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Tässä diplomityössä määritettiin Nesteen Suomen jalostamoiden normaalitoiminta ja integ-

roidun päästöjen hallintamallin mukainen monitorointi. Työn ensimmäisenä tavoitteena oli 

selvittää määritelmä integroidun päästöjen hallintamallin mukaiselle normaalitoiminnalle 

öljynjalostamolla. Toisena tavoitteena oli löytää ratkaisut integroidun päästöjen hallintamal-

lin monitoroinnin heikosti ohjeistettuihin kohtiin.  

 

Jalostamoiden normaalitoiminnan määrittäviä kohteita selvitettiin keskustelemalla jalosta-

mon käyttöhenkilökunnan kanssa kriittisistä kohteista päästöjenhallinnan sekä jalostamoko-

konaisuuden toiminnan kannalta. Keskusteluissa esiin tulleiden kohteiden hyödyllisyyttä ja-

lostamon normaalitoiminnan määrittämiseksi tutkittiin Nesteen jalostamoiden automaa-

tiojärjestelmän historiatietojen perusteella. Selkeästi normaalista poikkeavaksi toiminnaksi 

lisääntyneiden päästöjen takia tunnistettiin polttoaineiden ja savukaasujen puhdistusproses-

sien häiriöt sekä Porvoon jalostamolla voimalaitoksen höyryntuotantohäiriöt. Lisäksi jalos-

tamon normaalitoiminnan kuvaajaksi tunnistettiin toiminnassa olevien yksiköiden määrä. 

 

Monitoroinnin ohjeistuksen puutteisiin etsittiin ratkaisua olemassa olevista muiden sovelta-

misalojen ohjeistuksista. Integroidun päästöjen hallintamallin monitorointitarpeista tunnis-

tettiin paljon samaa päästökaupan monitoroinnin kanssa. Monitoroinnin lisäohjeistuksena 

suositeltiin käyttämään päästökaupan monitorointiohjetta ja sieltä löytyviä määräyksiä. In-

tegroidussa päästöjen hallintamallissa tunnistettiin uusia haasteita viranomaisseurannan to-

teuttamisessa.  
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Normal operating conditions and monitoring was defined for Neste Oyj:s Finnish oil refin-

eries in this thesis. The first objective of this thesis was to create a definition for normal 

operating conditions for an oil refinery that is using the integrated emissions control method. 

The second objective was to find solutions for the monitoring of an integrated emissions 

control method, which had partly lacking instructions.  

 

Crucial units and factors for defining the normal operation of a refinery from the viewpoint 

of emissions control and overall functionality were found out by discussing with the operat-

ing personnel of the refineries. The usefulness of the crucial factors for defining the normal 

operating conditions were studied using the history data from Neste refineries’ automation 

systems. Faults in processes used to clean the fuels and flue gases of the refineries were 

recognized as clearly other than normal operating conditions due to increased emissions. 

Steam faults from the power plant in Porvoo refinery was also recognized as clear OTNOC. 

Also the number of units operational was recognized as a useful parameter to define normal 

operating conditions.  

 

Solutions for the lacking instructions for monitoring the integrated emissions control method 

were searched from existing instructions and regulations. A lot of similarities for the moni-

toring were recognized in the emission trade scheme. The regulations and instructions for 

monitoring the emission trade scheme were proposed to be used for additional instructions 

for monitoring. New challenges were recognized in the supervision of emission levels per-

formed by the public authorities.  
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1 JOHDANTO 

 

Ympäristönsuojelulaki muutettiin Suomessa syyskuussa 2014, jotta saatiin teollisuuden 

päästödirektiivi (IED, Industrial Emissions Directive) implementoitua osaksi kansallista 

lainsäädäntöä. Teollisuuspäästödirektiivin mukaan lupaehtoja määritettäessä olisi otettava 

lähtökohdaksi BAT-päätelmät (Best Available Techniques). BAT-päätelmät ovat tiettyyn 

tuotantoalaan liittyviä parhaan mahdollisen tekniikan mukaisia vertailutasoja, jotka esitetään 

BREF-asiakirjassa (Best Available Techniques Reference Document). Teollisuuden päästö-

direktiivin muutos tarkoittaa sitä, että BAT-päätelmissä asetettavat päästörajat tulisivat myös 

viranomaisten määräämiksi ympäristöluvan päästörajoiksi. (Euroopan komissio 2010, 11 ar-

tikla). Mineraaliöljyn ja – kaasun jalostuksen parhaiden käytössä olevien tekniikoiden pää-

telmiin on lisätty mahdollisuus toteuttaa eri päästökohteiden päästöjen hallinta ja tarkkailu 

yhteisellä päästöraja-arvolla päätelmien BAT 57 ja BAT 58 mukaisesti, mitä kutsutaan in-

tegroiduksi päästöjen hallintamalliksi (IPH).  

 

Tämä diplomityö on osa prosessia, jossa Neste Oyj:n Suomen jalostamoilla otetaan käyttöön 

integroitu päästöjen hallintamalli typen oksidien ja rikkidioksidipäästöjen osalta. Työn ta-

voitteena on määrittää öljynjalostamon normaalitoiminnan rajat ympäristöluvan integroitua 

päästöjen hallintamallia varten. Normaalitoiminta tulee määrittää, koska parhaan käytettä-

vissä olevan tekniikan mukaiset päästörajat ovat voimassa vain normaalin toiminnan aikana 

(Euroopan komissio 2014a, 1 kohta 5). Normaalitoiminnan määrittämiselle ei ole kehitetty 

vakiintuneita menetelmiä, eikä siitä ole vielä yleisiä esimerkkejä kirjallisuudessa. Työssä 

pyritään myös ratkaisemaan monitoroinnin muutokseen liittyviä haasteita sovellettaessa in-

tegroitua päästöjen hallintamallia. Normaalitoiminnan rajoja tutkitaan Nesteen Suomen ja-

lostamoiden käyntihistorian perusteella sekä laskemalla eri yksiköiden ääritilainteiden vai-

kutuksia. Monitoroinnin osalta pyritään ratkaisemaan taaksepäin vertailtavuus aiemmin ra-

portoitujen päästöjen kanssa sekä käytännön ratkaisut yhteisen päästörajan ja -arvon laske-

miselle Nesteen Porvoon ja Naantalin jalostamoilla. Integroitu päästöjen hallintamalli tuli 

mahdolliseksi öljynjalostuksen ympäristölupiin lainsäädännön muutosten myötä, joista on 
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kerrottu tarkemmin luvussa 1.2. Työn lopputuloksena pyritään saamaan suunnitelma Nes-

teen jalostamoiden päästöjen automaattisesta seurannasta ja raportoinnista hyödyntäen Nes-

teen olemassa olevia automaatio- ja tiedonkeruujärjestelmiä, sekä ehdotus viranomaisille in-

tegroidun päästöjen hallintamallin käytännön toteuttamisesta Suomessa.  

 

Monitorointi on erittäin keskeisessä asemassa vaihdettaessa integroituun päästöjen hallinta-

malliin, minkä takia tässä työssä tarkastellaan monitoroinnin ongelmia ja ratkaisuja. Jatku-

vasti savukaasumäärien mukaan muuttuvan yhteisen päästöarvon tarkkailu luparajaylitysten 

kannalta on vaativampaa ja vähemmän käytettyä yksittäisten päästökohteiden (piippu, savu-

sola, kattila) tarkkailuun verrattuna. Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksessä esite-

tään useita erillisiä vaatimuksia EU:lle luovutettavasta tiedosta, jolla pyritään varmistumaan 

monitoroinnin täsmällisyydestä ja yksittäisten päästörajojen mukaisen päästötason noudat-

tamisesta myös yhteisellä päästörajalla (Euroopan komissio 2014b). Ympäristönsuojelun ti-

lan jatkuvan kehityksen tarkkailemiseksi on varmistuttava uuden monitoroinnin ja uusien 

laskelmien taaksepäin vertailtavuudesta. Tarvittavat mittaukset lisääntyvät, minkä takia uu-

sien mittauksien laadunvarmistuksesta on huolehdittava.  

 

Johdannossa tutustutaan taustatietona öljynjalostuksen päästöihin ja Neste Oyj:ön yrityk-

senä. Johdannon luvussassa 1.2 kerrotaan miten Euroopan unionin direktiivit ja Suomen 

kansallinen lainsäädäntö on muuttunut aiheuttaen muutostarpeen öljyjalostamoiden päästö-

tarkkailussa. Luvussa 1.3 tarkastellaan integroidun päästöjen hallinnan perusperiaatteita, 

jotta ymmärrettäisiin tutkimuksen toimintaympäristöä. Luvussa 2 tutkitaan miten integroitua 

päästöjen hallintamallia sovelletaan öljyjalostamolla ja minkälaisia yksiköitä menetelmän 

alle on mahdollista asettaa, sekä minkälainen vaikutus näillä voisi olla normaalitoiminnan 

määrittämisessä. Luvussa 3 perehdytään integroidun päästöjen hallintamallin monitoroinnin 

vaatimuksiin ja haasteisiin, jonka jälkeen luvussa 4 tarkastellaan miksi Neste Oyj on pääty-

nyt IPH:in. luvuissa 5 ja 6 tutkitaan käytännön osuutena Nesteellä toteutettavia ratkaisuja 

monitoroinnin ja normaalin toiminnan ongelmiin.  
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1.1 Nesteen öljyjalostamot 

 

Neste perustettiin vuonna 1948 Suomen valtionyritykseksi. Ensimmäinen jalostamo aloitti 

toimintansa Naantalissa 1957 800 000 tonnin kapasiteetilla ja toinen jalostamo aloitti Por-

voon Kilpilahdessa 1965. Neste Oy listautui pörssiin 1995, mutta Suomen valtio säilyi pää-

omistajana. Nykyisin Porvoon jalostamon tuotantokapasiteetti on 10,5 miljoonaa tonnia 

vuodessa ja Naantalin jalostamon 3 miljoonaa tonnia. Kahden jalostamon ja suomen termi-

naalien käyttämä kokonaisenergia oli vuonna 2014 12,7 TWh, josta 91,5 % koostui poltto-

aineista ja maakaasusta, sisältäen oman energiantuotannon polttoaineet. Öljynjalostus on siis 

energiaintensiivistä tuotantoa ja energiasta suuri osa käytetään prosessien lämmöntarpeeseen 

polttoaineita uuneissa polttamalla. Tässä työssä kummallekin jalostamolle luodaan oma it-

senäinen integroitu päästöjen hallintamalli. (Neste 2015.) 

 

1.1.1 Tuotteet ja prosessit 

 

Nesteen Porvoon ja Naantalin jalostamot ovat tuotantoyksiköiden lukumäärän ja tyypin pe-

rusteella ns. complex-jalostamoita, joka tarkoittaa niiden pystyvän jatkojalostamaan raskaita 

jakeita korkeamman jalostusasteen kevyemmiksi tuotteiksi. Porvoo on hieman Euroopan 

keskimääräistä jalostamoa suurempi jalostamo ja Naantali Euroopan keskimääräistä jalosta-

moa pienempi jalostamo. Jalostamot keskittyvät tuottamaan korkealaatuisia liikenteen polt-

toaineita sekä useita erikoistuotteita ja lisäaineita. Jalostamoiden yksinkertaistetut tuotanto-

kaaviot on esitetty kuvissa 1 ja 2. Tuotteisiin kuuluvat molemmissa laitoksissa esimerkiksi: 

- nestekaasut 

- bensiinit 

- dieselit 

- raskas polttoöljy 

- bitumit 

- rikki 
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- lentopetroli 

(Neste 2013b, 1.) 

 

Jalostamot ovat pääsääntöisesti käynnissä ympäri vuoden jatkuvatoimisesti viikon jokaisena 

päivänä. Vuodenaikavaihteluita ei ole. Jalostamot pysäytetään Porvoo noin viiden ja Naan-

tali noin kuuden vuoden välein. Yksittäisiä yksiköitä tai kokonaisia linjoja ajetaan alas muun 

muassa huoltoja, tarkastuksia tai katalyytinvaihtoja varten sekä ongelmatilanteissa.  

 

 

Kuva 1. Yksinkertaistettu kuva Porvoon jalostamon toiminnasta. 
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Kuva 2. Naantalin jalostamon yksinkertaistettu tuotantokaavio. 

 

Jalostamoiden pääasiallisena syötteenä käytetään venäläistä raakaöljyä. Jalostusprosessissa 

raakaöljy jaetaan tislaamalla eri jakeiksi kiehumispisteen perusteella. Eroteltujen jakeiden 

ominaisuuksia parannetaan kemiallisilla prosesseilla muuttamalla niiden rakennetta ja pois-

tamalla ylimääräisiä aineita, kuten rikkiä. Kuvista 1 ja 2 näkee jalostettujen tuotteiden laa-

juuden ja niiden valmistamiseen tarvittavien yksiköiden määrän. Lopulliset tuotteet sekoite-

taan säiliöalueella tarvittavista aineisosista ja jaellaan terminaalien ja satamien kautta. (Neste 

2013b, 2-11.) 

 

Tislauksia on prosessien aikana useampia kuin yksi, kuten voi huomata kuvasta 2. Muita 

tärkeitä yksiköitä ovat mm. rikinpoisto, reformointi ja krakkaus, joista rikinpoisto ja krak-

kaus on kuvailtu tarkemmin luvussa 6 (Neste 2013b, 2-11). Reformoinnissa matalaoktaani-

sesta polttoaineesta tehdään korkeassa lämpötilassa ja paineessa katalyytin avulla korkeaok-

taanisia jakeita ja vetyä (Jones & Pujado 2008, 227). Integroidun päästöjen hallintamallin 
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soveltamisalan mukaisesti tämän työn yksiköiden tarkastelu rajoitetaan polttoyksiköihin, lei-

jukatalyyttiseen krakkaukseen (FCC) sekä rikintalteenottoon (RTO). Nesteellä polttoyksi-

köitä ovat prosessien uunit sekä Porvoon energiantuotannossa voimalaitoksen kattilat ja tuo-

tantolinja 1:n höyrykattila. 

 

1.1.2 Päästöt ilmaan öljyjalostamoilla Euroopassa ja Nesteellä 

 

Öljynjalostus on energiaintensiivisenä teollisuutena merkittävä kaasumaisten päästöjen 

lähde. Varsinkin rikkidioksidipäästöissä (SO2) öljynjalostuksella on erittäin suuri merkitys. 

Öljynjalostamoiden rikkipäästöt vastaavat 7,7 %:a kaiken Euroopan teollisen toiminnan rik-

kipäästöistä. Muita merkittäviä päästöjä ilmaan öljynjalostuksesta ovat myös hiilidioksidi 

(CO2), typen oksidit (NOX) sekä haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC-yhdisteet – Volatile 

Organic Compounds). Tässä työssä keskitytään rikki- sekä typenoksidipäästöihin, koska 

nämä päästöt tulevat kuulumaan integroituun päästöjen hallintajärjestelmään. (Euroopan ko-

missio 2014, 28.) 

 

Rikki- ja typenoksidipäästöjä syntyy öljynjalostuksessa pääasiassa polttoprosesseissa sekä 

rikintalteenottoprosessissa. Yleisimmät öljynjalostamon päästölähteet polton päästöille ovat 

uunit, voimalaitokset ja katalyyttisen krakkauksen koksin poltto. Kaikki edellä mainitut pro-

sessit ovat polttoprosesseja ja yleensä yli 60 %:a jalostamon päästöistä liittyy erilaisiin ener-

giantuotantomenetelmiin. Merkittävä rikkipäästöjen lähde energiantuotannon lisäksi on 

RTO, jonka päästöt voivat joillain Euroopan jalostamoilla olla jopa 70–85 %:a rikkipääs-

töistä. Rikin talteenottoprosessi on kuvattu luvussa 6.3. (Euroopan komissio 2015, 29, 137–

138.)  
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Seuraavaksi tarkastellaan Nesteen jalostamoiden päästöjä ja niiden suhdetta Suomen koko 

tuotannon päästöihin. Taulukossa 1 on esitetty Nesteen Porvoon jalostamon päästöt vuodelta 

2014 joko tonneina tai kiloina vuoden aikana.  

 

Taulukko 1. Nesteen Porvoon jalostamon merkittävimmät päästöt vuodelta 2014. 

Päästö Päästömäärä 

Rikkidioksidi 5 339 t/a 

Typen 
oksidit 2 154 t/a 

Hiukkaset 159 t/a 

Hiilivedyt 2 293 t/a 

Hiilidioksidi 2 768 005 t/a 

Metaani 45 490 kg/a 

 

Nesteen hiilidioksidista ja metaanista yhteenlaskettu hiilidioksidiekvivalenttimäärä on noin 

4,04 miljoona hiilidioksidiekvivalenttitonnia, kun metaanin hiilidioksidiekvivalenttikertoi-

mena käytetään GWP-100 lukua 28 (IPCC 2013, 731). Vuoden 2013 tilastokeskuksen EU:lle 

raportoima suomen kokonaishiilidioksidiekvivalenttimäärä oli 63,1 miljoonaa hiilidioksi-

diekvivalenttitonnia, josta Nesteen tuottama osuus vuoden 2014 luvuilla olisi 6,4 %. Tilas-

tokeskuksen mukaan vuonna 2013 kaikkien toimialojen rikkidioksidipäästöt olivat 69 066 

tonnia, josta Nesteen Porvoon jalostamon osuus olisi vuoden 2014 luvuilla 7,7 %. (Tilasto-

keskus, 2015.) Taulukossa 2 on esitetty Naantalin jalostamon vuoden 2014 merkittävimmät 

päästöt ilmaan.  

 

Taulukko 2. Nesteen Naantalin jalostamon vuoden 2014 merkittävimmät päästöt ilmaan tonneina vuodessa. 

Päästö Päästömäärä 

Rikkidioksidi 1 252 t/a 

Typen 
oksidit 262 t/a 

Hiukkaset 48 t/a 

Hiilivedyt 757 t/a 

Hiilidioksidi 322 308 t/a 
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Porvoon jalostamon päästöihin verrattuna Naantalin jalostamon päästöt ovat pieniä. Rikki-

dioksidin määrä on kuitenkin merkittävä kansallisella tasolla, jopa 1,8 %. Taulukossa 3 on 

esitetty vuodelta 2013 Tilastokeskuksen mukaiset eri teollisuusalojen osuudet rikki- ja typ-

pidioksidipäästöistä. 

 

Taulukko 3. Suomen päästöt tuotantoaloittain. 

Tuotannon ala 
Rikkidioksidi 
(SO2) 

Typpidioksidi 
(NO2) 

A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 996 9 311 

A 02 Metsätalous 1 1 125 

B Kaivostoiminta ja louhinta 142 2 516 

C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 713 487 

C 16, 17 Metsäteollisuus 5 112 1 9516 

C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien 
valmistus 

8 645 5 631 

C 24, 25 Metallien jalostus ja metalli-
tuotteiden valmistus 

4 251 3 716 

C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu te-
ollisuus 

1 285 3 331 

D Energiahuolto 21 194 31 661 

E Vesi- ja jätehuolto 50 1 149 

F Rakentaminen 125 9 707 

G Kauppa 89 389 

H 49 Maaliikenne 64 21 416 

H 50 Vesiliikenne 23 075 55 907 

H 51 Ilmaliikenne 821 13 643 

H 52, 53 Liikennettä palveleva toi-
minta, posti 

43 398 

L Kiinteistöalan toiminta 1 005 3 557 

I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 416 5 681 

Kotitaloudet 1037 17 571 

YHTEENSÄ 69 066 206 711 

 

 Nesteen jalostamot ovat Suomen mittakaavassa hyvin merkittävä rikkidioksidin lähde. Yh-

teisvaikutukseltaan jalostamot tuottavat Suomen rikkidioksidipäästöistä 9,5 %. Suomen 

2013 toimialojen tuottamat typen oksidipäästöt olivat 206 711 tonnia, joten jalostamoiden 

yhteenlaskettu osuus tästä on vain prosentin luokkaa. 
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1.2 Ympäristölainsäädännön ja BREF:n muutokset 

 

Teollisuuspäästödirektiivi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 17.12.2010 ja 

se astui voimaan 6.1.2011. Kuvassa 3 on esitetty, miten lakimuutokset ovat edenneet sekä 

lakimuutoksista seuraavat toimet. 

 

IE-direktiivi astui voimaan 
6.1.2011

BAT-päätelmät 
lupaehtojen pohjaksi

Ympäristönsuojelulain uudistus 
Q4 2014

Asetuksiksi

Öljyn- ja kaasunjalostuksen BREF 
28.10.2014 

Ympäristöluvan tarkastus
Porvoo

Naantali

 

Kuva 3. Direktiivien ja lainsäädännön eteneminen öljynjalostamoiden näkökulmasta. 

 

Kuvassa kolme on esitetty, miten teollisuuden päästödirektiivi tuotiin kansalliseen lainsää-

däntöön uudistamalla ympäristönsuojelulaki ja siihen liittyvä asetus. Tämän myötä uudistu-

vien BREF-asiakirjojen sisältämät BAT-päätelmät olisivat pakollinen osa ympäristölupa-

määräyksiä. Uuden öljynjalostuksen BREF-asiakirjan julkaisu 28.10.2014 pisti liikkeelle 

ympäristölupien tarkistusprosessin, joka on esitetty kuvassa 4.  
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BREF-asiakirjoja laatii Euroopan komission alainen Euroopan ympäristön pilaantumisen 

yhtenäisen ehkäisemisen ja vähentämisen toimisto (EIPPCB), joka kokoaa tietojenvaihtoon 

osallistuvia sidosryhmiä teknisiin työryhmiin BREF-asiakirjojen päivittämiseksi. Sidosryh-

miä ovat jäsenvaltiot, kyseisen teollisuuden edustajat, ympäristönsuojelua edistävät valtiosta 

riippumattomat järjestöt ja komissio. (Euroopan komissio 2012, 7.)  

 

BREF-asiakirjat sisältävät alaan liittyvää tietoa tuotannon nykytilanteesta Euroopassa, käy-

tössä olevista tekniikoista ja päästötasoista. Asiakirjoissa kuvataan yleisimpiä prosesseja ja 

määritellään mille niistä tulee harkita BAT-päätelmiä. Asiakirjojen tärkein sisältö on BAT-

päätelmät, joissa määritellään tämän hetkisen parhaan käytettävissä olevan tekniikan pääs-

tötasot ja menetelmät. Asiakirjoissa käydään läpi myös tällä hetkellä kehitteillä olevia tek-

niikoita, joita kannattaa tulevaisuuden varalta tarkkailla.  

