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on
3 920 euroa.
Sovelletut oikeusohjeet
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
(1237/2003)
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LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä siten kuin ympäristönsuojelulain 54 §:ssä on
säädetty.
Päätös
Hakijalle saantitodistuksella suoritemaksua vastaan
Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus, kirjaamo
Oulun kaupungin kaupunginhallitus
Oulun seudun ympäristölautakunta
Oulun kaupungin rakennuslautakunta
Ilmoitus päätöksestä
Hakemuksesta tiedonannon saaneet
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla ja sanomalehti Kalevassa.
Lisätietoja päätöksestä
Lisätietoja päätöksestä saa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta ylitarkastaja Paula
Ala-aholta, puhelin (08) 315 8385.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Valitusaika päättyy 20.4.2005.
Valitusoikeus on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden
tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Ympäristölupapäällikkö

Martti Seppälä

Ylitarkastaja

Paula Ala-aho

VALITUSOSOITUS
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Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto - oikeudelta valituksella, joka
on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa
ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postittaminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen
tietoon saapumispäivänään.
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti
Vaasan hallinto - oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto - oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksuna 80 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot:
postiosoite:
käyntiosoite:
aukioloaika:
puhelin:
telekopio:

PL 124, 90101 OULU
Isokatu 9, 90100 OULU
8.00 - 16.15
(08) 315 8300
(08) 315 8305