 

Koska kaikki eurooppalaiset voimassaolevat ympäristöluvat eivät täytä BAT-päätelmien 

päästötasoa nykyisellä konfiguraatiolla, on teollisuuspäästödirektiiviin määritetty siirtymä-

aika, jonka puitteissa toiminnan tulee olla BAT-päätelmien mukaista. Ympäristönsuojelulain 

mukaan voimassaolevat ympäristöluvat tulee tarkastaa toimialan pääasiallisten BAT-päätel-

mien uudistuessa, kuten kuvassa 4 öljynjalostuksen BREF:in uusinnan yhteydessä. Jos ym-

päristölupamääräysten tai toiminnan todetaan BAT-tarkastelussa olevan BAT-päätelmien 

vastaista, tehdään määräajan puitteissa lupamääräysten tarkistamishakemus. Toiminnan on 

oltava BAT-päätelmien mukaista 4 vuoden kuluttua BAT-päätelmien julkaisemisesta. (Ym-

päristönsuojelulaki 2014, § 75, 80 ja 81.) Öljyn- ja kaasunjalostuksen BREF-asiakirja ja 

BAT-päätelmät julkaistiin 28.10.2014, mikä käynnisti tarkistamisesta tehtävät selvitykset 

myös Nesteellä. Kuvassa 4 on esitetty direktiivin aiheuttamien luvantarkistusten prosessin 

eteneminen.  
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BAT-päätelmät 
julkaistaan EU:n 

virallisessa lehdessä

Toiminnan 
harjoittaja tekee 
selvityksen luvan 
muutostarpeesta

1.1.2014 1.1.2019

Ely keskus: 
Vanha lupa 

kelpaa

Ely-keskus: 
Haettava 

uutta 
lupaa

Toiminta jatkuu 
vanhalla luvalla

Toiminnan 
harjoittaja 

jättää 
hakemuksen 

luvan 
tarkistamisesta 

AVI:lle

AVI:n 
lupapäätös 

uusilla 
määräyksillä

Uusi tekniikka 
otetaan käyttöön 

laitoksella

28.10.2014

BAT-päätelmät

28.4.2015

Toimijan selvitys
28.10.2018

Toiminta BAT:n mukaista

Toiminnanharjoittaja 
voi hakea oikaisua

6 KK
Yhteensä 4 vuotta olla 

BAT:n mukainen

 

Kuva 4. Lupien tarkistusprosessi BAT-päätelmien ilmestymisestä.  

 

Kuvan 4 lupientarkistusprosessi on sama kaikille eri toimialoille niiden BAT-päätelmien uu-

distuessa. Tarkat päivämäärät ovat kuitenkin vain öljynjalostuksen BAT-päätelmille, vaikka 

kuuden kuukauden ja neljän vuoden aikarajat ovat yhtenäiset. Aikarajoja on myös asetettu 

viranomaiselle siinä, kuinka pitkään päätöksissä saa kestää. Tällä hetkellä Nesteellä on me-

neillään uuden hakemuksen valmistelu ympäristöluvan saattamisesta BAT-päätelmien ta-

solle.  

 

1.3 Perustelut integroidulle päästöjen hallintamallille Nesteellä 

 

BAT-päätelmien mukaan integroitu päästöjen hallintamalli soveltuu erityisen hyvin laitok-

sille, 

- joiden laitosalueet ovat tunnustetusti kompleksisia, joiden yksiköt ovat toisiinsa 

kytkettyjä energiahuollon ja syötön osalta ja joissa käytetään useita polttoaineita 

- joissa prosessia joudutaan toistuvasti mukauttamaan syötön laadun vaihteluiden ta-

kia 
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- joissa on teknisesti välttämätöntä käyttää prosessiylijäämiä polttoaineina, mikä ai-

heuttaa polttoaineen laadun muutoksia. (Euroopan komissio 2014, 73.) 

 

Kompleksisuudella tarkoitetaan sitä, että eri yksiköiden toiminta vaikuttaa toisiinsa ja koko-

naisuus on monimutkainen. Syötön laadun vaihtelu ei aiheuta toistuvia muutoksia prosessien 

operoimisessa, mutta teknistaloudellisista syistä prosessin ajoa muutetaan päivittäin. Yksi-

köt kuitenkin ovat energiahuollon osalta toisiinsa kytkettyjä muun muassa yhteisen jalosta-

mokaasuverkon kautta. Prosessiylijäämiä käytetään polttoaineena kyseisen jalostamokaasu-

verkon kautta. Polttoaineen ominaisuudet vaihtelevat eri yksiköiden kaasuntuoton ja kulu-

tuksen mukaan, joten polttoaineesta aiheutuvat päästöt voivat vaihdella kausittain hieman.  

 

Integroidussa päästöjen hallintamallissa kokonaispäästötasolta vaaditaan samoja arvoja kuin 

jos jokainen yksittäinen yksikkö olisi BAT-AEL-päästötason mukainen (Euroopan komissio 

2014, 73). Jos siis osa yksiköistä ei pääse vaadittuihin päästötasoihin, on muiden yksiköiden 

päästävä sen verran pienempiin päästöihin, että se riittää tasoittamaan päästötason. Tavoit-

teena on kokonaisvaltainen päästöjen vähentäminen vaaditulle tasolle innovatiivisilla, kus-

tannustehokkailla ja vaihtelevilla keinoilla. Koko jalostamon päästökatossa otetaan huomi-

oon jokaisen yksikön savukaasujen määrä päästökonsentraation lisäksi, mikä on tarkemmin 

selitetty luvussa 2.2. Savukaasumäärillä painottaminen auttaa siinä, että säästöjä voidaan ha-

kea laskemalla isojen yksiköiden päästötasoa niin alas, että pienempien yksiköiden suuret 

konsentraatiot pienellä savukaasumäärällä laimenevat kokonaisuuteen. Pienten yksikköjen 

ympäristövaikutus kohtuullisilla rajojen ylityksillä on hyvin pieni. Taulukossa 4 on esitetty 

esimerkkinä kuvitteellisen esimerkkijalostamon typpipäästöt muunnetuilla arvoilla. Punaiset 

arvot ylittävät typpidioksidipäästöjen 150 mg/Nm3 rajan, vihreät alittavat sen ja harmaissa 

ei ole saatu luotettavaa mittausarvoa.  
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Taulukko 4. Esimerkki yksittäisten yksiköiden mahdollisista ylityksistä, jotka kuitenkin kokonaistasolla vas-

taavat BAT-AEL-päästötasoa painotettuna keskiarvona. 

Öljynjalostamo 
Päästöjen pitoisuu-

det 

Tuotan-
toyksikkö 

SO2 NOx 

Yksikkö 1  41  90 

Yksikkö 2  3  152 

Yksikkö 3  36  201 

Yksikkö 4  2  100 

Yksikkö 5  48  232 

Yksikkö 6  5  160 

Yksikkö 7  11  50 

Yksikkö 8  39  123 

Yksikkö 9  3  45 

Yksikkö 10  4  87 

Yksikkö 11  37  135 

Yksikkö 12  21  155 

Yksikkö 13  2  79 

Yksikkö 14  1  168 

Yksikkö 15  13  99 

Yksikkö 16  150  450 

Yksikkö 17  15  173 

Yksikkö 18  40  145 

Yksikkö 19  6  62 

Yksikkö 20  2 177  

Yksikkö 21  53  116 

Yksikkö 22  15  119 

 

Taulukosta 4 nähdään, että esimerkissä useat yksiköt jäävät BAT-AEL-päästötason yläpuo-

lelle. Kuitenkin esimerkiksi yksikön 16 osuus koko savukaasuista voisi olla 2 % ja yksikön 

9 osuus koko savukaasuista on 15 %, jolloin yksikön 9 pieni pitoisuus tasapainottaa pienem-

piä suuren pitoisuuden yksiköitä siten, että kokonaisuus pysyy alle sallitun rajan. Suurten 

yksiköiden päästöjä voidaan pienentää esimerkiksi super-low-NOx-polttimella tai muilla 

menetelmillä (Torvela 1994, 187–188).  

 

Integroidussa päästöjen hallintamallissa ympäristövaikutukset ovat tärkeämmässä asemassa 

kuin käytetyt tekniikat ympäristövaikutusten hallitsemiseksi. Monen kohteen yhteinen pääs-

tökatto on askel kohti vaikutuslähtöisyyttä, kun alun perin on määritelty, mitä tekniikkaa on 
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käytettävä yksittäisissä kohteissa ja sittemmin määritelty yksikkökohtaisia päästörajoja. 

Seuraava askel olisi alueellinen monen eri toimijan yhteinen päästökatto alueen ympäristön 

kestävyyden mukaan. Päästökauppa noudattaa hieman tähän suuntaan olevaa, mutta globaa-

limpaa järjestelmää, mutta ei huomioi kuin kasvihuonekaasuja. (Horst 2008, 145–148.) Alu-

eellisiin eri toimijoiden päästökattoihin voisikin sopia alueellisesti vaikuttavat päästöt, kuten 

rikki tai typpipäästöt. Alueelliset sopimukset vaatisivat eri toimijoiden välisiä sopimuksia ja 

rahallista kompensaatiota.  

 

Neste suorittaa ympäristölupansa mukaista bioindikaattori- ja ilmanlaadun seurantaa jalos-

tamon lähialueilla. Näiden tutkimusten mukaan Porvoon jalostamon päästöillä ei ole merkit-

täviä vaikutuksia ympäristön tilaan. Välitöntä päästöjen vähennystarvetta ei siis ympäristön 

hyvinvoinnin kannalta ole tällä hetkellä olemassa, joten ei ole perusteltua vaatia tiukkoja 

yksikkökohtaisia päästörajoja integroidun hallintamallin sijasta. Integroidussa päästöjen hal-

linnan päästörajassa käytettävät BAT-AEL – rajat voidaan valita päästövaihteluvälin ylä-

päästä. (Neste 2013.)  

 

2 JALOSTAMON YKSIKÖIDEN NORMAALITOIMINTA 

 

Komission täytäntöönpanopäätöksessä öljynjalostuksen BAT-päätelmistä alkuhuomioiden 

kohdassa viisi todetaan, että: ”…toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava päästöjen 

raja-arvot, joilla varmistetaan, etteivät päästöt normaalien toimintaolosuhteiden vallitessa 

ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviä päästötasoa…”(Euroopan ko-

missio 2014a, 2). Normaalit toimintaolosuhteet on määritettävä, jotta voidaan tietää milloin 

päästöjen on oltava parhaan käytettävissä olevan tekniikan tasolla. Normaalista poikkeavan 

toiminnan aikaiset päästöt jätetään huomiotta kuukausikeskiarvoisten päästörajojen lasken-

nassa ja tarkkailussa, mutta huomioidaan kuitenkin jalostamon tonnimääräisten päästöjen 

laskennassa.  

 



22 

 

 

Muu kuin normaali toiminta tunnetaan lyhenteellä OTNOC (Other than normal operating 

conditions) muistioissa, joissa kehitetään uusia BREF-asiakirjoja. Kun integroidussa pääs-

töjen hallintamallissa kaikki yksiköt, joita voi olla yhdellä öljyjalostamolla jopa 40, ovat 

saman päästörajan alla, tulisi vuoden aikana liian paljon OTNOC-tilanteita, jos sellaiseksi 

laskettaisiin jokaisen yksikön sammutettuna pitäminen tai häiriö. Tästä syystä on tärkeää 

määrittää erilaiset ohjeistukset sille, mikä lasketaan OTNOC-tilanteeksi. OTNOC on tällä 

hetkellä vielä hyvin tulkinnanvaraista, mutta sille ollaan tekemässä tarkempia määritelmiä 

suurten polttolaitosten BREF-asiakirjaa varten (Euroopan komissio 2013, 140) sekä jätteen-

polton BREF-asiakirjaa varten (Euroopan komissio 2015b, 19). Jätteenpolton BREF-asia-

kirjassa todetaan, että OTNOC-tilanteen määrityksistä on erimielisyyksiä ja tulevaa BREF-

päivitystä varten kokoontuu työryhmä, jossa kerätään mahdollisia OTNOC-tilanteita tavoit-

teena saada riittävä ohjeistus toimijoille ja lupien myöntäjille (Euroopan komissio 2015b, 

19).  

 

Normaalitoiminnan määrittämiseksi ja monitoroinnin muutosten ymmärtämiseksi on tiedet-

tävä, miten yhteinen päästöraja lasketaan kaikille yksiköille. Luvussa 2.1 tarkastellaan ylei-

sesti öljynjalostamoiden eri yksikkötyyppien toimintaa ja päästömääriä. Yksiköiden tunte-

minen auttaa tunnistamaan normaalitoiminnan kannalta tärkeät yksiköt ja tunnistamaan vai-

kutuksiltaan pienemmät ja vaihtelevammin toimivat yksiköt. Laskentaa ja siinä käytettäviä 

yleisiä arvoja tarkastellaan luvussa 2.2.  

 

Integroidun päästöhallinnan tavoitteena on kohdistaa investoinnit sinne, missä ympäristön-

suojelullinen hyöty on paras mahdollinen. Integroidussa päästöjen hallintamallissa saavute-

taan erillisiä BAT-päätelmiä vastaava tai pienempi päästötaso kokonaisuuden tasolla mah-

dollistamalla korkeammat päästötasot joissakin yksiköissä, kunhan ne kompensoidaan 

muissa yksiköissä pienemmillä päästöillä. Yksi esimerkki tällaisesta ratkaisusta on New Jer-

seyn Dupontin tehdas, jossa päästiin päästötavoitteisiin parantamalla 119 pienemmän pääs-

tökohdan sijasta seitsemän ison päästölähteen hallintaa enemmän. Tavoitettu päästötaso oli 



23 

 

 

sama kuin yksikkökohtaisilla tasoilla, mutta kustannukset huomattavasti pienemmät. (Sie-

bert 2008, 145–146.)  

 

IPH:ssa lasketaan savukaasumäärillä painotettu keskiarvo kaikkien yksiköiden toteutuneista 

päästöpitoisuuksista. Ympäristöluvassa asetetaan päästöraja perustuen savukaasujen osuuk-

siin sekä BAT-AEL-rajoihin. Tämä eroaa esimerkiksi BAT-päätelmien asettamista rajoista, 

joissa jokaiselle yksikölle on oma parhaan tekniikan rajansa. BAT-päätelmien mukaan IPH 

soveltuu hyvin öljynjalostamoille, joiden tuotantoalueet ovat kompleksisia, joissa käytetään 

useita polttoaineita ja joiden yksiköt ovat energiahuollon osalta yhteydessä toisiinsa. Mene-

telmä soveltuu käyttöön hyvin myös jos on teknisesti välttämätöntä käyttää sivuainevirtoja 

sisäisinä polttoaineina, minkä takia polttoaineseos voi vaihdella paljon tai jos prosessia pitää 

muuttaa usein raaka-aineen laadunmuutosten takia. (Euroopan komissio 2014, 73.) Nesteen 

jalostamot täyttävät edellä kuvatut ehdot.  

 

2.1 Päästölähteiden erityispiirteet ja niiden normaali toiminta 

 

Tässä luvussa on esitetty integroituun päästöjen hallintaan kuuluvat yksikkötyypit Nesteen 

jalostamoilla ja niiden päästöjen ominaismääriä. Integroituun päästöjen hallintaan mahdol-

liset sovellettavat yksiköt on määritetty BAT-päätelmissä. Yksiköiden määritelmät ovat tär-

keitä normaalin toiminnan määrittämisessä, koska niiden määrä jalostamoilla ja merkitys 

päästöjen osalta vaihtelee. Yksiköiden ominaisuudet myös vaikuttavat eri tavalla koko ja-

lostamon päästömääriin ja toimintaan ja näin ollen myös normaalin toiminnan määrittämi-

seen.  

 

Öljynjalostamoilla on useita erilaisia yksiköitä, mutta päästölähteet ovat usein hyvin saman-

laisia. Prosessiin tuotetaan lämpöä uuneilla, jotka lämmittävät syötettäviä aineita joko suo-

raan tai välillisesti höyryn tai muun mediaanin kautta. Leijukatalyyttiset krakkausyksiköt 
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eroavat uuneja käyttävistä yksiköistä siten, että niissä katalyytti sekä mahdollistaa reaktion 

että toimii lämmönsiirron väliaineena ja kerää kiinteää polttoainetta katalyytin pintaan. 

Osalla eurooppalaisista jalostamoista on oma voimalaitos, joka on myös polttoprosessi. Polt-

toprosesseista eroava päästöjä tuottava yksikkö on RTO, jolla käsitellään öljystä poistettua 

rikkivetyä pelkistäen se raaka-ainerikiksi ja jäännöskaasuja.  

 

2.1.1 Uunit 

 

Uunit tuottavat öljynjalostuksessa tarvittavaa lämpöä prosesseihin ja niitä voi olla useita 

kymmeniä yhdellä jalostamolla. Lämpöä voidaan tuottaa joko suoraan tai höyry- tai öljy-

kierron avulla prosessoitavaan jakeeseen. Tyypillisesti jalostamoiden uunien polttoaineena 

on polttokaasu, joka koostuu prosesseissa syntyvistä ylimääräkaasuista sekä täydennyksessä 

käytettävästä maakaasusta tai nestekaasusta. (Euroopan komissio 2014, 67–70.) Polttokaa-

suverkko Nesteen jalostamoilla on yhtenäinen koko alueelle. Polttokaasun ominaisuudet 

kuitenkin vaihtelevat, koska täydellistä sekoittumista ei pääse tapahtumaan. Polttokaasun 

virtaus verkostossa on myös tuotannon ja tarpeen mukaan muuttuvaa, eikä sitä hallita muilla 

tavoin. Uunien savukaasun tuotanto ja polttokaasun kulutus vaihtelevat polttokaasun omi-

naisuuksien mukaisesti, minkä takia polttokaasun ominaisuuksia analysoidaan määräajoin 

eri pisteissä verkostoa.  

 

Uunit vastaavat keskimäärin noin 50 %:sta Euroopan jalostamoiden rikkipäästöistä ja 70 

%:sta typenoksidipäästöistä (Euroopan komissio 2015, 132, 138). Uuneja on yleensä useita, 

joten yhden uunin häiriöt eivät vielä vaikuta suuresti koko laitoksen päästöihin. Johtuen uu-

nien suuresta määrästä myös päästöjenhallintaan mahdollisesti vaadittavat parannukset ja 

investoinnit jakautuvat usealle yksikölle lisäten kustannuksia ja asennustöiden laajuutta. 

Normaalitoiminnan näkökulmasta uunit ovat usein säädettäviä yksiköitä, jotka voidaan ajaa 

alas tai kapasiteettia vähentää eri olosuhteiden mukaisesti. Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty 
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BAT-päätelmien mukaiset BAT-AEL-päästörajat typen ja rikin dioksidien osalta kaasua 

polttaville uuneille.   

 

Taulukko 5. BAT 34 -päätelmän mukaiset kaasua polttavien yksiköiden NOx-päästörajat. 

Muuttuja Palamistyyppi 
BAT-päästötaso (BAT-

AEL) (kuukausikes-
kiarvo) mg/Nm3  

NOx ilmaistuna NO2:na Kaasunpoltto 

30-150                                 
Olemassa olevan 
yksikön osalta (1) 

30-100                                            
Uuden yksikön osalta 

(1) Jos olemassa oleva yksikkö käyttää korkeaa ilman esilämmityslämpötilaa (> 200 °C) tai jos poltto-
ainekaasun H2-pitoisuus on yli 50 prosenttia, BAT-päästötason (BAT-AEL) vaihteluvälin yläraja on 200 

mg/Nm3. 

 

Taulukko 6. BAT 36 -päätelmän mukainen jalostamokaasua käyttävien yksiköiden SO2-päästöraja. 

Muuttuja 
BAT-päästötaso (BAT-AEL) (kuukausi-

keskiarvo) mg/Nm3  

SO2 5-35 (1) 

(1) Käytettäessä erityistä jalostamokaasun käsittelyjärjestelmää, jossa pesurin toimintapaine 
on alhainen, ja jalostamokaasua, jonka H/C-moolisuhde on yli 5, BAT-päästötason vaihtelu-

välin yläraja voi olla jopa 45 mg/Nm3. 

 

Pitoisuuden rajat ovat tiukat typenoksideille ja rikkidioksideille, mutta suuri osuus euroop-

palaisten jalostamoiden päästöistä selittyy uunien lukumäärällä. Nesteen Porvoon jalosta-

molla prosessiuuneja on noin 30 ja Naantalin jalostamolla 20 kappaletta. Uunien suuren lu-

kumäärän ja tiukkojen päästörajojen takia on päädytty käyttämään integroitua päästöjen hal-

lintamallia yksittäisten päästörajojen sijasta.  

 

 

 



26 

 

 

2.1.2 FCC-yksikkö 

 

Leijukatalyyttinen krakkaus (FCC - Fluidized catalytic cracking) on prosessi, joka pyrkii 

hajottamaan raskaita hiilivetyjä kevyemmiksi ja arvokkaammiksi yhdisteiksi. FCC-yksi-

kössä kierrätetään hienojakoista kuumaa katalyyttiä, jonka lämpötila höyrystää hiilivedyt ja 

katalyytti ohjaa syntyvien kaasujen koostumusta. Katalyytin pintaan kertyy koksia, joka es-

tää katalyytin toimintaa. Katalyytti saadaan uudelleen käyttöön ja lämmitettyä, kun re-

generaattorissa koksi poltetaan pois katalyytin pinnasta. FCC-yksikkö saa yleensä tarvitse-

mansa lämpöenergian poltettavasta koksista. Katalyytti kiertää jatkuvana virtana reaktorin 

ja regeneraattorin väliä. (Lloyd 2011, 170–174.) 

 

FCC-yksiköiden päästöt vaihtelevat suuresti yksikön sekä katalyytin iän ja tyypin mukaan. 

Päästöt syntyvät koksin poltosta sekä karkailevasta katalyytistä. Päästöt ovat hiilidioksidia, 

hiilimonoksidia, hiukkasia, typen oksideja, rikkidioksideja sekä mahdollisia raskasmetalleja 

hiilivetysyötön laadusta riippuen. Öljynjalostamolla FCC-yksikön päästöt voivat vastata 

jopa 15–25 % NOx-päästöistä ja 10–30 % SO2-päästöistä (Euroopan komissio 2015, 132, 

138). BAT-päätelmien mukaiset päästörajat on esitetty taulukoissa 7 ja 8.  

 

Taulukko 7. BAT 24 -päätelmän mukaiset katalyyttisen krakkauksen NOx-päästörajat. 

Muuttuja Yksikön tyyppi/palamistila 
BAT-päästötaso (BAT-

AEL) (kuukausikes-
kiarvo) mg/Nm3 

NOx ilmaistuna NO2:na Uusi yksikkö/kaikentyyppinen pala-
minen 

< 30-100 

Olemassa oleva yksikkö/täydellinen 
palaminen 

< 100-300 (1) 

Olemassa oleva yksikkö/osittainen 
palaminen 

100-400 (1) 

(1) Kun metallin passivointiin käytetään antimonin (Sb) ruiskutusta, NOx-tasot saattavat saa-
vuttaa jopa arvon 700 mg/Nm3. Vaihteluvälin alaraja voidaan saavuttaa käyttämällä SCR-

tekniikkaa. 
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Taulukko 8. BAT 26 -päätelmän mukaiset katalyyttisen krakkauksen SO2-päästörajat 

Muuttuja Yksikön tyyppi/palamistila 
BAT-päästötaso (BAT-

AEL) (kuukausikes-
kiarvo) mg/Nm3 

SO2 
Uudet yksiköt ≤ 300 

Olemassa olevat yksiköt/täydellinen 
palaminen 

< 100-800 (1) 

Olemassa olevat yksiköt/osittainen 
palaminen 

100-1 200 (1) 

(1) Kun sovelletaan vähärikkisen syötön (pitoisuus esim. < 0,5 % w/w) valintaa (tai vetykäsit-
telyä) ja/tai pesua, BAT-päästötasojen vaihteluvälin yläraja on ≤ 600 mg/Nm3. 

 

Nesteen FCC Porvoon jalostamolla on täydellisen palamisen yksikkö ja siinä käytetään vä-

härikkistä syöttöä, jolloin rikkipäästörajan ylätaso on 600 mg/Nm3. Rikkipäästöjen raja on 

paljon korkeampi kuin aiemmin esitettyjen uunien päästöraja, samoin kuin typenoksidien 

päästöraja. Korkeammat päästöt FCC:llä selittyvät osittain kiinteästä polttoaineesta.  

 

2.1.3 Rikintalteenotto 

 

Rikintalteenottoyksiköissä käsitellään jalostusprosesseissa poistettua rikkiä. RTO:t ovat tyy-

pillisesti useampivaiheisia Claus-prosesseja. RTO:lle syötetään hapankaasua, jossa on run-

saasti rikkivetyä. Rikkivetypitoisuus on yleensä ainakin yli 45 %. Hapankaasu on peräisin 

muun muassa prosesseista, joissa syötöistä tai tuotteista poistetaan rikkiä. Hapankaasua pol-

tetaan termisessä vaiheessa korkeassa lämpötilassa ilman kanssa, jotta saataisiin aikaan rik-

kivedyn ja rikkidioksidin seos. Seos jäähdytetään sopivaan lämpötilaan ja ohjataan katalyyt-

tien läpi rikin pelkistämiseksi. Reaktiosta syntyy kiinteää rikkiä ja vettä. RTO:n päästöt syn-

tyvät prosessin jälkikaasuihin jäävästä rikistä sekä pienissä määrin termisen vaiheen uunin 

käytöstä. (Kent 2012, 1003–1004.) Taulukossa 9 on esitetty BAT-päätelmien mukainen tal-

teenoton tehokkuusaste RTO:lle öljyjalostamolla.  
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Taulukko 9. BAT 54 -päätelmän mukainen rikinpoistoprosessin kokonaistehokkuus. 

  
BAT-tekniikoiden mukainen ympäristö-
tehokkuustaso (BAT-AEPL) (kuukausi-

keskiarvo) 

 
Hapankaasun poisto 

Poistetaan rikkivedyt (H2S) käsitellystä 
jalostamokaasusta BAT 36 -tekniikan 

mukaisen kaasunpolton BAT-päästöta-
son saavuttamiseksi. 

Rikin talteenoton tehokkuus(1) 

Uusi yksikkö: 99,5 — > 99,9 % 

Olemassa oleva yksikkö: ≥ 98,5 % 

(1) Rikin talteenoton tehokkuus lasketaan koko käsittelyketjusta (rikin talteenottoyksikkö ja 
jäännöskaasun käsittely-yksikkö mukaan lukien) syötön rikkiosuutena, joka otetaan talteen 
keräysmonttuihin johdettavasta rikkivirrasta. Kun sovellettavaan menetelmään ei sisälly ri-
kin talteenottoa (esim. merivesipesuri), sillä tarkoitetaan rikinpoiston tehokkuutta, joka il-

maistaan koko käsittelyketjussa poistetun rikin prosentuaalisena osuutena. 

 

RTO:n jälkikaasuista aiheutuu erityisesti rikkipäästöjä. Keskimäärin RTO:n osuus koko ja-

lostamon rikkipäästöistä on 23 %, mutta se voi olla jopa 70–85 %. Muita kaasumaisia pääs-

töjä tulee RTO:sta todella vähän. Päästöjen osuus on vahvasti riippuvainen käytettävän raa-

kaöljysyötön rikkipitoisuudesta. Rikintalteenottoyksiköiden hyötysuhteet vaikuttavat suu-

relta osin koko jalostamon rikkitaseeseen. RTO:lta vaadittu talteenottoaste on vähintään 98,5 

% hapankaasun rikkipitoisuudesta kuten taulukosta 9 näkee, ja silti se on merkittävä rikin-

päästäjä normaalitoimintansa aikana (Euroopan komissio 2014, 72). RTO:n sivutuotteena 

on pelkistetty alkuainerikki. (Euroopan komissio 2015, 137–138.) Jos hapankaasut menisi-

vät jostain syystä käsittelemättömänä RTO:n läpi, ei tilannetta oletettavasti voitaisi pitää 

normaalina toimintana jalostamolla.  

 

 

 

 



29 

 

 

2.1.4 Voimalaitos ja höyrykattila 

 

Öljynjalostus on energiaintensiivistä teollisuutta. Euroopan jalostamoilla on vaihtelevasti 

omia voimalaitoksia ja varsinkin pienemmät jalostamot tulevat toimeen alueellisten voima-

laitosten sähköllä. Nesteellä on Porvoossa oma voimalaitos tuottamassa sähköä ja höyryä 

prosessin tarpeisiin. Naantali ostaa ylimäärähöyryn Fortumin voimalaitokselta ja sähkön val-

takunnan verkosta. Nesteen Porvoon voimalaitoksella poltetaan sekaisin prosessin ylijäämä-

tuotteita ja kaupallisia polttoaineita.  

 

Voimalaitokset ovat suuria polttoprosesseja, joista tyypillisiä päästöjä ovat hiilidioksidi, ty-

pen oksidit ja rikkidioksidi. Jalostamoilla voimalaitosten keskimääräinen osuus typpipääs-

töistä on 27 %:a ja rikkipäästöistä 4 %:a. Typpipäästöt ovat voimalaitoksilla yleensä selvästi 

suurempi ympäristötekijä kuin rikkipäästöt. Päästörajat BAT-päätösten mukaan on esitetty 

taulukoissa 10 ja 11. Rikkipäästöjen osuus on vahvasti verrannollinen käytettyyn polttoai-

neeseen. Päästöt ovat kuitenkin hyvin vahvasti riippuvaisia käytetyistä polttoaineista, joita 

Nesteellä on useita erilaisia. (Euroopan komissio 2015, 132, 136). Nesteen voimalaitos on 

Rankine-prosessi kahdella höyrykattilalla ja höyryturbiineilla. 

 

Taulukko 10. BAT 34 -päätelmän mukainen montaa polttoainetta polttavien yksiköiden NOx-päästöraja. 

Muuttuja Palamistyyppi 
BAT-päästötaso (BAT-

AEL) (kuukausikes-
kiarvo) mg/Nm3  

NOx ilmaistuna NO2:na Useita polttoaineita käyttävä pol-
ttoyksikkö 

30-300                        
Olemassa olevan 

yksikön osalta (1) (2) 

(1) Teholtaan alle 100 MW:n suuruisissa olemassa olevissa yksiköissä, jotka käyttävät polttoöljyä, jonka 
typpipitoisuus on yli 0,5 prosenttia (w/w), tai joiden polttamista polttoaineista yli 50 prosenttia on neste-
mäisiä polttoaineita tai jotka käyttävät ilman esilämmitystä, arvot voivat olla jopa 450 mg/Nm3. 

(2) Vaihteluvälin alaraja voidaan saavuttaa käyttämällä SCR-tekniikkaa. 
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Taulukko 11. BAT 36 -päätelmän mukainen useampaa polttoainetta käyttävien yksiköiden SO2-päästöraja 

Muuttuja 
BAT-päästötaso (BAT-AEL) 

(kuukausikeskiarvo) 
mg/Nm3  

SO2 35-600 

 

Nesteen Porvoon jalostamolla on prosessihöyryä tuottava höyrykattila yhden tuotantolinjan 

keskellä. Se käyttää polttoaineenaan pääasiassa maakaasua, mutta siinä käytetään myös ja-

lostamokaasua. Höyrykattila on huomattavasti suurempi lämpöteholtaan kuin muut proses-

sin uunit. Se ei myöskään liity suoraan mihinkään yksittäiseen prosessiin, koska se tuottaa 

höyryä höyryverkkoon. Poltto-ominaisuuksiltaan se vastaa kuitenkin kaasumaisia polttoai-

neita käyttäviä prosessiuuneja. Nesteellä se on määritetty yhdeksi prosessiuuneista.  

 

2.2 Integroituun päästöjen hallintamalliin liittyvä laskenta 

 

Öljynjalostuksen BREF-asiakirjan BAT 57 -päätelmä mahdollistaa polttoyksiköiden ja 

FCC-yksiköiden NOx-päästöjen yhdistämisen yhteisen päästörajan alle ja korvaa täten pää-

telmät BAT 24 ja BAT 34. BAT 58 – päätelmä mahdollistaa polttoyksiköiden, FCC-yksi-

köiden ja RTO:n SO2-päästöjen yhdistämisen yhteisen päästörajan alle korvaten päätelmät 

BAT 26, BAT 36 ja BAT 54. Yhdistämisessä käytetään laskumenetelmää, joka on kuvattu 

tarkemmin luvussa 2.2.1. (Euroopan komissio 2014, 73-74.) 

 

Koko jalostamoa edustava päästöarvo lasketaan kuvan 5 alimman sarakkeen yhtälöllä, joka 

on annettu BAT 57 ja BAT 58 -päätelmissä. Muut tarkemmat ohjeet laskentaan löytyvät 

BREF-asiakirjan liitteestä Annex 8.6. Savukaasumääränä käytetään laskennallisia arvoja, 

jotka pohjautuvat käytettyyn polttoainemäärään tai syötön hapankaasun virtausmäärään 

(RTO). Yksiköiden SO2 ja NOx – pitoisuudet ovat uuneille ja FCC:lle mitattuja arvoja ja 

RTO:lle laskennallinen arvo joka pohjautuu talteenottohyötysuhteeseen. Savukaasumäärät 

ovat kuukausikeskiarvoja yksikössä Nm3/h normaaliolosuhteissa 273,15 K lämpötilassa, 1 

atm paineessa ja 3 %:n happipitoisuudessa sekä kuivassa kaasussa. Pitoisuudet ilmoitetaan 
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yksikössä mg/Nm3. Koko tiedonhankinta- ja laskentaprosessi on esitetty kaaviona kuvassa 

5.  

 

Öljyekvivalentti
polttoainemäärät

Polttoaine-
määrät

Savukaasukertoi-
mien laskeminen
FF-kertoimilla(toe)

Kuplaosuudet
perustuen savukaa-
sumääriin, %

Mitatut SO2-
ja NOx-pitoi-
suudet(mg/Nm3)

Kaasua 
polttoaineena 

käyttävät 
polttoyksiköt

Jalostamokaasun 
lämpöarvon 

määrittäminen

Polttoaineiden 
lämpöarvojen 

määrittäminen

Koksin lämpöarvo 
vakio

Virtausmittaus, 20 
yksikköä

Virtausmittaus, 2 
yksikköä

Koksi määrä

Nestemäisiä 
polttoaineita 

käyttävät 
polttoyksiköt

FCC Rikkilaitokset

FF-kerroin (vakio) * 
polttoainemäärä 

(toe)

FF-kerroin (vakio) * 
polttoainemäärä 

(toe)

FF-kerroin (vakio) * 
polttoainemäärä 

(toe)

FF-kerroin (vakio) * 
rikillinen syöttö 

(toe)

Savukaasumäärä
kokonaisSKmäärä

Savukaasumäärä
kokonaisSKmäärä

Savukaasumäärä
kokonaisSKmäärä

Savukaasumäärä
kokonaisSKmäärä

Jatkuvatoimiset 
analysaattorit / 

määräaikaismitta-
ukset

Jatkuvatoimiset 
analysaattorit

Jatkuvatoimiset 
analysaattorit

Laskennallinen 
päästö, vakio

Rikillisen syötön 
määrä 

rikkilaitoksille, 4 
yksikköä

SO2-
ja NOx-päästöt 
[mg/Nm3]

 

Kuva 5. Päästökaton arvon laskeminen. 

 

Kuvassa 5 on esitetty rakenteellisesti ylhäältä alaspäin päästöarvon laskenta. Rinnakkain on 

valittu BREF-asiakirjan liitteen 8.6 mukaan eritellyt yksikkötyypit, joilla laskenta ja päästö-

rajat ovat hieman erilaisia. Ensimmäisenä tulee määrittää polttoaineen ja hapankaasun vir-

taamat sekä polttoaineen ominaisuudet ja lämpöarvot. FF-kertoimet lasketaan polttoaineen 
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ominaisuuksista ja niiden avulla polttoainevirroista saadaan savukaasumäärät, joista voidaan 

laskea eri päästölähteiden painotettu osuus päästöarvosta. Lopuksi tulee selvittää pitoisuudet 

typpi- ja rikkipäästöille. Kokonaisuudesta saadaan laskettua yhdistetty päästöarvo jalosta-

mon laajuudella typenoksideille ja rikkidioksideille.  

2.2.1 Savukaasumäärien laskeminen 

 

Polttoprosessien savukaasumäärät lasketaan käytettävästä polttoaineesta, joten jokaisen yk-

sikön käyttämää polttoainemäärää tulee mitata jatkuvatoimisesti suoraan tai apusuureilla. 

Polttoaineesta tulee analysoida myös lämpöarvo, koska savukaasun määrä lasketaan FF-ker-

toimilla, jotka ottavat huomioon lämpöarvon. FF-kerroin tulee sanoista Flue gas Flow factor.  

Polttoainemäärä painotetaan käytettävän polttoaineen lämpöarvon ja IEA:n määrittämän 

toe-arvon – 41,868 GJ – suhteessa (IEA 2015).  

 

 Usean tyyppisiä polttoaineita polttaville uuneille suositellaan käytettäväksi laskennallisen 

savukaasun määrittämiseksi arvoa 12,3 Nm3/kg foe (foe: fuel oil equivalent). Käytettävän 

polttoaineen koostumusta analysoidaan määräajoin ja tästä saadaan laskettua lämpöarvo, 

josta saadaan lisäkerroin vertaamalla sitä foe:n lämpöarvoon. Savukaasumäärän kertoimen 

voisi laskea myös kemiallisen koostumuksen perusteella, mutta erilaisten nestemäisten polt-

toöljyjen arvot ilmoitettuna yksikössä Nm3/kg foe vaihtelevat niin vähän, että on perusteltua 

käyttää laskennassa vakioarvoa. Kaasumaisia polttoaineita käyttäville uuneille suositellaan 

käytettäväksi arvoa 11,3 Nm3/kg foe. Tarkan arvon voisi laskea savukaasulaskumenetel-

mällä, mutta tehdyn tarkastelun mukaan arvot eivät eroa paljoa ehdotetusta vakiosta, joten 

jatkuvasta laskennasta saatava hyöty on vähäinen.  

 

RTO:ssa käytetään savukaasujen laskemisessa niin sanotun hapankaasun määrää, eli rikki-

laitoksien syöttöä, laskennan pohjana. Hapankaasu on talteenottoyksikköön syötettävä käsi-
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teltävä kaasu, joka koostuu pääosin rikkivedystä (H2S) (Kent 2012, 1003–1004). Savukaa-

sun määrän laskennassa käytettävä arvo määritetään RTO:n hyötysuhteen ja hapankaasun 

rikkivetypitoisuuden perusteella taulukon 12 mukaisesti. Taulukko on muodostettu teoreet-

tisten savukaasumäärien perusteella laskennallisesti. Käytettäväksi suositellaan arvoa 1500 

Nm3/t hapankaasua.  

 

Taulukko 12. RTO:n savukaasumäärän määrittäminen 

    Rikin talteenottoaste 

Savukaasun virtausmäärä 
(Nm3 3 % O2)/t hapankaa-

sua 
MMGA 
(g) f0 99,90 % 99,50 % 98,00 % 

H2S pitoisuus 
hapankaasussa 

(% v/v) 

99 % 34,0 2,01 1553 1567 1619 

90 % 34,9 1,93 1453 1466 1511 

80 % 35,9 1,85 1348 1359 1399 

 

FCC-yksikössä poltetaan katalyyttiin tarttuvaa kiinteää koksia. Savukaasumäärä perustuu 

siis poltetun koksin määrään ja sen koostumuksesta johdettuun savukaasulaskentaan. Savu-

kaasumäärälle suositellaan käyttämään kerrointa 12,3 Nm3/kg koksia (toe). Päästöjen pitoi-

suudet mitataan samalla tavalla kuin polttouuneissa ja päästöraja-arvossa käytetään mitattuja 

arvoja.  

 

Erään pienemmän lämpöarvon kaasun FF-kerroin on laskettu BREF-asiakirjan liitteen 8.6 

mukaisesti. Laskentaan tarvitaan kaasun kemiallinen koostumus massaosuuksina, josta las-

ketaan FF-kerroin yhtälön 1 mukaisesti. Kertoimina käytetään a HC + b H2 + c inertit ja 

hiilivedyt kirjoitetaan niiden yleiseen muotoon CnHp.  

 

 
𝐹𝐹 − 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 =

(𝑎 ∙ (4,76𝑛 + 0,94𝑝) + 𝑏 ∙ 1,88 + 𝑐) ∙ 22,4

(𝑎 ∙ (12𝑛 + 𝑝) + 𝑏 ∙ 2 + 𝑐 ∙ 28)
 

(1) 
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Polttoainemassan tuottama savukaasumäärä lasketaan yhtälön 2 mukaisesti kertomalla mas-

savirta tai polttoainemäärä FF-kertoimella ja foe:n lämpöarvolla sekä jakamalla polttoaineen 

lämpöarvolla.  

 

 𝑄𝑣  = 𝑄𝑚 ∙ 𝐹𝐹 − 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 ∙
𝐿ä𝑚𝑝ö𝑎𝑟𝑣𝑜

41,868
𝑀𝐽
𝑘𝑔

⁄
  (2) 

 

 Qv Savukaasun tilavuusvirta, [Nm3/h] 

 Qm Massavirta, polttoaineen [kg/h] 

 FF-kerroin Polttoaineen savukaasukerroin, [Nm3/kg foe] 

 Lämpöarvo Polttoaineen lämpöarvo, [MJ/kg] 

 Foe Fuel oil equivalent, [41,858 MJ/kg] 

 

FF-kertoimen kompensoiminen lämpöarvolla ottaa huomioon polttoaineen koostumuksen 

muutoksia. Polttoaineen koostumuksen tai koko polttoaineen muuttuessa FF-kertoimen 

edustavuus tulee tarkistaa BREF Annex 8.6. laskennan mukaisesti.  

 

2.2.2 Laskennalliset pitoisuudet yksiköille ja jalostamolle 

 

RTO:n päästöjen rikkipitoisuutta ei mitata päästökuplaan, vaan se määritetään laskennalli-

sesti samaan tapaan kuin RTO:n savukaasumäärä. Pitoisuuden laskennassa käytetään saman-

laista taulukkoa kuin RTO:n savukaasumäärässä samoilla muuttujilla. Muuttujat ja arvot on 

esitetty taulukossa 13.  
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Taulukko 13. RTO:n päästöjen rikkipitoisuus mg/Nm3. 

    Rikin talteenottoaste 

SO2 (mg/Nm3 3 % O2) incin 
MMGA 
(g) f0 99,90 % 99,50 % 98,00 % 

H2S pitoisuus 
hapankaasussa 

(% v/v) 

99 % 34,0 2,01 1 201 5 952 23 009 

90 % 34,9 1,93 1 137 5 636 21 826 

80 % 35,9 1,85 1 059 5 252 20 385 

 

Muiden päästölähteiden typenoksidi- ja rikkidioksidipitoisuudet mitataan savukaasuista 

BAT 4 – päätelmän mukaisesti. Koko jalostamon yhteinen päästöarvo lasketaan kuvassa 5 

esitetyllä yhtälöllä. Päästöarvo voi vaihdella nopeastikin, jos savukaasumäärien suhteet eri 

yksiköiltä muuttuvat, varsinkin kun rikkidioksidipäästöissä RTO:n pitoisuutena käytetyt ar-

vot ovat paljon suurempia kuin BAT-päätelmissä esitetyt raja-arvot muille yksiköille. Koko 

jalostamon päästöarvojen laskennan takia on tärkeää määrittää rajat normaalitoiminnalle, 

jonka aikana on mahdollista pysyä päästörajoissa.  

 

3 MONITOROINNIN HAASTEET SIIRRYTTÄESSÄ INTEGROI-

TUUN PÄÄSTÖJEN HALLINTAMALLIIN 

 

Monitorointia ohjeistetaan BAT- päätelmissä ja integroidun päästöjen hallintamallin osalta 

osittain BREF-asiakirjan liitteessä. Integroitua päästöjen hallintamallia varten EU:n komis-

sio on julkaissut lisäohjeistuksen raportoinnille, joka omalta osaltaan määrittää mitä asioita 

on jalostamolla monitoroitava (Euroopan komissio 2014b). Ohjeistukset eivät kuitenkaan 

ole täysin kattavia ja yksiselitteisiä monitoroinnin osalta. Luvussa 3.1.1 on esitetty olemassa 

oleva ohjeistus ja luvussa 3.1.2 esitetään miltä osin monitoroinnin ohjeistus on puutteellista.  
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EU:n komission vaatimuksissa integroidun päästöjen hallintamallin raportoinnista on tonni-

määräisten typenoksidi- ja rikkidioksidipäästöjen määrittäminen. Yksiköille, joilla ei ole jat-

kuvatoimisia päästöanalysaattoreita, tonnimääräisten päästöjen määrittäminen pohjautuu 

aina jonkinlaiseen laskentaan. Integroitu päästöjen hallintamalli voi tehdä erilaisista lasken-

tametodeista helpompia ja luotettavampia kuin aiemmin käytetyistä laskentametodeista. Lu-

vussa 3.2 tarkistellaan eri laskentametodeja sekä haasteita laskentametodia vaihdettaessa.  

 

Luvussa 3.3 tarkastellaan integroidun päästöjen hallintamallin automatisoitua monitorointia 

verrattuna yksittäisten päästörajojen mallin monitorointiin. Pitoisuuksien painotetun kes-

kiarvon laskeminen vaatii lisää mittauksia ja yhteinen päästöarvo koko jalostamolle aiheut-

taa mittausten riippuvuutta toisistaan. Luvussa tarkastellaan myös toisistaan riippuvaisten 

mittausten aiheuttamia haasteita.  

 

3.1 Integroidun päästöjen hallintamallin monitoroinnin ohjeistus 

 

Öljynjalostuksen päästöjen monitoroinnin parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on esitetty 

BAT 4 ja BAT 5 – päätelmissä. BAT 4 ja BAT 5 – päätelmien määräykset koskevat koko 

öljynjalostusalaa, eivätkä pelkästään integroitua päästöjen hallintamallia käsiteltäviä yksi-

köitä. BAT 4 -pääteömän mukaan tarkkailussa on käytettävä EN-standardeja ja mitattava 

taulukon 14 mukaan eri päästöjä joko jatkuvatoimisesti tai määrätyin väliajoin. Jos EN-stan-

dardeja ei ole olemassa, on käytettävä ISO- tai kansallisia standardeja. (Euroopan komissio 

2014a). Integroituun päästöjen hallintamalliin on olemassa lisäohjeita BREF-asiakirjassa 

liitteessä 8.6. Nämä ohjeet eivät kuitenkaan kata kaikkia tarvittavia muuttujia tai niiden mää-

ritystapoja ja -taajuutta yhteisen päästöarvon laskennalle. Euroopan komission täytäntöön-

panopäätöksen 2014/768/EU perusteella vaaditaan useita tietoja Euroopan unionin saata-

vaksi liittyen integroituihin päästöjen hallintamalliin. Näistä vaatimuksista saadaan ohjenuo-

ria monitoroinnille, jotta voidaan täyttää raportoinnin vaatimat kohdat.  
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3.1.1 BAT-päätelmien ja EU:n ohjeistukset monitorointiin 

 

Taulukossa 14 on esitetty BAT 4 –päätelmän antama ohjeistus typenoksidi- ja rikinoksidi-

päästöjen monitorointiin. Taulukkoon on valittu vain rikkidioksideihin ja typenoksideihin 

liittyvät ohjeistukset.  

 

Taulukko 14. Öljyjalostamoilla vaaditut päästömittaukset BAT 4 - päätelmän mukaan. 

Kuvaus Yksikkö 
Tarkkailun vähimmäisti-

heys 
Tarkkailumenetelmä 

SOX-, NOX- ja 
pölypäästöt 

Katalyyttinen 
krakkaus 

Jatkuva (1) (2) Suora mittaus 

Polttoyksiköt        
≥ 100 MW (3) ja 
kalsinointiyksiköt 

Jatkuva (1) (2) Suora mittaus (4) 

Polttoyksiköt      
50-100 MW (3) 

Jatkuva (1) (2) 
Suora mittaus tai epä-

suora tarkkailu 

Polttoyksiköt        
< 50 MW (3) 

Kerran vuodessa ja merkit-
tävien polttoaineen muutos-

ten jälkeen (5) 

Suora mittaus tai epä-
suora tarkkailu 

Rikin talteenot-
toyksiköt 

Jatkuva vain SO2:n osalta 
Suora mittaus tai epä-

suora tarkkailu (6) 

(1) SO2-päästöjen jatkuva mittaus voidaan korvata laskelmilla, jotka perustuvat polttoaineen 
tai syötön rikkipitoisuuden mittauksiin, edellyttäen, että voidaan osoittaa, että näin saavute-
taan vastaava tarkkuuden taso. 

(2) SOX:n osalta vain SO2:a mitataan jatkuvasti, kun taas SO3:a mitataan vain määräajoin 
(esim. SO2:n tarkkailujärjestelmän kalibroinnin yhteydessä). 

(3) Tämä on kaikkien päästöjä vapauttavaan piippuun yhdistettyjen polttoyksikköjen nimelli-
nen kokonaislämpöteho. 

(4) Tai SOX:n epäsuora tarkkaillu. 

(5) Tarkkailutiheyttä voidaan mukauttaa, jos yhden vuoden jälkeen tietosarja osoittaa sel-
västi riittävää vakautta. 

(6) Rikin talteenottoyksikön SO2-päästöjen mittaukset voidaan korvata jatkuvalla materiaali-
taseella tai muiden merkityksellisten prosessimuuttujien seurannalla edellyttäen, että rikin 
talteenottoyksikön tehokkuuden asianmukaiset mittaukset perustuvat määräaikaisiin (esim. 
joka toinen vuosi tehtäviin) laitoksen osan suorituskykytesteihin.  
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Taulukon 14 mukaisesti Nesteellä FCC:llä on käytössä jatkuvatoimiset päästöanalysaattorit 

rikkidioksidille ja typenoksideille, samoin kuin isoilla uuneilla sekä RTO:lla. Suurin osa 

Nesteen uuneista on alle 50 MW:n tehoisia, jolloin jatkuvatoimisia ilmapäästömittauksia ei 

tarvita. Kun jatkuvatoimisia päästömittauksia ei ole käytössä, on yksiköillä tehtävä vuosit-

tain päästömittaukset. Vuosimittauksista saadaan myös IPH:n laskennassa käytettävät pitoi-

suusarvot.  

 

Integroidun päästöjen hallintamallin soveltamiseen liittyy paljon tukimuuttujien laskentaa, 

joista osa on riippuvaisia polttoaineiden lämpöarvoista tai kemiallisesta koostumuksesta. 

BAT 5 – päätelmän mukaan parasta käytettävää tekniikkaa on mitata savukaasun happipi-

toisuutta jatkuvatoimisesti ja polttoaineen typpi- sekä rikkipitoisuutta merkittävien polttoai-

neen/syötön laadun muutoksien yhteydessä. BAT 5 – päätelmän mukaisesti monitoroidaan 

polttoaineen typpi- ja rikkipitoisuutta, muuta koostumusta ja lämpöarvoa tasaisin väliajoin.  

 

Jalostamoiden on valmisteltava kuvaus seurantajärjestelmästä, jota käytetään yhteisen pääs-

töarvon määrittämiseen. Seurantajärjestelmästä tulee kuvata mitatut ja lasketut muuttujat, 

määrittää mittauksien tyypit ja menetelmät, perustella käytetyt laskentakertoimet sekä seu-

rannan tiheys. Taulukossa 15 on avattu tarvittavien lisätietojen sisältöä järjestelmää perus-

tettaessa.  

 

Taulukko 15. Euroopan Unionin integroidun päästöjen hallintamallin valvontaan tarvittavat tiedot järjestel-

mää perustettaessa. 

EU:n vaatimat tiedot 
seurantajärjestelmästä 

Huom. 

Mitatut muuttujat Mitä virtoja tai pitoisuuksia saadaan mitattua 

Lasketut muuttujat Mitä arvoja, vakioita tai muuttujia lasketaan 

Mittauksien tyypit ja 
menetelmät 

Minkälaisia mittauksia, millä tekniikalla ja miten usein 
seurantaa toteutetaan 

Käytetyt laskentaker-
toimet 

Laskennassa käytettäville kertoimille on etsittävä pe-
rustelu kirjallisuudesta tai laskea perustelu oikeista ti-
lanteista 
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Taulukossa 15 mainitut muuttujat ja kertoimet ovat luvussa 2.2 esitetyn laskennan eri osia. 

Mittauksia ja laskettuja muuttujia tulee jalostamon tasolla useita kymmeniä, samoin kuin 

erilaisia kertoimia. Taulukon 15 tiedot on välitettävä Euroopan Unionille kaikilta integroitua 

päästöjen hallintamallia soveltavilta jalostamoilta, jotta voidaan varmistaa laskennan ja mit-

tauksien luotettavuus. Seurantajärjestelmän avulla pitää pystyä seuraamaan integroidun 

päästöjen hallintamallin mukaista päästörajaa, sekä lisäksi vuoteen 2020 asti raportoida yk-

sikkökohtaiset pitoisuudet, yksiköiden savukaasumäärät tai muut painotuksessa käytettävät 

määreet sekä kaikkien yksikköjen päästöt tonneina kuukaudessa. Taulukossa 16 on esitetty 

siirtymäajalta vaadittavat lisätiedot päästöistä. (Euroopan komissio 2014b).  

 

Taulukko 16. Euroopan Unionin tarvitsemat tiedot jalostamoiden raportoimien päästöarvojen tarkistamiseksi 

päästötarkkailun siirtymäajalla 2020 saakka. 

Siirtymäajalta EU:lle toimitettavat 
lisätiedot päästöistä 

Huom. 

Yksikkökohtaiset pitoisuudet 
Jokaiselta yksiköltä erikseen yksikössä mg/Nm3, 
kuukauden keskiarvoina vuoden ajalta 

Yksiköiden savukaasumäärät, tai 
muut painotuksessa käytettävät suu-
reet 

Jokaiselta yksiköltä erikseen yksikössä Nm3/h 
kuukauden keskiarvoina vuoden ajalta 

Kaikkien yksiköiden päästöt tonneina 
kuukaudessa 

Koko jalostamon yhteinen tonnimääräinen 
päästö t/kk vuoden joka kuukaudelta 

Keskimääräinen pitoisuus 
Koko jalostamon painotettu keskimääräinen pi-
toisuus yksikössä mg/Nm3 

 

Automatisoitu päästöjen tarkkailu ja sen raportointi olisi hyvä suunnitella siten, että välivai-

heina saadaan EU:n vaatimat siirtymäajan lisätiedot. Automatisoidun seurantajärjestelmän 

pitää siis pystyä keräämään kumuloidut tonnimääräiset päästöt ja savukaasumäärät kuukau-

sitasolla. Päästörajoja seurataan kuukausittaisina keskiarvoina (Euroopan komissio 2014a, 

43). EU:n vaatimia lisätietoja käytetään tarkistamaan kuukausittaiset keskiarvot laskennalli-

sesti tonnimääräisten päästöjen ja savukaasumäärien perusteella.  
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3.1.2 Puutteet ja tulkinnanvaraisuudet ohjeistuksissa 

 

Integroidun päästöjen hallintamallin yhteisen päästöarvon laskemiseksi tulee laskea jokai-

selle yksikölle savukaasumäärä, jota käytetään painotetun keskiarvon laskemiseksi yksikkö-

kohtaisista pitoisuuksista. Savukaasumäärä tulee BREF-asiakirjan ohjeiden mukaan laskea 

savukaasumäärästä tai vastaavasta muuttujasta. Savukaasumäärälle on esitetty laskentaoh-

jeet BREF-asiakirjassa (Euroopan komissio 2015a, 683–698). Savukaasumäärä lasketaan jo-

kaiseen yksikköön syötettyjen polttoaineiden massavirroista. Polttoaineiden massavirtojen 

monitoroinnille ei kuitenkaan ole minkäänlaista ohjeistusta. Eurooppalaiset öljynjalostamot 

ovat mukana päästökaupassa, jossa jalostamoiden hiilidioksidipäästöjen määrittämiseksi 

seurataan myös polttoaineiden massavirtoja. Soveltuvilta osin voisikin olla hyvä käyttää 

päästökaupan raportointi- ja monitorointiohjetta, joka on Euroopan komission asetus N:o 

601/2012.  

 

Rikintalteenottoyksikön integroidun päästöjen hallintamallin laskennan pitoisuus ja savu-

kaasumäärä ovat riippuvaisia yksikön talteenottoasteesta ja rikkivetypitoisuudesta. BAT 4 – 

päätelmä määrittää RTO:lla käytettäväksi jatkuvatoimista rikkidioksidimittausta. Integ-

roidussa päästöjen hallintamallissa RTO:lle suositellaan käytettäväksi laskennallista arvoa 

savukaasuille ja pitoisuudelle, jotka pohjautuvat talteenottoasteeseen sekä hapankaasun rik-

kivetypitoisuuteen. Vaihtoehtona BAT 4 – päätelmässä annetaan mahdollisuus taselasken-

nalliseen jatkuvatoimiseen tarkasteluun, jos yksikön suorituskykyä testataan säännöllisesti. 

Säännöllisyydestä on annettu vain esimerkkinä 2 vuoden välein, mutta suoraa määräystä 

monitorointivälille ei ole annettu, joten toiminnanharjoittajan on päätettävä monitorointiväli 

RTO:n talteenottoasteen ja hapankaasun rikkivetypitoisuuden tarkkailuun.  

 

Savukaasumäärä eri yksiköille lasketaan polttoaineen massavirrasta FF-kertoimilla. FF-ker-

toimille on määritelty vakiokertoimet sekä laskentamenetelmät, joilla voidaan määrittää ker-

roin yksikössä Nm3/tonnes of fuel oil equivalent, eli normaalikuutiota öljyekvivalenttitonnia 
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kohden. FF-kertoimen määrittämisen lisäksi tulee siis tietää käytettävän polttoaineen läm-

pökerroin, joilla se voidaan suhteuttaa öljyekvivalenttiin. FF-kertoimelle suositellaan käy-

tettäväksi vakioarvoja, mutta mahdollisesti voi olla tarpeellista tarkastella polttoaineen koos-

tumukseen perustuvalla laskennalla FF-kertoimen laatu (Euroopan komissio 2015a, 686–

688). Laskentaliite öljynjalostuksen BREF-asiakirjassa ei sisällä näille muuttujille seuranta-

taajuutta. Laskennassa on paljon yhtäläisyyksiä päästökaupan seurantaan, koska seurataan 

polttoaineen kulutusta ja sen ominaisuuksia. (Euroopan komissio 2012b, 97.) 

 

Integroidun päästöjen hallintamallin tavoitteena on päästä samaan päästötasoon kuin yksit-

täisillä BAT-päätelmien päästötasoilla. Koko jalostamoa edustavan päästöarvon on siis ol-

tava enintään samalla tasolla, kuin vastaava päästöarvo joka laskettaisiin BAT-päätelmien 

päästötasoilla. Päästöarvon maksimi muuttuu sen mukaan, minkälaiset yksiköt tuottavat 

enemmän savukaasuja. Jatkuvasti muuttuvat savukaasumäärät erilaisilta yksiköiltä aiheut-

taisivat kuukausittain muuttuvan päästörajan ja päästöarvon. Tätä muuttuvaa päästörajaa 

voidaan kutsua dynaamiseksi päästökatoksi. Nesteen tekemien selvityksien mukaan Suomen 

viranomaiset haluaisivat määrätä ympäristölupaan kiinteän päästöarvon, jota ei saa ylittää. 

Kiinteän katon määrittäminen on haastavampaa jatkuvan jalostamon tilanteen muuttumisen 

takia, mutta kiinteän rajan valvominen on jalostamon valvontaviranomaiselle dynaamista 

muutuvaa rajaa selkeämpää. Kiinteän katon määrittämiselle ei ole olemassa ohjeistusta.  

 

3.2 Tonnimääräisten päästöjen monitoroinnin menetelmät ja haasteet 

 

Euroopan komissio haluaa saada tietoonsa tonnimääräiset päästöt jalostamoilta siirtymä-

ajalta vuoteen 2020 saakka. Tonnimääräisten päästöjen laskennasta tai mittaamisesta ei ole 

ohjeistusta BAT-päätelmissä tai BREF-asiakirjassa. Laskennallisesti selkeimmin tonnimää-

räiset päästöt saadaan määritettyä mittaamalla päästön pitoisuutta savukaasukanavassa ja sa-

vukaasun virtausta jatkuvatoimisesti päästökohdekohtaisesti, jolloin tarvittavat muuttujat 
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tiedetään suoraan mittauksista. Mitatut päästöt voidaan helposti muuntaa esimerkiksi yksik-

köön mg/m3 ja mittaamalla savukaasujen massavirtaa tai tilavuusvirtaa sekä tuntemalla sa-

vukaasun tiheyden on mahdollista laskea kokonaispäästöt.  

 

Tonnimääräisten päästöjen määrittäminen vaatii erilaisia laskentamenetelmiä, jos käytössä 

ei ole kuin kerran vuodessa tehtävät päästömittaukset. Usein polttoprosessit eivät ole käy-

tössä niin tasaisia koko vuotta, että olosuhteet ja päästöt pysyisivät edes lähes samana koko 

aikaa. Standardi SFS 13284-1 ohjeistaa hiukkaspitoisuuksien mittauksessa, mutta se on osit-

tain sovellettavissa muihinkin päästöihin. Standardin SFS 13284-1 mukaan mittausrapor-

tissa tulee olla mittausajalta keskimääräinen tilavuusvirta ja pitoisuudet, joista voidaan mää-

rittää mittausajankohdan tonnimääräinen päästö esimerkiksi yksikössä kgpäästö/h. Mittauk-

sien yksikkömuunnoksissa hyvinä apuina ovat standardi SFS 5624 ja kumottu standardi SFS 

3866. Jos polttoprosessi ja polttoaineen laatu oletetaan hyvin tasaisiksi, voidaan koko vuo-

den päästöt laskea käyttämällä mittausajankohdan tuntikohtaista päästömäärää ja prosessin 

käyntiaikaa. Toinen vaihtoehto on määrittää mittausajankohtana myös käytetyn polttoaineen 

energiasisältö, jolloin voidaan määrittää mittausajankohdan ominaispäästö yksikössä 

kgpäästö/MJ. Tämän jälkeen seurataan käytetyn polttoaineen energiasisältöä, jolloin voidaan 

laskea kokonaispäästö ominaispäästön ja käytetyn energian tulona.  

 

Jos päästömittaukset eivät ole mahdollisia tai muuten koetaan tarpeelliseksi esimerkiksi ver-

tailun vuoksi, voi päästöjen määrän määritellä myös laskennallisesti polttoaineen kemialli-

sen koostumuksen mukaan. Päästökaupan seurannan ohjeistuksissa artiklassa 21 sanotaan, 

että päästökerroin voidaan määritellä laboratorioanalyyseillä (Euroopan komissio 2012b, 

40). Päästökaupassa polttoaineen hiilipitoisuus analysoidaan ja sen oletetaan muuttuvan pol-

tettaessa kokonaan hiilidioksidiksi. Polttoaineelle määritetään päästökerroin yksikössä 

tCO2/MJ tai tCO2/tpolttoaine, mikä voidaan tehdä helposti rikille, jos kaiken polttoaineen rikin 

oletetaan palavan rikkidioksidiksi. Typpipäästöille palamisreaktio ei ole niin yksiselitteinen. 

Matalammilla lämpötiloilla polttoilman typpi ei muutu typenoksideiksi ja yleensä palamis-

prosessissa polttoaineen typestä 10-50 % muuttuu typenoksideiksi (de Nevers 200, 464). 



43 

 

 

Päästön kokonaismäärä saadaan laskettua, kun tiedetään polttoaineen koostumus ja käytetty 

määrä.  

 

Öljynjalostuksen BREF-asiakirjan liitteessä 8.6. esitetyllä kuplalaskennan pohjalta voidaan 

määrittää vielä yksi laskentatapa, joka on ideologialtaan samankaltainen kuin päästökertoi-

men määrittäminen yksikössä kgpäästö/MJ. BREF-asiakirjassa lasketaan päästöjen pitoisuuk-

sien painottamiseksi savukaasujen tilavuus normaalikuutiossa polttoaineen ominaisuuksien 

perusteella. Vuosittaisissa mittauksissa tulee ilmoittaa typen- ja rikinoksidien pitoisuudet 

normaalikuutoissa, jolloin laskennallisista normaalikuutioista ja normitetuista pitoisuuksista 

saadaan tonnimääräiset päästöt.  

 

Pohdittavaksi jää, käytetäänkö tonnimääräisten päästöjen laskennassa BREF:n liitteessä 8.6 

käytettyjä kertoimia savukaasumäärille, aiemmin mahdollisesti vakiintuneita laskentamene-

telmiä eri jalostamoilla vai jotain muuta vaihtoehtoa yhteisillä malleilla molemmilla jalosta-

moilla. Luvussa 5.1 selvitetään Nesteen aiempien tonnimääräisten päästöjen laskentamene-

telmien eroavaisuuksia IPH:n laskennalla saataviin tonnimääräisiin päästöihin.  

 

3.3 Monitoroinnin automatisoinnin monimutkaistuminen 

 

Seuraavaksi tarkastellaan yksikkökohtaisten pitoisuuksien ja koko jalostamon yhteisten pi-

toisuusarvojen monitorointia kaaviokuvina ja pyritään tutkimaan, minkälaisia ongelmia uu-

desta yhden pitoisuusarvon monitoroinnista voi syntyä. Kuvissa 6 ja 7 on esitetty periaat-

teelliset ja yksinkertaistetut kuvat useamman yksikön seurannasta yksikkökohtaisilla pääs-

törajoilla ja jalostamokohtaisella päästörajalla. Öljynjalostamolla yksiköitä on runsaasti 

enemmän ja mittauksiin liittyy apumittauksia. Kuvissa ei myöskään ole esitetty normittavia 

laskentoja pitoisuuksille eikä erilaisia kompensaatioita virtausmittauksille.  
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Yksikkö 1

Polttoainemäärä, 
Mittaus

Savukaasumäärä

Yksikkö 2

Polttoainemäärä, 
Mittaus

Savukaasumäärä

Yksikkö 3

Polttoainemäärä, 
laskenta 

tukimuuttujista

Savukaasumäärä

Yksikkö 4

Polttoainemäärä, 
kuukausittainen 

varastoinventaari
o

Savukaasumäärä
Pitoisuus, jatkuva 

mittaus

Pitoisuus, 
määräaikainen 

mittaus

Pitoisuus, 
laskennallinen

Pitoisuus, 
uunivalmistajan 

maksimiarvo

Savukaasumäärä, 
m3n/h, m3n/kk

Päästömäärä, 
esim kg/h, t/kk

Savukaasumäärä, 
m3n/h, m3n/kk

Päästömäärä, 
esim kg/h, t/kk

Savukaasumäärä, 
m3n/h, m3n/kk

Päästömäärä, 
esim kg/h, t/kk

Savukaasumäärä, 
m3n/h, m3n/kk

Päästömäärä, 
esim kg/h, t/kk

Kokonaisuuden 
savukaasumäärä, 

m3n tai m3n/h

Pitoisuus, koko 
jalostamo

Päästömäärä t/kk, 
t/a

 

Kuva 6. Periaatteellinen kuva neljän yksikön joukon mittauksista koko jalostamon päästöarvon tarkkaile-

miseksi. 

 

Yksikkö 1

Polttoainemäärä, 
Mittaus

Savukaasumäärä

Yksikkö 2

Polttoainemäärä, 
Mittaus

Savukaasumäärä

Yksikkö 3

Polttoainemäärä, 
laskenta 

tukimuuttujista

Savukaasumäärä

Yksikkö 4

Polttoainemäärä, 
kuukausittainen 

varastoinventaari
o

Savukaasumäärä
Pitoisuus, jatkuva 

mittaus

Pitoisuus, 
määräaikainen 

mittaus

Pitoisuus, 
laskennallinen

Pitoisuus, 
uunivalmistajan 

maksimiarvo

Savukaasumäärä, 
m3n/kk

Päästömäärä, 
esim kg/h, t/kk

Savukaasumäärä, 
m3n/h, m3n/kk

Päästömäärä, 
esim kg/h, t/kk

Savukaasumäärä, 
m3n/h, m3n/kk

Päästömäärä, 
esim kg/h, t/kk

Savukaasumäärä, 
m3n/h, m3n/kk

Päästömäärä, 
esim kg/h, t/kk

Kokonaisuuden 
päästömäärä, t/kk 

tai t/a

 

Kuva 7. Yksikkökohtaisten päästörajojen tarkkaileminen neljän yksikön joukossa. 
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Tärkeimpänä huomiona kuvista 6 ja 7 saadaan se, että yksittäiseen koko jalostamon yhtei-

seen päästöarvoon vaikuttavat kaikkien yksiköiden mittaukset. Yksittäisen mittarin vikaan-

tuminen voi aiheuttaa virheitä koko jalostamoa edustavaan päästöarvon, jolloin lopputulos 

voi olla epävarma tai epätarkka. Yksikkökohtaisia päästörajoja seurattaessa yhden mittarin 

vikaantumisen vaikuttavuus jalostamon mittakaavassa on pienempi, eikä häiriö vaikuta mui-

hin mittauksiin ja tuloksiin. Yksikkökohtaisia päästörajoja seurattaessa voi käytettävien mit-

talaitteiden määrä olla myös pienempi, jos savukaasumäärää ei seurata laisinkaan.  

 

Kuvissa 6 ja 7 on merkitty lupamääräyksissä seurattavat, viranomaisille raportoitavat pitoi-

suusarvot ja mahdolliset tonnimääräiset arvot keltaisella. Kuvassa 7 on esitetty perinteisempi 

yksikkökohtaisten päästörajojen seuranta, jossa yksiköiden mittaukset eivät vaikuta toi-

siinsa. Yksikkökohtaisilla päästörajoilla ei savukaasun määrällä myöskään ole merkitystä, 

kunhan pitoisuus pysyy rajoissa, ellei lupamääräyksissä ole asetettu myös tonnimääräistä 

rajaa päästöille vuoden aikana. Tonnimääräisiä päästöjä ei ole asetettu BAT-päätelmiin. 

Tonnimääräisten arvojen korjaaminen on kuitenkin helpompaa jälkikäteen, kuin jatkuvatoi-

misen koko jalostamon pitoisuuden päästörajan jatkuvan tarkkailun jälkikäteen laskeminen.  

 

Kuvassa 6 on esitetty koko jalostamon yhteisen päästöarvon laskeminen erilaisilla mittaus-

menetelmillä. Tarkkailtavia pitoisuuksia on vain yksi, joka on riippuvainen jokaisen yksikön 

päästöjen pitoisuudesta ja painottamisessa käytettävästä muuttujasta, yleisimmin savukaa-

sumäärästä. Automaattisessa tarkkailujärjestelmässä toisiinsa sidonnaisten pitoisuuksien ja 

painotuskertoimien toiminta on varmistettava, jottei yhden arvon vikaantuessa vikaannu 

koko jalostamoa edustava arvo. Huonoimmassa tapauksessa mittarin vikaantuessa koko jär-

jestelmän laskenta menisi vikatilaan, eikä antaisi mitään arvoa ulos.  Näistä syistä johtuen 

on tärkeää asettaa mahdollisia vikatilanteita varten monitorointijärjestelmään korvausarvoja, 

kuten on esitetty kuvassa 8.  
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Värien selitykset

Koko jalostamon 
päästöarvo

Yksiköiden 
pitoisuudet

Koko jalostamon 
savukaasumäärä

Yksiköiden 
savukaasumäärät

Korvausarvo

Käyttötunnit

Mitattu 
päästömäärä kg/h

Tonnimääräinen 
seuranta [kgNOx/

a]

Mitattu arvo

Yksikkö 1, Yksikkö 2, 
jne.

Korvausarvo

Mitattu arvo

Yksikkö 1

Yksikkö 2

Kertamittaus 
savukaasumäärä

Mitattu pitoisuus

Ympäristölupamää-
räyksen tarkkailtava 

arvo

Tukimittaus

Tonnimääräinen 
seuranta [kgNOx/

a]

Käsikorjaus 
virhetilanteissa

Kertamittaus 
pitoisuus

Tarkistus/
Korvaus

Tarkistus/
Korvaus

Laskenta

 

Kuva 8. Mittalaitteiden virhetilanteissa käytettävät menetelmät yksikkökohtaisilla päästörajoilla sekä koko ja-

lostamon yhteisellä päästörajalla. 

 

Vaikka yksikkökohtaisten päästörajojen tapauksessa tehtäisiin vain kuvan 8 mukaisesti kä-

sikorjaus tonnimääräisiin päästöihin mittareiden virhetilanteissa, pitää kuitenkin tehdä arvio 

savukaasumäärästä ja päästöjen pitoisuudesta tai käyntiajasta, jotta korjaus voidaan tehdä. 

Tällöin kummallekin mittaukselle, savukaasumäärälle ja päästöjen pitoisuudelle, lasketaan 

eräänlainen korvausarvo, mutta sitä ei välttämättä ole ohjelmoitu suoraan jatkuvaan monito-

rointiin, koska sitä ei siellä tarvita. Korvausarvolla tarkoitetaan jotain häiriössä olevan mit-

tauksen arvoa korvaavaa vakiota, tai aiempaan toimintaan perustuvaa arviota. Yhteinen 

päästöraja koko jalostamolle on jatkuvatoimisesti riippuvainen yksiköiden savukaasumää-

rien ja päästöjen pitoisuuksien arvoista, joten arvon tarkkailemiseksi on ongelmatilanteissa 

korvausarvon oltava suoraan ohjelmoitu monitorointijärjestelmään. Toinen vaihtoehto on 
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varmistaa viallisten mittausten poistaminen laskennasta ja laskennan toimiminen ilman 

näitä, sekä korjata jälkikäteen manuaalisella laskennalla päästöt viallisten mittausten ajalta.  

 

4 NORMAALITOIMINNAN RAJOJEN TUNNISTAMINEN 

 

Normaalitoiminnan määrittämiseksi pidettiin workshop-tilaisuus tuotannon käyttöinsinöö-

rien kanssa Naantalissa. Porvoossa pidettiin keskusteluja jalostamon normaalista toimin-

nasta ympäristöpäällikön ja käyttöinsinöörien kanssa. Workshoppien tavoitteena oli löytää 

konkreettisia mittareita, joiden avulla voitaisiin automaattisiin seurantajärjestelmiin asettaa 

rajaehdot normaalitoiminnalle. Workshopeissa saatuja ideoita sekä muita varteenotettavia 

vaihtoehtoja tarkastellaan jalostamon seurantajärjestelmien historiatietojen avulla. Tavoit-

teena on löytää parametri tai parametrien yhdistelmä, jolla määritetään jalostamolle normaa-

litoiminnan rajat. Normaalitoiminnan rajojen tavoitteena on määrittää muuksi kuin normaa-

liksi toiminnaksi tilanteet, jotka osoittavat jalostamon olevan poikkeuksellisessa häiriöti-

lassa, mutta kuitenkin pitää muun kuin normaalin toiminnan poikkeukset vuoden aikana vä-

häisinä. Tavoitteet on esitetty taulukossa 17. 

 

Taulukko 17. Normaalin toiminnan määrittämisen tavoitteet. 

Normaalitoiminnan tavoitteet Huomioita 

Alle 25 päivää OTNOC-
toimintaa 

Seisokkivuodet erikseen 

Päästöt hallittavissa 
Esimerkiksi RTO merkittävänä päästölähteenä ja FCC 
päästöjen tasapainottajana 

 

Tavoitteena 25 päivää normaalista poikkeavaa toimintaa on jalostamoiden henkilökunnan 

esittämä arvio viranomaisen hyväksymästä määrästä normaalista poikkeavia päiviä. Missään 

määräyksissä ei ole vielä esitetty normaalitoiminnan rajoille minkäänlaisia vertailuarvoja. 

Ainoa jollain tavalla aiheeseen liittyvä määräys on jatkuvatoimisten päästömittareiden laa-

tuvaatimuksena esitetty maksimi, joka on 10 viallista päivää vuodessa. Historiatietojen pe-

rusteella 10 päivää normaalista poikkeavaa toimintaa on liian vähän, joten tavoitteeksi on 
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asetettu realistinen, mutta kuitenkin tavoitteellinen vaihtoehto. Päästöjen hallittavuus tulee 

BAT-päätelmien ajatuksesta, jossa BAT-päästörajat ovat voimassa normaalitoiminnan ai-

kana (Euroopan komissio 2014a, 1 kohta 5).  

 

Tässä luvussa kerrotaan ensin tuotannon kanssa pidettyjen workshoppien etenemisestä ja 

tulkosista ja sen jälkeen tutkitaan esille tulleita eri vaihtoehtoja. Normaalitoiminnan tunnis-

tamiseksi tutkitaan jalostamoiden seurantajärjestelmistä tietoa jalostamoiden yksiköiden sa-

manaikaisesta käynnistä, raakaöljyn syötön määrästä, polttoaineiden kulutuksesta sekä käyt-

töasteesta. Aiempien vuosien toiminnan perusteella pyritään löytämään parametreille arvot, 

joilla täyttyisi keskimäärin vuoden alle 25 OTNOC-päivän tavoite.  

 

4.1 Tuotannon vastaavien haastattelut 

 

Torstaina 10.12.2015 pidettiin tapaaminen Naantalin jalostamolla Naantalin toisen käyttöin-

sinöörin sekä Naantalin ympäristöinsinöörin kanssa. Tapaamisessa käsiteltiin aluksi nor-

maalitoiminnan määrittämistä ilman perehdytystä integroituun päästöjen hallintamalliin, 

seuraavaksi integroidun päästöjen hallintamallin perusteet ja lopuksi yritettiin löytää mittari, 

joka voisi kertoa milloin laitos on normaalitoiminnassa. Tärkeimpinä tuloksina tuli ehdotus 

normaalitoiminnan mittariksi sekä tietoa eri yksiköiden toiminnan linkittymisestä. Linkitty-

misellä tässä tapauksessa tarkoitetaan sitä, minkä yksikön alasajo tai häiriö aiheuttaa vääjää-

mättä tai suurella todennäköisyydellä joidenkin muidenkin yksiköiden alasajon. Porvoon ja-

lostamolla on keskusteltu laajamittaisesti ympäristöpäällikön kanssa, jonka pääasiallinen 

toimipiste sijaitsee Porvoon jalostamolla.  
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4.1.1 Naantalin kokous 

 

Ehdotuksena normaalitoiminnan mittariksi olivat käyttöaste ja Operational availability, joka 

on toteutuneen käyttöasteen ja suunnitellun käyttöasteen ja suhde. Käyttöaste mittaa käy-

tössä olevien yksiköiden ja niiden kapasiteetin käyttöä. Käyttöaste painottaa eri yksiköitä eri 

kertoimilla ja lopputuloksena saadaan prosenttiluku 0-100 %.  

 

Naantalin selkeästi tärkeimmiksi yksiköiksi toiminnan kannalta tunnistettiin rikintalteenotto 

sekä eräs toinen suuri yksikkö. RTO:n ohittaminen lisää rikkipäästöjä erittäin merkittävästi. 

Tämä toinen suuri yksikkö on yhteydessä kuuteen muuhun yksikköön, jotka joudutaan myös 

ajamaan alas kyseisen yksikön häiriötilanteissa. Myös Naantalin TCC, eli terminen katalyyt-

tikrakkaus on linkittynyt useampaan laitokseen, mutta TCC ei kuulu integroituun päästöjen 

hallintamalliin, koska se on niin vähän käytettyä tekniikkaa Euroopan tasolla, ettei sille ole 

määritetty päästörajoja.  

 

Yleisesti pelkästään yhden yksikön häiriö ei vielä aiheuta ketjureaktiota, joka tiputtaisi 

RTO:n syöttöä niin pieneksi, että se joudutaan ohittamaan, mutta tällainen skenaario on mah-

dollinen. Naantalissa valmistellaan konfiguraatiomuutosta, jonka jälkeen RTO:n ohitustilan-

teet ja siihen vaikuttavat yksiköt joudutaan tarkastelemaan uudelleen. Normaalitoiminnan 

mittariksi ehdotettiin Naantalin tapaamisessa käyttöastetta tai operatiivista käyttöastetta, 

joita tarkastellaan tarkemmin luvussa 5.5.  

 

4.1.2 Porvoon keskustelut 

 

Porvoon jalostamolla on keskusteltu useaan otteeseen tärkeimmistä yksiköistä ja normaalin 

toiminnan mahdollisista määritteistä. Ympäristöpäälliköltä on tärkeimpänä näkökulmana 
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tullut päästöjen kannalta tärkeiden yksiköiden sisällyttäminen normaalin toiminnan rajoihin. 

Porvoon jalostamolla FCC – yksikön toimintaa on aiemmin parannettu typpipäästöjen vä-

hentämiseksi reilusti BAT-päästötason alapuolelle, jolloin IPH:n mukaisen koko jalostamon 

päästöarvon kannalta on tärkeää, että FCC on käynnissä. Päästöjen tasapainon kannalta tär-

keiden yksiköiden toiminnan lisääminen normaalitoiminnan ehtoihin auttaa korostamaan 

niiden merkitystä ja takaa niiden jatkuvan toiminnan kehittämisen. Porvoon jalostamo on 

kokonaisuutena niin suuri, ettei siellä yksittäisen yksikön alasajo aiheuta vastaavanlaisia on-

gelmia koko jalostamon toiminnalle kuin Naantalin jalostamolla.  

 

4.2 Yksiköiden käyntitiedot 

 

Yksiköiden käyntitietoja tutkitaan TOP- ja PTK-tietojärjestelmien historian avulla. Por-

voossa TOP-tietokannasta saadaan 5 vuoden historia yksiköiden käyntitiedoista ja PTK:sta 

Naantalissa 2 vuoden historia. Tavoitteena on löytää noin 20–30 päivän vuosittaista normaa-

lista poikkeavaa toimintaa vastaavat luvut käynnissä oleville yksiköille.  

 

4.2.1 Porvoon jalostamo 

 

Porvoon jalostamon TOP-järjestelmässä on uuneja käyttäville yksiköille 20 käyntitietoa. 

Myös RTO:lle löytyy automaatiojärjestelmästä käyntitieto. TOP-järjestelmä antaa käynnille 

arvon TRUE tai FALSE asetettujen ehtojen perusteella, yleensä syötön massavirran tai uu-

nien jälkeisen syötön lämpötilan mukaan. Ehdot on esitetty taulukossa 18. Näissäkin eh-

doissa on mahdollisuus sille, että yksikkö on osittain päällä, mutta silti se luetaan alas aje-

tuksi. Esimerkiksi erään yksikön syöttö voi olla jopa yli 4 tonnia tunnissa ja silti yksikkö on 

määritetty olevan pois päältä.  
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Taulukko 18. Porvoon yksiköiden käyntitietojen ehdot TOP-järjestelmässä.  

Yksikkö Peruste 

Yksikkö 
1 

Syötön määrä ja uunin lämpötila 

Yksikkö 
2 

Uunin lämpötila 

Yksikkö 
3 

Syötön määrä 

Yksikkö 
4 

Syötön määrä ja uunin lämpötila 

Yksikkö 
5 

Syötön määrä ja syötettävän poltto-
kaasun määrä 

Yksikkö 
6 

Syötön määrä ja syötön lämpötila 
uunin jälkeen 

Yksikkö 
7 

Uunista ulos tulevan syötön lämpö-
tila, syötön määrä sekä käytettävän 

polttokaasun määrä 

Yksikkö 
8 

Yksiköltä varastoon menevä virtaus 
ja sitä hallitseva venttiili 

Yksikkö 
9 

Uunista ulos tiettyihin yksiköihin me-
nevä virtaus, sekä niiden lämpötilat 

Yksikkö 
10 

Syötön määrä ja kahden vaihtoehtoi-
sen paikan lämpötilat 

Yksikkö 
11 

Syötön määrä ja lämpötila uunin jäl-
keen 

Yksikkö 
12 

Reaktoriin menevän öljyn lämpötila, 
sekä määrä 

Yksikkö 
13 

Syötön määrä ja tietyn tuotteen ulos-
tuleva määrä, sekä uunin lämpötila 

Yksikkö 
14 

Syötön määrä 

Yksikkö 
15 

Syötön määrä 

Yksikkö 
16 

Syötön määrä ja lämpötila uunin jäl-
keen 

Yksikkö 
17 

Syötön määrä ja lämpötila 

Yksikkö 
18 

Syötön määrä ja lämpötila, sekä tuo-
tevirtojen määrät 
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Yksikkö 
19 

Syötön määrä ja uunin sisäosan 
lämpötila 

Yksikkö 
20 

Yksiköltä varastoon menevien virto-
jen määrä 

 

Kuvassa 9 on esitetty miten päivän aikana käynnissä olevien yksiköiden määrä vaihtelee 

vuoden mittaan. Käyntitiedot on otettu TOP-tietokannasta ja kaikki alle 80 % päiväkeskiar-

vosta käynnissä olleet yksiköt on laskettu sammutetuiksi. Käyntitietoon vaikuttavat taulu-

kossa 18 esitetyt muuttujat, jotka mahdollistavat yksiköiden vajaan käytön, vaikka yksikkö 

olisi merkitty pois käytöstä olevaksi.  

 

Kuva 9. Päällä olevien uunillisten yksiköiden vaihtelu vuosien 2012-2015 aikana.  

 

Kuvan 9 mukaan 20 yksiköstä samanaikaisesti päällä on 98 % vuodesta 15 tai enemmän 

yksikköä. Suurimman osan ajasta päällä on 19 yksikköä, jollaisia päiviä on tarkastelujakson 

aikana ollut 45 %. Koska yksi yksikkö on muita yksiköitä korvaava yksikkö, eivät kaikki 20 

yksikköä olleet samaan aikaan käynnissä kuin muutamina päivinä. Näiden numeroiden pe-

rusteella normaalitoimintaa voisi olla 15–20 yksikön samanaikainen päällä oleminen ja 

muuksi kuin normaaliksi toiminnaksi jäisi 2,5 prosenttia ajasta, joka vastaisi vuodessa noin 

yhdeksää päivää. Kuvassa 10 on esitetty käynnissä olevien yksiköiden määrä vuoden päiville 

jaksotettuna.  
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Kuva 10. Käynnissä olevien yksiköiden määrä vuoden 2014 päivien aikana Porvoon jalostamolla. 

 

Vuoden 2014 aikana oli alle 15 yksikön päiviä vain 4. Kuvasta 10 näkee 15 yksikön päivien-

kin olevan vain satunnaisia tapahtumia vuoden 2014 aikana. Tapahtumia on muina vuosina 

ollut kuitenkin enemmän. Tapahtumataajuuden perusteella alle 15 yksikön päivät vaikutta-

vat olevan selkeästi normaalista poikkeavaa toimintaa.  

 

4.2.2 Naantali 

 

Naantalissa käyntitietojen määrittäminen on tehty automaatiojärjestelmään PTK:n sijasta. 

PTK saa kuitenkin TRUE/FALSE-tietona automaatiojärjestelmältä valmiin tuloksen yksi-

köiden käyntitilasta. Taulukossa 19 on esitetty eri yksiköiden toimintaehdot automaatiojär-

jestelmästä.  
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Taulukko 19. Naantalin jalostamon yksiköiden käynnissä olemisen ehdot. 

 Ehto1 Ehto 2 

Yksikkö 1 Syöttö Uunin ulostulo 

Yksikkö 2 Syöttö Uunin ulostulo 

Yksikkö 3 Huipun paine Uunin ulostulo 

Yksikkö 4 Uunin ulostulo Kolonnin paine 

Yksikkö 5 Huipun paine Uunin ulostulo 

Yksikkö 6 Reaktorin paine Uunin ulostulo 

Yksikkö 7 Uunin ulostulo Säiliön paine 

Yksikkö 8 Uunin ulostulo Yksikön paine 

Yksikkö 9 Reaktorin lämpö Reaktorin paine 

Yksikkö 10 Uunin ulostulo Reaktorin paine 

Yksikkö 11 1.reaktorin ulostulo Reaktorin paine 

Yksikkö 12 Uunin ulostulo Uunin ulostulo 

Yksikkö 13 Ilman kokonaissyöttö Syöttö yksikölle 

Yksikkö 14 Yksikön paine 2.reaktorin ulostulo 

Yksikkö 15 Yksikön paine Uunin ulostulo 

 

Naantalin yksiköiden toimintaa tarkistellaan vuoden 2013 loppupuolelta vuoteen 2015 käyt-

täen taulukon 19 yksiköiden käyntitietoja PTK-tietojärjestelmässä. Tulokset näyttävät pal-

jolti samantapaisilta kuin Porvoossakin. Yksiköitä on Naantalissa vähemmän, joten niistä on 

prosentuaalisesti suurempi osa satunnaisesti pois käytöstä. Noin 97 prosenttia tarkkailujak-

sosta päällä on ollut 8 tai useampi yksikkö. Kaikki tapaukset joissa toiminnassa on ollut 

tarkkailtavista yksiköistä vain 7 tai harvempi ovat olleet vuoden 2015 aikana. Kokonaisuu-

dessaan 2015 on ollut paljon häiriöisempi kuin vuodet 2014 ja 2013. Kuvassa 11 on esitetty 

kuinka monena päivänä vuosien 2013–2015 aikana on ollut kuinka monta yksikköä käyn-

nissä. Kuvassa 12 on esitetty pelkästään vuoden 2015 päivät.  
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Kuva 11. Pylväät edustavat samaan aikaan käynnissä olevia yksiköitä ja pylväiden korkeuden määrittää päi-

vien määrä vuosien 2013 lopun ja 2015 lopun välillä. 

 

 

Kuva 12. Kuvassa esitetään kuinka monta päivää vuoden 2015 aikana on ollut käynnissä tietty määrä yksiköitä. 

Pylväät edustavat aina päällä olevien yksiköiden määrää ja korkeus päivien määrää. 

 

Kuvissa 11 ja 12 on huomattava, että vuoden 2015 päivät sisältyvät vuosien 2013–2015 ko-

konaisuuteen. Suurin osa kymmenen tai vähemmän yksikön häiriöpäivistä ovat vuodelta 

2015. Vuoden 2015 toimintaa ei voida pitää kovinkaan normaalina, jos sitä verrataan aiem-
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piin vuosiin. Vuosi 2015 kertoo kuitenkin Naantalin jalostamon tämänhetkisestä toimin-

nasta, joten se on otettava mukaan normaalin rajoja määritettäessä. On vain määrittämisvai-

heessa jo huomioitava, että normaalista poikkeavia päiviä on ollut runsaasti vuoden 2015 

aikana Naantalissa, eikä vuoden 2015 käyntitietoja voida pitää normaaleina. Kuvat 13 ja 14 

havainnollistavat vuosien 2014 ja 2015 välistä jalostamon toiminnan vaihtelua.  

 

Kuva 13. Käynnissä olevien yksiköiden määrän vaihtelu Naantalin jalostamolla vuonna 2014. 

 

 

Kuva 14. Käynnissä olevien yksiköiden määrän vaihtelu Naantalin jalostamolla vuonna 2015. 
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Kuvista 13 ja 14 nähdään miten paljon toimintavuodet voivat vaihdella öljynjalostamolla. 

Jalostamoilla on vuosina 2014 ja 2015 samat yksiköt käytössä, mutta vaihtelevien haasteiden 

takia vuosi 2015 on ollut paljon häiriöisempi. Jos jalostamon normaalin toiminnan mittariksi 

Naantalissa valittaisiin esimerkiksi alle 10 yksikön samanaikainen käynnissä oleminen, olisi 

vuonna 2014 muuta kuin normaalia toimintaa pelkästään tämän säännön mukaan 8 päivää ja 

vuonna 2015 päiviä olisi 60.  

 

4.3 Kulutuksen ja tuotannon mittarit 

 

Öljynjalostamon toimintaan voidaan kulutuksen ja tuotannon kautta mitata useilla suureilla. 

Esimerkiksi seurattuna suureena voitaisiin käyttää jalostetun öljyn määrää t/h normaalin toi-

minnan määrittämiseksi. Muita vaihtoehtoja, jotka liittyisivät paremmin aiheutettuihin pääs-

töihin, voisivat olla polttoaineiden kulutus tai syntyvien savukaasujen määrä. Yleisesti tuo-

tantotiedot ovat jo valmiiksi mitattuja ja niihin on mahdollista valita raja-arvo, mistä lähtien 

toiminta ei enää vastaa normaalin toiminnan olosuhteita. Luvut eivät kuitenkaan kerro mi-

tään yksiselitteistä toimintatilanteesta jalostamolla, varsinkaan ulkopuoliselle, kuten esimer-

kiksi viranomaiselle. Poikkeustilanteissa olisikin voitava selvittää, miksi savukaasuja tuote-

taan tai polttoainetta kulutetaan vähemmän tai enemmän kuin yleensä. Tuotanto- ja kulutus-

lukuihin vaikuttavat joskus myös markkinavoimat, jolloin tuotantokapasiteetin pienentämi-

nen voi olla markkinavoimien takia järkevää. Normaalitoiminnan rajat tulisi määrittää siten, 

ettei markkinaehtoinen tuotannon pienentäminen menisi normaalitoiminnan ulkopuolelle.  

 

4.3.1 Käsitellyn öljyn määrä 

 

Porvoon jalostamon kokonaissyöttö lasketaan usean eri yksikön mittauksien kautta.. Ku-

vassa 15 on esitetty raakasyötön vaihtelu järjestettynä tasaiseksi jakaumaksi suurimmasta 

pienimpään Porvoossa vuosien 2010–2015 aikana.  
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Normaalitason vaihteluväli on aika pieni, mikä näkyy kuvasta 15 melko pienenä muutoksena 

ennen lopun taitekohtaa. Tasaisen vaihtelun väli on välillä 70–100 % maksimisyötöstä. Tälle 

välille mahtuu noin 97 % koko vaihtelun syöttömääristä. Jos vuoden 2015 seisakki jätetään 

pois, mahtuu välille 70–100 % kokonaissyötöstä 99 prosenttia päiväkeskiarvoista, mikä on 

ehkä turhan suuri määrä normaalin määrittämisen kannalta. 83 % osuus maksimisyötöstä tai 

enemmän on tällä tarkastelujaksolla ollut 97 prosenttia ajasta, kun jätetään seisokki pois tar-

kastelusta.  

 

Syötön määrä kertoo kyllä jotain jalostamon toiminnasta, mutta sen toimivuus normaalitoi-

minnan mittarina on hieman epäselvää. Syötön vaihtelu ei kerro laitosta tuntemattomalle 

mitään jalostamon toiminnasta. Vaikka toimintahistoriaan pääsee käsiksi, on vaikea löytää 

loogista rakennetta kaikelle vaihtelulle. Yhden yksikön syöttö yksinään on suurimmillaan 

yli 90 % jalostamon kokonaissyötöstä. Tämän seurauksena on tilanteita, joissa vain yksi yk-

sikkö on päällä ja syöttö on yli 46 %:a maksimisyötöstä ja tilanteita, joissa 14 yksikköä on 

päällä ja syöttö on vain noin 30 %:a kokonaissyötöstä. Noin 83 %:iin kokonaissyötöstä pääs-
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Kuva 15. Porvoon jalostamon kokonaissyötön vaihtelu vuosien 2010-2015 aikana järjestettynä suurim-

masta pienimpään. Kokonaissyöttö esitetty prosenttiosuutena maksimisyötöstä.  
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tään alimmillaan 9 yksiköllä ja suurimmillaan 20 yksiköllä. Jos jalostamon syöttöä käytet-

täisiin normaalin toiminnan mittarina, voisi puolet jalostamosta olla alhaalla ja toimintaa 

pidettäisiin silti normaalina. Tilannetta, jossa yli puolet jalostamon yksiköistä on alhaalla, 

tuskin voidaan pitää normaalina toimintana, joten syötön määrää pelkällään ei voida pitää 

normaalin toiminnan mittarina.  

 

4.3.2 Kulutetun polttoaineen määrä 

 

Kulutetun polttoaineen määrä korreloisi tuotetun savukaasun määrän ja sitä kautta tuotettu-

jen päästötonnien määrän kanssa. Kulutettu polttoaine kertoo myös kapasiteetin käytöstä ja 

vaikka polttoaineen kulutuksessakin isommat yksiköt vastaavat suuresta osasta kulutusta, ei 

se ole niin yksittäiseen yksikköön sitoutunut kuin syötön määrä. Suurin polttoaineenkulut-

taja käyttää matalamman lämpöarvon kaasua, jolloin kaasua tarvitaan enemmän suureen 

energiatarpeeseen. Kuvassa 16 on esitetty vuosien 2011–2015 aikainen polttoaineen kulutus 

järjestettynä suurimmasta pienimpään.  

 

Kuva 16. Polttoaineen kulutuksen vaihtelu vuosien 2011 ja 2015 välillä. Y-akseli kuvastaa prosentuaalista 

osuutta jalostamon kokonaiskulutuksesta.  
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Polttoaineen kulutuksen käyrä alkaa tasaisella laskevalla jakaumalla, mutta lopussa tulee 

enemmän vaiheistusta ja epätasaisuutta käyrään. Kuvaajassa ei ole niin selkeää taitekohtaa 

normaalista epänormaaliin, 1250 päivän kohdalla alkaa selkeä epävakauden vaihe. Normaa-

litoiminnan vaatimien vuoden päivien suhteen tämä ei kuitenkaan ole riittävän laaja väli. 

Tämän takia raja-arvoa etsitään suoraan laskemalla prosenttiluku vuoden aikana 30 normaa-

lista poikkeavalle päivälle, ja niin suuri prosenttiosuus rajataan pois arvoista, joista seisakki 

on otettu pois. Arvoista otetaan ensin seisakin n. 60 päivää ja tämän jälkeen pienimmistä 

arvoista noin 8 prosenttia, joka vastaa kuukautta vuodessa. Tällöin saatava raja-arvo olisi 

noin 39 % maksimiarvosta, joka sijoittuu kuvaajassa toiseksi viimeiseen putoamaan 1618 

päivän kohdalle. Kuvassa 17 on esitetty polttoaineen kulutus ja yksiköiden käyntitiedot si-

ten, että arvot on järjestetty käyntitietojen suhteen suurimmasta pienimpään. Mielenkiintoi-

sena huomiona tässä on se, että suorilla, joilla on tasaisesti 19 tai 18 jne. yksikköä käynnissä, 

on tasainen polttoaineen vaihtelu, mutta häiriötilanteissa polttoaineen kulutus voi vaihdella 

suuresti ja arvaamattomasti.  

 

 

Kuva 17. Polttoaineen kulutuksen ja käyntitietojen riippuvuus. Polttoaineen kulutus prosentuaalisena muuttu-

jana.  

 

Kuvasta 17 voi päätellä polttoaineen kulutuksen olevan huono mittari jalostamon normaali-

toiminnalle. Kuvassa 18 on esitetty samat muuttujat järjestettynä polttoaineen kulutuksen 

mukaan ja kuvassa 19 kronologisessa järjestyksessä.  
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Kuva 18. Polttoaineen kulutus ja käyntitiedot järjestettynä polttoaineen kulutuksen mukaan. Polttoaineen ku-

lutus prosentuaalisena muuttujana.  

 

 

Kuva 19. Polttoaineen kulutus ja käyntitiedot kronologisessa järjestyksessä. Polttoaineen kulutus prosentuaa-

lisena muuttujana.  

 

Kuvien 18 ja 19 perusteella kronologisesti yksiköiden sammuminen ja polttoaineen kulutus 

seuraavat toisiaan, mutta yleisellä tasolla polttoaineen kulutus ei välttämättä korreloi yksi-

köiden käyntitilojen ja siten jalostamon toiminnan kanssa. Matalat polttoaineen kulutukset 

kertovat kyllä häiriöstä jalostamolla, mutta kertovatko jotkin raja-arvot selkeästi suuresta 

häiriöstä, on epäselvää.  
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4.4 Yksittäiset häiriötilanteet ja poikkeukset 

 

Öljyjalostamoilla on tunnistettuja erikoistilanteita, jotka osaltaan määrittävät vaatimuksia 

normaalin toiminnan rajoille. Esimerkiksi suurhuoltoseisokit ovat tällaisia tilanteita. Myös 

öljyjalostamoiden rikkitaseen kannalta tärkeä yksikkö RTO on esimerkki tunnistetusta eri-

koistilanteesta. Jos RTO:n viimeinen Superclaus-vaihe joudutaan jostain syystä ohittamaan, 

nousee rikkipäästöjen pitoisuus RTO:lla ja siten koko integroidussa mallissa kohtuuttoman 

suureksi. Jos koko RTO ohitetaan, nousee rikkipäästöt soihdulla. RTO:n ohitukseen johtavia 

häiriötilanteita on ehdottomasti pidettävä normaalista poikkeavana toimintana.  

 

4.4.1 Rikintalteenoton toiminta 

 

Selkein vaikuttaja rikkipäästöjen yhteiseen pitoisuuteen on RTO:n osuus kokonaissavukaa-

suista. Yleisesti RTO:n savukaasun osuus on n. 2-3 % kokonaissavukaasujen määrästä yk-

sikössä Nm3/h käyttäen BREF:in mukaista laskentaa. Jos RTO:n osuus nousee, nousee myös 

päästöarvon kokonaispitoisuus yksikössä mg/Nm3. Kun ympäristölupaan asetetaan kiinteä 

raja-arvo, luo RTO:n osuus ongelman. Vaikka kaikki yksiköt olisivat BAT:in mukaisissa 

päästöraja-arvoissa, nousee kokonaisuuden pitoisuusarvo jyrkästi RTO:n osuuden lisäänty-

essä, koska sen pitoisuustaso on niin eri luokkaa muihin yksiköihin verrattuna. Kuvassa 20 

on esitetty RTO:n syötön määrän vaihtelu ja sen alapuolella dynaamisen päästökaton sekä 

toteutuneen päästöarvon vaihtelut.  
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Kuva 20. Rikintalteenoton hapankaasusyötöstä lasketun savukaasumäärän vaihtelu, koko jalostamon rikki-

päästöarvon vaihtelu sekä RTO:n savukaasumäärän suhde koko savukaasumäärään.  

 

Kuvasta 20 nähdään, miten RTO vaikuttaa vahvasti rikkidioksidipäästöarvoon jalostamolla. 

Joskus on mahdollista, että RTO vikaantuu, eikä hapankaasuja saada ohjattua muualle kuin 

soihtuun. Jos RTO ohitetaan, pääsee rikkiä ilmaan SO2-muodossa suuria määriä. RTO:lle 

tulevan hapankaasun syöttö on suurimmaksi osaksi rikkivetyä ja ohituksessa se poltetaan 

soihdussa rikkidioksidiksi ja vedeksi. Integroidun päästöjen hallinnan päästöarvon kannalta 

RTO on niin merkittävä tekijä, että RTO:n häiriötön toiminta on oltava normaalin toiminnan 

edellytyksenä.   

 

Naantalin jalostamolla on vain yksi RTO, kun Porvoossa niitä on neljä, minkä takia Naanta-

lin jalostamolla vaaditaan minimisyöttö RTO:n operoimiseksi. RTO:n minimisyöttö ei to-

teudu jos tietyt yksiköt eivät ole käynnissä, minkä takia nämä linkitykset tulee huomioida 

normaalitoiminnan määrittämisessä.  
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4.4.2 Voimalaitoksen häiriöt 

 

Voimalaitoksella voi tulla koko jalostamoa koskevia häiriötä höyryn tuotannossa. Näille häi-

riöille ei ole automaatiojärjestelmässä yksiselitteisiä parametreja, joten normaalitoiminnan 

määrittämiseen on jätettävä mahdollisuus myös manuaaliseen normaalista poikkeavan toi-

minnan tilaan asettamiseen. Höyryntuotannon häiriöt voivat ajaa yksiköitä alas ja heikentää 

niiden toimintaa.  

 

4.5 Ehdotukset normaalitoiminnan määritteiksi 

 

Aiempien tutkimusten perusteella valitaan normaalitoiminnan määrittäviksi muuttujiksi Por-

voossa uunillisten yksiköiden käyntitiedot, RTO:n ohitus sekä FCC:n käyntitieto. Tässä lu-

vussa tarkastellaan muuttujien kokonaisuuden toimivuutta historiadatan perusteella ja tutki-

taan päästöarvon rajoissa pysymistä. Voimalaitoksen häiriöille ei ole selkeitä mittareita seu-

rattavissa järjestelmissä, joten järjestelmään on varattava mahdollisuus asettaa monitorointi 

normaalista poikkeavaan tilaan käsin. Taulukossa 20 on Porvoon jalostamon normaalitoi-

minnan parametrit.  

 

Taulukko 20. Porvoon jalostamolle valitut normaalitoiminnan määrittävät kohteet. 

Normaalitoiminnan määritteet Huomioita 

Yksiköiden käyntitiedot 
Kertoo selkeimmin ja yksiselitteisimmin jalostamon toi-

minnasta 

FCC on päällä Typpikuplalle tärkeä tasapainottaja 

RTO ei ole ohitettu Rikkipäästöt moninkertaistuvat jos RTO ohitetaan 

Voimalaitoksen toiminta Höyryhäiriöt ja muut häiriöt 

 

Naantalin jalostamolla normaalin toiminnan määreiksi on valittu yksiköiden käyntitiedot 

sekä RTO:n ohitukset samalla tavalla kuin Porvoossa ja lisäksi tärkeimmän yksikön toi-
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minta. Naantalin tärkein yksikkö on ainoa vedyn tuottaja jalostamolla, eikä siellä ole mah-

dollisuutta tuottaa vetyä esimerkiksi maakaasusta. Jalostamon toiminnan kannalta on oleel-

lista, saadaan vetyä käyttöön.  

 

Taulukko 21. Naantalin jalostamon normaalitoiminnan muuttujat 

Normaalitoiminnan määritteet Huomioita 

Yksiköiden käyntitiedot 
Kertoo selkeimmin ja yksiselitteisimmin jalostamon 

toiminnasta 

RTO ei ole ohitettu Rikkipäästöt moninkertaistuvat jos RTO ohitetaan 

Tärkeimmän yksikön toiminta Liittyy monen muun yksikön toimintaan 

 

4.5.1 Porvoon jalostamon normaalitoiminnan määrittely 

 

Normaalitoiminnan määrittely ohjelmoidaan monitorointijärjestelmään tuotannossa jo seu-

rattavia muuttujia hyväksikäyttäen. Päästökuplaan kuuluvien prosessiuunien käyntitiedoista 

15/20 tai enemmän on oltava käynnissä, FCC:n on oltava käynnissä, RTO:ssa ei ole ohitettu 

Superclaus-reaktoreita eikä hapankaasuja ohjata soihtuihin poltettavaksi RTO:ta edeltäviltä 

yksiköiltä. Voimalaitoksien häiriöitä varten on järjestelmään mahdollistettava jälkikäteen 

käsin tehtävä normaalista poikkeavan toiminnan rajausmetodi, koska häiriöille ei ole tunnis-

tettu seurantajärjestelmän valmiita yhteitä. Perustelut valinnoille on esitetty aiemmissa lu-

vuissa 4.2-4.4.  

 

Käyntitiedot saadaan TOP-järjestelmästä suoraan 1/0 – tai True / False – arvona. FCC:lle on 

samanlainen käyntitieto kuin prosessiuuneille. RTO:n seuranta on hieman epäselvempää. 

Jokaisella RTO-yksiköllä 3-6 on oma venttiilinsä Superclaus-reaktorin ohitusta varten. 

RTO:ta edeltävillä yksiköillä olevat soihdutusventtiilit eivät vielä suoraan kerro soihdutuk-

sesta, koska soihdutukseen menevät kaasut voidaan kerätä talteen. Jonkin hapankaasuyksi-

kön soihdutusventtiilin ollessa auki yli määritetyn rajan sulkeutuu takaisinkiertoventtiili ja 

kaasut ohjautuvat soihtuun.  
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Määritelmien tarkoitusperäisyyttä tarkastellaan TOP:in historiadatan perusteella. Tarkastelu 

on tehty eri muuttujien päiväkeskiarvoilla, jolloin tarkasteluun on jouduttu käyttämään hie-

man laskentaa, joka lisää epävarmuutta. Päiväkeskiarvo aiheuttaa ongelmia tapauksissa, 

joissa kesken päivää esimerkiksi on sammutettu yksi RTO-yksikkö ja sen jälkeen käännetty 

venttiili ohitukselle, jolloin pelkkää venttiiliä tarkastelemalla tilanne vaikuttaisi RTO:n ohi-

tukselta. Jos jätetään huomiotta voimalaitoksen erilaiset häiriöt, on taulukossa 22 esitetty 

vuosien 2011–2015 OTNOC-päivät.  

 

Taulukko 22. Porvoon jalostamon OTNOC-päivät vuosien 2011 ja 2015 välillä. 

Vuosi OTNOC 

2015 12 

2014 36 

2013 24 

2012 45 

2011 32 

Yhteensä 149 

 

Taulukon 22 arvoissa vuodelta 2015 on poistettu seisakin ajalta OTNOC-päivät. Yleisellä 

tasolla OTNOC-päiviä on hyväksyttävä määrä. Vuonna 2012 FCC:n huoltotyö, joka kesti 

22 päivää, aiheutti normaalia runsaamman määrän OTNOC-päiviä. Vuosien 2011 ja 2015 

välillä RTO:n Superclaus-vaiheen ohituksesta on johtunut yhteensä 39 päivää, rikkivedyn 

soihdutuksesta 19 päivää, FCC:n käynnistä 38 päivää ja yksiköiden käyntitiedoista 53 päi-

vää. OTNOC-päiviä näyttäisi olevan hyväksyttävä määrä taulukon 22 perusteella.  

 

4.5.2 Naantalin jalostamon normaalitoiminnan määrittely 

 

Naantalin jalostamolla käytettävä data saadaan PTK-järjestelmästä. Normaalissa toimin-

nassa tarkkailtavista uunillisista yksiköistä 10/13 on käynnissä, tärkein yksikkö on käynnissä 

eikä RTO:sta ole ohitettu Superclausia tai koko prosessia. RTO:lla on PTK:ssa True/False 
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tyyppinen arvo Superclausin ohitukselle. Koko RTO:n ohittamista soihtuun voidaan tark-

kailla soihtuun ohjaavan venttiilin avulla, jolla on 0-100% tilatieto.  Naantalin jalostamolta 

on PTK:n kautta saatavilla vain 2 vuotta dataa määrittelyjen toimivuuden tarkkailemiseksi. 

Taulukkoon 23 on koottu tiedot vuosien 2014, 2015 ja vuoden 2016 alun normaalista poik-

keavat tilanteet. 

 

Taulukko 23. Naantalin normaalista poikkeavat päivät vuosien 2014 ja 2015 aikana. 2016 vuodelta on tar-

kasteltavana vain 40 päivää. 

Naantalin OTNOC 2014 2015 2016(40pv) Yhteensä 

OTNOC 15 117 26 158 

 

Vuosi 2014 oli toiminnan kannalta lähes erinomainen. Vain 5 kertaa vuoden 2014 aikana on 

ollut käynnissä alle 10 seurattavaa yksikköä samanaikaisesti. RTO:n Superclaus on jouduttu 

ohittamaan 10 päivänä vuodessa. Vuosi 2015 ja vuoden 2016 alku ovat olleet suurten vas-

toinkäymisten vuosia. Vuodesta 2015 melkein kolmasosa on ollut normaalista poikkeavaa 

toimintaa johtuen erilaisista häiriöistä. Normaalitoiminnan rajoja saatetaan joutua mietti-

mään tarkemmin.   

 

Selkeästi suurimmat ongelmat normaalin toiminnan määrittelyssä Naantalin jalostamolla 

ovat yksiköiden toiminnan ylläpitäminen, sekä RTO:n Superclausin ohitus. Superclausin 

ohitus onkin vahvasti linkittynyt yksiköiden toimintaan, koska se joudutaan ohittamaan, jos 

hapankaasun syöttöä ei ole riittävästi sen mitoitukselle. Hapankaasun syöttö on suoraan ver-

rannollinen käynnissä oleviin yksiköihin.  
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5 INTEGROIDUN PÄÄSTÖJEN HALLINTAMALLIN MONITO-

ROINTI 

 

Tämän luvun tavoitteena on ratkaista haasteet, joita on noussut esiin kun pyritään luomaan 

Nesteen jalostamoille uuden IPH:n mukainen helppo ja automatisoitu monitorointijärjes-

telmä, jonka tulokset olisivat verrattavia vanhojen laskelmien kanssa. Haasteet monitoroin-

nille on esitetty luvussa 3. Tonnimääräisen laskennan vertailtavuutta analysoidaan luvussa 

5.1. Verrannollisuuden tarkastelu tehdään laskemalla vuoden 2014 päästöt uudella menetel-

mällä ja vertaamalla niitä nykyisellä menetelmällä laskettuihin ja raportoituihin vuoden 2014 

päästöihin. IPH:n monitoroinnissa on joitain asioita jätetty harkinnan ja tulkinnan varaan ja 

luvussa 5.2 etsitään parhaiten Nesteelle sopivia ratkaisuja näihin liittyen. Luvussa 5.3 esitel-

lään Nesteellä käytössä olevat tietojärjestelmät, joita käytetään monitoroinnin rakentamiseen 

ja luvussa 5.4 esitetään kokonaisvaltainen ehdotus monitoroinnin rakentamisesta.  

 

Tonnimääräisiä päästöjä on laskettu aiemmin omilla Excel-taulukoillaan. Uuden tonnilas-

kennan haasteena on miettiä jatketaanko vanhalla laskentatavalla, vai IPH:n laskennan mu-

kaan määritetyillä savukaasumäärillä ja mitatuilla pitoisuuksilla. Monitoroinnissa on annettu 

useassa kohdassa mahdollisuus käyttää yleisiä vakioarvoja tai laskea määritetyllä tavalla 

muuttujat itse, mutta käytölle ei ole määritetty yksiselitteisiä ohjeita eri tilanteissa, jolloin ne 

on ratkaistava jokaisella jalostamolla erikseen. Monitorointi rakennetaan Synchrontechin 

NesteERS – seurantajärjestelmään. NesteERS tulee sanoista Neste Environmental Reporting 

System. NesteERS on selainpohjainen valmiita raportteja työstävä seurantajärjestelmä, joka 

kerää tietonsa Nesteen muista tietojärjestelmistä minuuttitasolla. Aiemmin NestERS on seu-

rannut jatkuvatoimisilla päästömittareilla varustettujen yksiköiden päästöjä ja nyt uudessa 

monitoroinnissa NestERSin tulisi seurata kaikkien yksiköiden päästöjen yhteistä päästöar-

voa sekä mahdollisesti tonnimääräisiä kokonaispäästöjä vuoden aikana kumulatiivisesti.  
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5.1 Taaksepäin vertailtavuus laskennassa ja päästörajoissa 

 

Tässä luvussa tarkastellaan nykyisen päästötarkkailun vertailtavuutta BAT-päätelmien mu-

kaiseen laskentaan. Tarkoituksena on saada selvitettyä, muuttuuko raportoitavat päästömää-

rät suuressa määrin pelkän laskennan muutoksen takia. Tarkasteltavana on vuoden 2014 

päästöt, jotka lasketaan uudella menetelmällä ja tuloksia vertaillaan raportoituihin vuoden 

2014 päästöihin. Jos raportoitavat arvot muuttuvat huomattavasti, on myös selvitettävä mistä 

tämä johtuu, jotta muutos voidaan selittää viranomaisille ja muille asiasta kiinnostuneille 

sidosryhmille. Samalla tarkastellaan BAT-päätelmien mukaisia päästörajoja verrattuna 

aiempien ympäristölupien päästörajoihin.  

 

5.1.1 Porvoon jalostamon laskennan vertailtavuus 

 

Nykyiset typenoksideja ja rikkiyhdisteitä koskevat lupamääräyksien asettamat pitoisuusrajat 

ovat paljon korkeampia kuin BAT:in vaatimat tai niitä ei ole asetettu. Porvoossa rikkipääs-

töille on koko jalostamon osalta asetettu raja, jonka mukaan rikkiyhdistepäästöjä saa olla 

vain 4 % käytetyn syötön rikkipitoisuudesta ja kokonaisuudessaan 6 500 tonnia SO2 vuo-

dessa. Vuonna 2014 syötön sisältämä rikki oli 128 713 tonnia ja tuotettujen rikkidioksidi-

päästöjen massaksi arvioidaan 5 339 tonnia, jolloin rikkiä oli 2 670 tonnia, joten rikkipääs-

töjä syntyi vain 2,1 %. BREF-asiakirjan ohjeiden mukaan laskettuna vuoden 2014 rikkidi-

oksidipäästöiksi saadaan 4 608 tonnia. Laskentojen välinen ero johtuu pääasiassa siitä, ettei 

tässä suoritetussa IPH:n mukaisessa vertailulaskennassa huomioitu häiriöpäästöjä tarkkai-

luajalta. Toteutettavassa monitoroinnissa tullaan huomioimaan häiriöpäästöt. Jos lasken-

nassa käytetään toteutuneiden pitoisuuksien sijasta BAT:in mukaisia maksimiarvoja, saatai-

siin päästömääräksi 5 295 tonnia rikkidioksidia, joka olisi noin 2 648 tonnia rikkiä. 2 648 

tonnia olisi vuoden 2014 syötöstä 2,06 %. Nykyiset määräykset ovat siis paljon tiukemmat 

kuin vanhat rikkipäästöjen rajoitukset.  
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Prosessiuuneille ei ole typenoksidien suhteen päästörajoja. Vuoden 2014 raportoitu typenok-

sidien päästömäärä oli 2154 tonnia, jossa on mukana kaasuturbiinivoimalaitokset ja RTO:n 

typpipäästöt, jotka eivät kuulu kuplan alaiseen laskentaan. Vuoden 2014 toteutuneeksi il-

moitettu päästömäärä kuplan alaisilta yksiköiltä oli 1 634 tonnia ja BAT-päätelmien mukai-

sella laskennalla vuoden 2014 päästöt olisivat olleet 1564 tonnia. BAT-laskennalla saata-

valle maksimipäästörajalle vuodelle 2014 laskettu maksimipäästö olisi 1 717 tonnia typen 

oksideja typpidioksidina ilmaistuna. Taulukossa 24 on eritetty yksikkökohtaiset erot lasken-

nassa.  

Taulukko 24. Porvoon jalostamon yksiköiden typpidioksidin vuotuisen tonnimäärän erot nykyisellä ja uu-

della laskentatavalla. 

Yksikkö 
Nykyinen 
[t/a] 

Tuleva 
[t/a] Erotus 

Yksikkö 1 18 16 -2 

Yksikkö 2 225 181 -44 

Yksikkö 3 36 59 23 

Yksikkö 4 208 176 -32 

Yksikkö 5 60 47 -13 

Yksikkö 6 6 6 -1 

Yksikkö 7 1 1 -1 

Yksikkö 8 24 18 -5 

Yksikkö 9 12 7 -5 

Yksikkö 10 83 85 2 

Yksikkö 11 20 16 -4 

Yksikkö 12 59 75 17 

Yksikkö 13 19 26 7 

Yksikkö 14 52 64 13 

Yksikkö 15 9 10 2 

Yksikkö 16 5 5 0 

Yksikkö 17 21 20 -1 

Yksikkö 18 291 291 -1 

Yksikkö 19 214 209 -5 

Yksikkö 20 209 201 -8 

Yksikkö 21 62 50 -12 

Yhteensä 1634 1563 -71 

 

Taulukon 24 perusteella selkeästi suurin ero on yksikön 2 typpimäärissä ja toiseksi suurin 

ero yksiköllä 4. Yksikön 2 ero johtuu sen suuresta koosta ja laskentojen erilaisuudesta. 

Aiemmalla laskennalla on käytetty kertamittauksen päästömäärää yksikössä kgNOx/h ja ker-
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rottu se yksikön käyntitunneilla yksikön käyttöasteen vaihteluista huolimatta. Mittaushet-

kellä savukaasumäärä on ollut 204±57 km3n/h, kun kuukausikeskiarvo BAT-laskennalla on 

ollut välillä 149 – 166 km3n/h.  

 

Voimalaitoksen kattiloille on kahdet eri päästöraja-arvot. Toinen tilanteelle, kun polttoai-

neen sisältämästä energiasta 50 % tai enemmän on nestemäisistä polttoaineista ja toinen, kun 

käytetään tätä vähemmän nestemäistä polttoainetta. Kun nestemäisistä saadaan yli puolet 

energiasta, typen oksideja saa olla 450 mg/Nm3 ja rikkidioksidia 1700 mg/Nm3. Pienem-

mällä nestemäisen polttoaineen osuudella typen oksideja saa olla 380 mg/Nm3 ja rikkidiok-

sidia 890 mg/Nm3.  

 

Voimalaitokset ovat pysyneet hyvin vanhoissa päästörajoissa joitain poikkeuksia lukuun ot-

tamatta. BAT määrittää vain yhdet päästöarvot useampaa polttoainetta polttavalle uunille, 

jotka ovat 35–600 mg/Nm3 rikkidioksidille ja 30–300 mg/Nm3 typenoksideille. Päästörajat 

ovat taas selkeästi alemmat kuin aiemmassa luvassa ja voivat polttoainevalinnoista riippuen 

aiheuttaa ajoittain ongelmia voimalaitokselle. Integroitu päästöjen hallintamalli auttaa tasa-

painottamaan rikkipitoisemman polttoaineen käyttöä voimalaitoksella, jos rikkipäästöt pide-

tään jalostamolla samaan aikaan pienenä. Vanhan laskennan ja uuden laskennan typpipäästöt 

voimalaitoksille ovat lähes samat, mikä tarkoittaa että jatkuvatoiminen mittaus ja BREF-

asiakirjan avulla suoritettu polttoaineen kulutukseen perustuva päästölaskenta ovat lähes 

yhtä tarkkoja.  

 

5.1.2 Naantalin jalostamon laskennan vertailtavuus 

 

Naantalin jalostamon ympäristöluvassa melkein kaikki ilmapäästöjen päästöraja-arvot on 

annettu yksikössä tonnia vuodessa. Ainoastaan TCC:n hiukkaspäästöille on asetettu raja 600 

mg/Nm3. TCC-yksikkö ei kuulu IPH:n sovellusalaan. Rikkipäästöille on annettu rajaksi 
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1 800 t/a ja vuonna 2014 nykyisiin laskelmiin perustuvien tulosten mukaan Naantalin rikki-

päästöt olivat noin 1 260 tonnia. Nykyisen laskennan mukaan tulevan integroidun päästöjen 

hallinnan alle kuuluvien yksiköiden rikkipäästöt vuodelle 2014 olivat 657 tonnia, kun BAT-

päätelmien laskennalla saatu rikkidioksidimäärä olisi 492 tonnia vuodessa RTO:n hyötysuh-

teen ollessa noin 90 %.  

 

Rikkipäästöissä eroa laskentojen välillä on 195 tonnia, mikä on merkittävä määrä. Rikki-

päästöt jaoteltuina uuneille ja RTO:lle on esitetty taulukossa 25. Uudella laskennalla saadaan 

huomattavasti pienempi päästömäärä rikkidioksidille. Eroavaisuudesta noin 57 tonnia johtuu 

polttoyksiköistä ja loput 138 tonnia johtuu RTO:n eri talteenottoasteesta. Polttoyksiköiden 

pieni ero on osittain sattumaa, koska aiemmassa laskennassa ainoastaan hönkäkaasuille on 

annettu päästöksi vakio 13,5 tonnia kuukaudessa, minkä lisäksi muutama häiriötilanne on 

aiheuttanut rikillisen polttoaineen polttamista johtaen noin 80 tonnin rikkidioksidipäästönli-

säyksiin. Hönkäkaasut ovat prosesseissa syntyviä kaasuja, jotka joudutaan toistaiseksi oh-

jaamaan kattilan omaan polttoainekiertoon ilman puhdistusta. Vanhassa laskennassa 

RTO:lle on oletettu hyötysuhteeksi konservatiivisesti 98,5 %, vaikka ulkopuolisen toimijan 

testien mukaan se on jopa 99,3 %. Jos nykyisessä laskennassa talteenottoaste laskettaisiin 

98,5 %:iin, olisi rikintalteenottojen ero enää alle 50 tonnia niin, että uudella laskennalla oli-

sivat suuremmat päästöt.  

 

Taulukko 25. Naantalin jalostamon rikkipäästöt yksikkötyypeittäin esitettynä vuodelle 2014. 

Yksiköt 
Nykyinen SO2 
[t/a] 

Tuleva SO2 
[t/a] 

Uunit 241 184 

RTO 416 279 

Yhteensä 657 462 

 

Vaikka taulukossa 25 on suuria eroja RTO:n tuloksissa, ovat kummatkin laskentatavat tark-

koja, mutta käytetyt lähtötiedot ovat erilaisia ja uuden laskennan lähtötiedot ovat totuuden-
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mukaisempia. Jos käytettäisiin samoja lähtöarvoja, olisivat arvot lähes samat. Polttoyksiköi-

den todelliset päästöt ovat vaikeammin pääteltävissä. BATin mukaisessa laskennassa ei tällä 

hetkellä ole huomioitu kuukausia, jolloin polttoaine oli selkeästi rikkipitoista, koska rikkipi-

toisuudet mitataan kertamittauksilla vuosittain. Vanhassa laskennassa rikkipäästöt on las-

kettu analysoidun polttokaasun rikkipitoisuuden perusteella. Tarkan rikkipitoisuuden mää-

rittämiseksi on selvitettävä, mistä rikkiä tulee savukaasuihin, kun mittaukset on tehty Nes-

teen analyysien mukaan rikittömällä polttoaineella.  

 

Typpioksideille on Naantalin jalostamolla asetettu päästörajaksi 400 tonnia vuodessa typpi-

dioksidina ilmoitettuna. Vanhalla laskennalla Naantalin integroidun päästöjen hallintamallin 

alaiset päästöt ovat olleet vuonna 2014 noin 160 tonnia ja BAT-päätelmien laskennalla tämä 

määrä olisi noin 140 tonnia vuodessa. Päästöt ovat lähellä toisiaan ja uusi laskenta jää hie-

man alle nykyisen laskennan tonnimääräisen päästön. Nykyinen laskenta suoritetaan akkre-

ditoidun urakoitsijan mittausten sekä valmistajan antamien takuupäästöarvojen perusteella. 

Takuuarvoja käytettäessä ei oteta huomioon uunien vanhenemista tai vääriä käyttölämpöti-

loja. Nykyisten päästörajojen ja uusien vertaileminen pelkästään integroidun päästöjen hal-

lintamallin alaisten yksiköiden kesken ei ole järkevää, koska aiemmat luvat koskivat koko 

jalostamon kaikkia päästöjä. Kuplan ulkopuolelle jää TCC ja siihen liittyvät yksiköt. Taulu-

kossa 26 on esitetty yksikkökohtaiset tonnimääräiset päästöt vuodelta 2014 Naantalissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

Taulukko 26. Naantalin yksiköiden typpidioksidipäästöt esitettynä tonneina vuodessa. 

Yksikkö Nykyinen Uusi Erotus 

Yksikkö 1 8,8 8,2 -0,6 

Yksikkö 2 6,2 6,0 -0,2 

Yksikkö 3 1,8 0,0 -1,8 

Yksikkö 4 3,2 2,9 -0,3 

Yksikkö 5 4,8 4,4 -0,2 

Yksikkö 6 4,1 2,5 -1,6 

Yksikkö 7 63,4 58,2 -5,2 

Yksikkö 8 20,1 18,5 -1,6 

Yksikkö 9 2,1 1,8 -0,2 

Yksikkö 10 3,4 3,2 -0,2 

Yksikkö 11 1,4 1,3 -0,1 

Yksikkö 12 7,5 5,2 -1,3 

Yksikkö 13 11,3 10,3 -1,0 

Yksikkö 14 19,3 17,7 -1,6 

Yksikkö 15 1,4 0,9 -0,5 

Yksikkö 16 3,2 2,0 -1,2 

Yksikkö 17 0,6 2,0 1,4 

Yhteensä 162,6 137,7 -16,2 

 

Naantalin typpipäästöt on laskettu pääosin energiavirtauksen ja ominaispäästön perusteella, 

jossa ominaispäästö on yksikkö mg/MJ. Naantalin jalostamolla on mitattu polttoainevirtoja, 

kompensoitu ne tiheyden mukaan mittareiden tyypistä johtuen ja analysoitu kuukausittaista 

lämpöarvon keskiarvoa. Laskentatapa on hyvin lähellä öljynjalostuksen BREF:in ohjeis-

tusta, minkä takia arvot ovat hyvin lähellä toisiaan. Systemaattisesti pienempiä arvoja uu-

della laskennalla tulee sen takia, että vertailulaskennassa ei ole vaihdettu kuukausittain läm-

pöarvoa, vaan on käytetty samaa lämpöarvoa koko vuoden läpi.  

 

5.2 Integroidun päästöjen hallintamallin käytännön ratkaisut 

 

Tässä luvussa tarkastellaan luvussa 3.1.2 esitettyjä haasteita tilanteissa, joissa ei ole määri-

telty kuinka usein tarvittavia analyysejä tai mittauksia olisi tehtävä tai mittauksia ei ole mah-

dollista toteuttaa sekä tilanteet, joissa voidaan käyttää joko tarkkaa laskentaa tai yleistä va-

kiota. Monitoroinnille ja varsinkaan erilaisten tukianalyysien aikaväleille ei ole olemassa 
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spesifiä ohjetta. Ohjeistuksen puutteiden huomaamiseksi rakennettiin vuosille 2014 ja 2015 

integroidun päästöjen hallintamallin mukainen päästölaskenta taulukko-ohjelmassa. Nesteen 

tietojärjestelmistä kerättiin kaikki tarvittava tieto ja laskennassa seurattiin ohjeistusta öljyn-

jalostuksen BREF-asiakirjan liitteestä 8.6 ja siihen liittyviä asiakirjoja, kuten teollisuuden 

päästödirektiiviä.  

 

BAT 4 -päätelmä määrää vain päästömittausten jatkuvatoimisuudesta tai vuosittaisista mit-

tauksista. Monitoroinnin määrittelemisessä on hyvä käyttää pohjana olemassa olevia stan-

dardeja ja direktiivejä, varsinkin jos niitä käytetään jo muihin mittauksiin jalostamolla. 

IPH:ssa typpi- ja rikkipäästöjen painotuksessa käytetään polttoaineen virtausmittauksia ja 

niistä laskettavia savukaasumääriä. Kuten jo aiemmin luvussa 3 todettiin, myös kasvihuone-

kaasujen päästökaupassa käytetään samoja mittauksia ja niihin liittyviä analyysejä, minkä 

takia monitoroinnin pohjaksi olisikin hyvä ottaa päästökauppaan liittyen Euroopan komis-

sion asetus kasvihuonekaasujen monitoroinnista ja raportoinnista N:o 601/2012. Jos sovel-

tuvaa ohjeistusta ei löydy ohjeistavista direktiiveistä ja päätelmistä, on sovellettu Nesteen 

Suomen jalostamoiden parhaita käytäntöjä.  

 

5.2.1 FF-kertoimet 

 

Jalostamokaasun koostumusta, määrää ja lämpöarvoa analysoidaan jo valmiiksi päästökaup-

paa varten. Järkevää on käyttää samoja mittapisteitä ja mittareita, koska niiden laatu ja riit-

tävyys on jo todennettu. Päästökauppadirektiivin (2003/87/EC) monitorointi ja raportoin-

tiohjeen (EU:n asetus N:o 601/2012) Liitteen VII mukaan jalostamokaasun ominaisuuksia 

tulee tarkkailla vähintään päivittäin (Euroopan komissio 2012b, 97). Nesteellä on määritetty 

päivittäisen tarkkailun tuottavan kohtuuttomia kustannuksia, joten tarkkailua suoritetaan 

Energiaviraston hyväksymänä viikoittain monitorointiohjeen artiklan 35 kohdan 2 mukai-

sesti (Euroopan komissio 2012b, 45). Kohtuuttomat kustannukset on määritelty päästökau-

pan ohjeistuksissa.  
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FF-kertoimien määrittelyssä käytetään BREF-asiakirjan laskentaliitteen vakiokertoimia kaa-

sumaisille ja nestemäisille polttoaineille, paitsi yhdestä prosessista syntyvälle polttokaasulle, 

jonka koostumus ja lämpöarvo poikkeavat suuresti normaalista jalostamokaasusta. Jalosta-

mokaasun ominaisuuksista laskettiin ohjeen mukaisesti FF-kerroin usealta kuukaudelta ja 

todettiin sen pysyvän riittävän lähellä ehdotettua vakiota. Näytteiden tulokset siirretään au-

tomaattisesti laboratoriojärjestelmästä päästöjentarkkailujärjestelmään ja FF-kerroin päivi-

tetään uusimman lämpöarvon mukaiseksi. Poikkeuksena on yksi pienemmän lämpöarvon 

kaasun analyysi, jolla voi hetkittäin olla erittäin paljon normaalista poikkeava koostumus, 

joka ei kuitenkaan kestä pitkää ajanjaksoa. Pienen lämpöarvon kaasusta poikkeavan näytteen 

ottaminen ja lämpöarvon muuttaminen koko viikon ajaksi aiheuttaa vääristyneen savukaa-

sumäärän suurimmalle osalle tätä tarkastelujaksoa. Tällä erityisellä kaasulla on alhainen 

lämpöarvo, jonka hetkelliset arvot saattavat olla jopa 300 % keskiarvoisesta. Kaasun hetkit-

täiset suuret erot lämpöarvossa voivat johtaa yksikön savukaasumäärän moninkertaistumi-

seen, mutta koska savukaasumäärän korkeampi virtaus on hetkellinen, ei sen laimentava vai-

kutus näy jatkuvatoimisissa mittareissa kuitenkaan koko jakson analyysissä. Täten ehdote-

taan lämpöarvoltaan pienen yksittäisen kaasuvirran koostumuksen ja lämpöarvon mukaisen 

FF-kertoimen päivittämistä vuosittain laskemalla aiemman vuoden mediaani lämpöarvosta 

ja koostumuksesta.  

 

5.2.2 RTO:n talteenottoaste ja rikkivetypitoisuus 

 

Nesteen jalostamoilla on käytössä jatkuvatoimiset rikkidioksidianalysaattorit RTO-yksiköi-

den piipuissa. Luvussa kolme esitettiin, että integroidussa päästöjen hallintamallissa on käy-

tettävä rikin talteenottoasteeseen ja hapankaasun rikkivetypitoisuuteen pohjautuvia lasken-

nallisia arvoja. Suorituskykytesteille tulisi määritellä tarkasteluväli, jolla varmistetaan arvo-

jen laatu. Nesteen jalostamoilla suoritetaan suorituskykytestit RTO-yksiköille. Suoritusky-

kytestejä on tehty noin seisokki-välein akkreditoidun urakoitsijan toimesta. Näistä testeistä 
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saadaan laskennassa käytettävä talteenottoaste ja syötettävän hapankaasun rikkivetypitoi-

suus. Monitoroinnin kannalta järkevää olisi jatkaa suorituskykytestejä säännöllisesti vähin-

tään seisokki-välein, jotta voidaan varmistaa laskennassa käytettävien arvojen laatu.  

 

5.2.3 FCC:n koksin määrän arviointi 

 

FCC:n koksin määrää ei voi mitata perinteisillä virtausmittareilla, koska koksi on katalyytin 

pintaan jäävää kiinteää ainesta krakkauksen syötöstä. Koksin määrän laskemiselle ei ole 

BREF-asiakirjassa annettu tarkkaa ohjeistusta. BREF-asiakirjassa on savukaasun, polttoai-

neen ja polttoilman ominaisuuksiin perustuva laskenta FF-kertoimelle, eli savukaasun mää-

rälle normaalikuutioissa, vaikka BREF-asiakirjassa kuitenkin suositellaan käyttämään va-

kiokerrointa poltetun koksin määrästä savukaasun tilavuudeksi (Euroopan komissio 2015a, 

694–695). BREF-asiakirjassa koksin määrittämisessä suositellaan käyttämään päästökaupan 

mallia, jossa poltetun koksin määrä lasketaan massataseella huomioiden syötetty polttoilma 

ja savukaasujen ominaisuudet (Euroopan komissio 2012b, 73). Nesteellä FCC:n koksin mää-

rälle on muodostettu laskennallinen yhtälö, jolla mitatun syöttöilman ja savukaasujen hap-

pipitoisuuden perusteella saadaan määritettyä poltetun koksin määrä. Monitoroinnissa suo-

sitellaan käyttämään päästökaupan mukaisia menetelmiä koksin määrän laskemiseksi myös 

jatkossa, jotta raportointi olisi johdonmukaista päästökaupan ja päästöjen seurannan kesken.  

 

5.2.4 Kohteet ilman polttoainevirtausmittaria 

 

Nesteen jalostamoilta löytyy yksi kohde, johon ei ole teknisesti mahdollista lisätä polttoai-

neen virtausmittausta. Kohde käyttää nestemäistä polttoainetta, jonka varastointia tarkkail-

laan. Tämän yksikön polttoaineenkulutusta tarkkaillaan päästökauppaa varten varaston kuu-

kausittaisten täydennyksien mukaisesti päästökaupan monitorointia ohjeistavan päätelmän 

artiklan 27 mukaisesti (Euroopan komissio 2012b, 42). Yksikkö on hyvin pieni, eikä ole 
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merkittävä kokonaispäästötasojen kannalta, minkä takia päästökaupan puolella on hyväk-

sytty käytäntö, jossa yksikön aiheuttamat hiilidioksidipäästöt lasketaan varastontäydennyk-

sen ja polttoaineen hiilipitoisuuden kautta. Ehdotuksena jatkuvatoimiseen yhteiseen päästö-

arvon tarkkailuun on käyttää aiemman kuukauden varaston täydennystä ja jakaa se tasaeriksi 

koko kuukaudelle tarkasteluaikajakson tasolla, jolloin yksiköltä on jatkuva päästö osana yh-

teistä päästöarvon pitoisuuden laskentaa.  

 

5.2.5 Kiinteän päästörajan määrittäminen 

 

Viranomaiset haluavat asettaa integroitua päästöjen hallintamallia soveltavalle jalostamolle 

yksittäisen päästörajan, jonka yli jalostamon kuukausittaiset keskiarvot eivät saa mennä. 

Päästöarvo on todellisuudessa ns. dynaaminen katto, koska erisuuruiset päästörajat omaa-

vien yksiköiden osuus kokonaisuudesta vaihtelee. Kiinteän katon vääränlainen määrittämi-

nen voi joko tehdä jalostamon toiminnan mahdottomaksi, tai sallia BAT-päästötasoja suu-

remmat päästöt. Kuvassa 21 on esitetty kuvitteellisen jalostamon arvoilla päästöarvon ja dy-

naamisen päästökaton vaihtelut, sekä kiinteä katto dynaamisen katon keskiarvona. Jalostamo 

on simuloitu muokkaamalla Nesteen jalostamoita varten tehtyjen laskentataulukoiden arvoja 

satunnaisiksi, mutta todellisuudessa mahdollisiksi arvoiksi.  
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Kuva 21. Kuvitteellisen jalostamon kuukausittaisena keskiarvona esitetty rikin päästöarvo, dynaaminen katto 

ja kiinteä katto. Kiinteä katto on määritetty kuvassa dynaamisen katon keskiarvona kahdelta vuodelta. 

 

Kuvasta 21 huomataan, että kiinteän katon asettaminen liian alhaiseksi esimerkiksi dynaa-

misen katon keskiarvona aiheuttaa tilanteita, joissa jalostamon päästöt ylittäisivät viran-

omaismääräyksen, vaikka olisivat täysin BAT-AEL-päästötason mukaisia. Kuvassa 21 on 

myös tilanteita, joissa kiinteä katto on reilusti korkeampi kuin dynaaminen katto, milloin 

päästötasot voisivat olla lupamääräyksen rajoissa suurempia kuin BAT-AEL-päästötasot.  

Integroidun päästöjen hallintamallin hengen mukainen ratkaisu olisi seurata dynaamista kat-

toa, mikä vaatisi mahdollisesti uusia järjestelmiä tai osaamista viranomaistahoille. Kuukau-

den 12 kohdalla päästöarvo ylittää dynaamisen katon. Laskennassa ei ole huomioitu rikin-

talteenottolaitoksen häiriötä. Mahdollisia syitä ovat joko jonkin yksikön rikkipitoisuuden 

kasvaminen, tai sitten vähäpäästöisten yksiköiden alas ajo, minkä seurauksena kokonaispi-

toisuus nousee.  

 

Jotta jalostamo voi toimia normaalisti prosessin muutosten mukana, kiinteä katto tulisi mää-

rätä historiatietojen korkeimman kohdan perusteella, jos jalostamon vain todetaan muuten 

olevan BAT-AEL-päästötasojen mukainen. Kun päästöluparajojen perusteena käytetään his-
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toriatietoja, olisi hyvä ottaa huomioon myös lähitulevaisuudessa tehtävät muutokset proses-

siin, jotka saattavat muuttaa eri yksikkötyyppien välisiä painotussuhteita vaikuttaen näin dy-

naamiseen BAT-AEL-rajaan.  

 

5.3 Ehdotus monitoroinnin toteuttamiseksi 

 

Tässä luvussa esitellään ehdotus integroidun päästöjen hallintamallin monitoroinnin toteut-

tamiseksi. Monitorointiehdotuksessa tuodaan esille myös käytännön automatisointiin liitty-

viä asioita, jotka helpottavat viranomaisraportointia välitulosten ja käytettävien muuttujien 

kautta. Liitteessä 1 ja liitteessä 2 on esitetty yksinkertaistetut esimerkkikaaviot toteutetta-

vasta monitorointijärjestelmästä. Liitteen 1 kaaviossa on kahdelta yksiköltä laskettu yhteinen 

päästöarvo typelle ja rikille. Liitteen 2 kaaviossa on esitetty kaikki mittaukset ja laskenta 

yksiköstä, jossa on jatkuvatoimiset päästöanalysaattorit. Liitteen 2 kaaviossa polttoaineesta 

ja päästömittauksista lasketaan jalostamon yhteisen päästöarvon luvut ja jatkuvatoimisista 

mittareista savukaasumittareiden kanssa tonnimääräiset päästöt.  

 

Monitoroinnista saadaan kerättyä jokaisesta yksiköstä yksittäinen pitoisuusarvo yhtiön si-

säistä tarkastelua varten, jotta voidaan jatkossakin investoida päästövähennykset kohteisiin, 

joissa niillä on eniten merkitystä. Lisäksi mitataan jokaisen yksikön polttoaineenkulutus sa-

vukaasumäärän laskemiseksi, jotta päästöt voidaan painottaa oikein ja toimittaa painottami-

sen yksityiskohdat EU:lle siirtymäajalla. EU vaatii tonnimääräisiä päästöjä ja niitä on vaa-

dittu Nesteen jalostamoiden aiemmissa ympäristöluvissa, minkä takia tonnimääräisiä pääs-

töjä tullaan myös monitoroimaan yksikkökohtaisesti, sekä lisäksi koko jalostamon laajuu-

delta. Tonnimääräisiä päästöjä kannattaa ja usein viranomaisten määräysten takia pitää mo-

nitoroida myös IPH:n ulkopuolisista yksiköistä sekä häiriötilanteista kokonaiskuvan hah-

mottamiseksi.  
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5.3.1 Tietojärjestelmien esittely ja datan kerääminen 

 

Integroidun päästöjen hallintamallin mukainen päästöseuranta toteutetaan NesteERS-ympä-

ristöraportointijärjestelmään. NesteERS on selainpohjainen käyttöliittymä, joka tuottaa val-

miita raportteja sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. NesteERS saa raakadatansa muista Nesteen 

seurantajärjestelmistä ja suorittaa vain pienen osan laskennasta itse. Porvoossa tietoa kerä-

tään TOP-, SÄHE- ja OiLi-järjestelmistä. Naantalissa käytössä on TOP:ia vastaava PTK ja 

OiLi-järjestelmät. Lisäksi Naantalissa monipolttoaineuunin polttoaineenkulutus syötetään 

käsin UMS-järjestelmään. Kuvassa 22 on kaavio tiedonkeruusta ja tietojärjestelmien yhteyk-

sistä.  

NestERS

TOP

OiLi

PTK

SÄHE

Naantalin:
-Polttoainevirrat

-Käyntitiedot

-Polttoaineiden 
lämpöarvot Naantali ja 

Porvoo
-PSA-kaasun 
koostumus

-Polttoaineen rikin 
tarkkailu

Porvoon:
-Polttoainevirrat

-Käyntitiedot
-Jatkuvatoimiset 
päästömittaukset

Porvoon 
energiantuotantoyksiköiden:

-Polttoainevirrat
-Päästöt

-Käyntitiedot

-Savukaasumäärät
-Tonnimääräiset päästöt
-Toteutunut päästöarvo

-Normaalitoiminnan 
seuranta

-Valmiit raportit EU:lle
-Valmiit raportit 
viranomaisille

Syötettävät 
arvot

-FF-arvot
-Vuosittaiset 

päästömittaukset
-Koksin ym. vakio 

lämpöarvo
-RTO:n arvot

 

Kuva 22. Tietojärjestelmien välisen tiedonkeruun prosessikaavio. 
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NesteERS-järjestelmään kerätään kuvan 22 mukaisesti tietoa Nesteen muista tietojärjestel-

mistä. TOP, PTK ja SÄHE ovat keskenään samalle ohjelmapohjalle toteutettuja seurantajär-

jestelmiä, joissa seurataan eri virtoja, lämpötiloja, paineita, pintatasoja sekä muita prosessien 

ominaisuuksia. TOP on Porvoon prosesseille, PTK Naantalin prosesseille ja SÄHE jalosta-

moiden energiantuotannolle. Ohjelmat ovat automaatiojärjestelmän pintatason käyttöliitty-

miä.  

 

OiLi on Labvantagen myymä laboratorioiden tietojärjestelmä (LIMS – Laboratory informa-

tion managemenet system). Laboratorion tietojärjestelmällä järjestellään laboratorion aika-

taulut, inventaariot, aineiden kulutukset ja näytteiden tiedot. (Labvantage 2015.) OiLiin ke-

rätään analyysitulokset prosesseista otettavista näytteistä, kuten polttokaasun ominaisuuk-

sista. Integroitua päästöjen hallintamallia varten tulee tarkkailla polttokaasun lämpöarvoa, 

joka otetaan NesteERS:iin OiLista. Samoin BREF-asiakirjan antamat vakiot FF-kertoimien 

varmistettiin olevan riittävän tarkkoja OiLista saatujen polttokaasun koostumusten perus-

teella.   

 

5.3.2 Normaalitoiminnan monitorointi 

 

Monitoroinnin ensimmäisenä tehtävänä on tunnistaa jalostamon normaalitoiminta ja pitää 

tilastoa siitä, että jalostamo ei ole liian usein normaalista poikkeavassa tilanteessa. Normaa-

lista poikkeavassa toiminnassa päästölaskenta toteutetaan, mutta sitä ei lasketa raportoita-

vaan kuukausittaiseen päästöpitoisuusrajaan. Tunnistaminen tehdään mitattavilla muuttujilla 

jalostamon toimintaan liittyen. Aiemmin luvussa 4.5 on määritelty Nesteen jalostamoiden 

muuttujat, jotka liittyvät merkittäviin päästökohteisiin, kokonaistoimintaan ja avainyksiköi-

hin. Jos normaalista poikkeavan toiminnan aiheuttavat RTO:n häiriöpäästöt, ehdotetaan las-

kettavaksi jokaisesta pienestäkin häiriöstä koko päivä normaalista poikkeavaksi. Yksiköiden 

käyntihäiriöissä käynnissä olevien yksiköiden määrä voi laskennallisesti käydä hetkellisesti 

liian alhaalla, vaikka tilanne on vielä hallinnassa ja normaalin toiminnan rajoilla, minkä takia 
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ehdotetaan käyntitietojen aiheuttamaan normaalista poikkeavaan päivään ehto. Päivä laske-

taan normaalista poikkeavaksi jos sen aikana kolmen tunnin ajan yksiköitä on päällä vähem-

män kuin normaalitoiminnan mukaisessa tilanteessa. Ehto on sama jota käytetään hylkää-

mään jatkuvatoimisten päästöanalysaattoreiden päivätuloksia teollisuuden päästödirektiivin 

mukaisesti (Euroopan komissio 2010, 64). 

 

5.3.3 Polttoaineen kulutuksen ja savukaasun tuoton monitorointi 

 

Savukaasumäärät määritetään polttokaasuvirtauksista, joita mitataan jatkuvatoimisilla vaih-

televalla tekniikalla varustetuilla virtausmittareilla molempien jalostamoiden alueella. Suuri 

osa mittareista perustuu tilavuusvirran tai virtausnopeuden määrittämiseen, jolloin itse mit-

tareille on asetettu polttokaasulle oletustiheys ja tarvittaessa putken halkaisija. Naantalin ja-

lostamolla päästökaupassa ja vanhassa päästölaskennassa on huomioitu ennalta-asetetun 

polttokaasun tiheyden ja oikean polttokaasun tiheyden ero laskemalla kuukausittaiset kertoi-

met. Laskennat perustuvat periaatteessa samaan menetelmään, mutta päästökaupassa käyte-

tään laboratorion määrittämää moolimassaa ja muiden päästöjen laskennassa laboratorion 

määrittämän koostumuksen perusteella lasketaan erillisessä taulukossa moolimassa. Analy-

soidun moolimassan, mitatun paineen ja mitatun lämpötilan perusteella saadaan laskettua 

kaasun tiheys.  

 

Naantalin jalostamon tiheyskompensointi saattaa sisältää epävarmuutta, koska polttokaasua 

analysoidaan ainoastaan sen tuotantopäässä. Polttokaasua tuottavilta yksiköiltä polttokaasu 

leviää erilaisissa suhteissa polttokaasuverkon paine-erojen mukaan eri yksiköille, jolloin tar-

kan koostumuksen määrittäminen kulutuspuolella on hankalaa. Ehdotuksena on samankal-

taistaa jalostamoiden laskennat. Jos Naantalin menetelmän tarkkuus saadaan todennettua 

jollain menetelmällä, ehdotetaan käyttämään tarkempaa menetelmää. Helpompaa ja lasken-

naltaan selkeämpää olisi jättää molemmilla jalostamoilla tiheyskompensointi pois. Tiheys-

kompensoinnin hyödyt ja tarkkuus vaativat lisätutkimusta.  
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Nestemäisiä polttoaineita käyttävällä voimalaitoksella on myös jatkuvatoimiset virtausmit-

tarit, joiden avulla pystytään määrittämään polttoaineen kulutus. Luvun 5.2 mukaisesti tark-

kaillaan FCC:n koksin kulutusta laskennallisesti päästökaupan menetelmien avulla ja yksi-

kössä, jossa ei pystytä mittaamaan reaaliaikaista kulutusta, käytetään varaston tasetta.  

 

5.3.4 Päästöjen pitoisuuksien mittaaminen 

 

BAT 4 -päätelmän mukaisesti alle 50 MW:n kohteissa, joissa ei ole jatkuvatoimisia päästö-

mittauksia, suoritetaan SO2 ja NOX - pitoisuusmittaukset kertamittauksina vuosittain tai aina 

jos yksikön polttoaineeseen tehdään sen päästöihin merkittävästi vaikuttavia muutoksia (Eu-

roopan komissio 2014a). Kertamittaukset suorittaa akkreditoitu ulkopuolinen mittaustaho, 

joka raportoi mittausolosuhteet ja mittaustulokset. Mittaustulokset ilmoitetaan yksikössä 

mg/Nm3 kuivaa savukaasua kolmen prosentin happipitoisuudessa.  

 

Yli 50 MW:n kohteissa päästöjä mitataan tai tullaan mittaamaan jatkuvatoimisilla analysaat-

toreilla, joissa on vaihtelevaa tekniikkaa. Yleinen on FTIR-tekniikka, jolla saadaan analy-

soitua yhdellä analysaattorilla kaikki tarvittavat pitoisuudet. Päästöjen pitoisuudet normite-

taan standardin SFS EN 5624 mukaisesti kuivaan savukaasuun ja 3 % happipitoisuuteen 

minuuttitasolla. Normitusta varten tarvitaan savukaasujen vesi- ja happipitoisuudet, sekä 

lämpötila ja paine. Jokaisessa savukaasukanavassa, jossa on jatkuvatoiminen analysaattori, 

onkin myös lämpötila- ja painemittaukset.  

 

RTO:lla mitataan rikki- ja typpipäästöjä myös jatkuvatoimisilla analysaattoreilla samalla ta-

valla kuin yli 50 MW:n polttoyksiköissä. RTO:n pitoisuus IPH:n laskentaan kuitenkin mää-

ritellään laskennallisesti, jotta voidaan varmistaa vertailtavuus muiden integroitua päästöjen 
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hallintamallia soveltavien jalostamoiden kanssa. Jatkuvatoimisia mittareita ehdotetaan käy-

tettävän tonnimääräisten päästöjen laskennassa, varsinkin koska ne huomioivat automaatti-

sesti mahdolliset Superclaus-vaiheen ohitukset.  

 

5.3.5 Tonnimääräisten päästöjen monitorointi 

 

Polttoyksiköissä, joissa ei ole jatkuvatoimisia mittareita, on tonnimääräisien päästöjen las-

kennassa käytetty Porvoossa mittaushetkellä määritettyä päästömäärää yksikössä kg/h ja 

seurattu yksikön käyttötunteja vuoden aikana. Tarkemman tuloksen saamiseksi suositellaan 

käyttämään laskennallista normalisoitua savukaasumäärää polttoaineen kulutuksen perus-

teella ja pitoisuusarvoa mg/Nm3, jolloin mittaustilanteen yksikön käyttöaste ei vaikuta sys-

temaattisella virheellä koko vuotta. Naantalissa on laskettu kertamittauskohteissa päästöt 

seuraamalla käytetyn polttoaineen energiapitoisuutta ja kertamittausten ominaispäästöä yk-

sikössä mg/MJ. Laskenta on yhtä tarkka ja pääsee samoihin tuloksiin laskennallisen normaa-

liolosuhteiden savukaasumäärän kautta laskettaessa, joten molemmille jalostamoille suosi-

tellaan käytettäväksi samaa menetelmää.  

 

Jatkuvatoimisten päästöanalysaattorien kohteissa Nesteellä on käytetty tonnimääräisten 

päästöjen laskennassa savukaasukanavassa virtausmittaria pitoisuusmittarien lisäksi, jolloin 

mittaustuloksista saadaan suoraan päästömäärät pitoisuuksien lisäksi. Tonnimääräiset pääs-

töt lasketaan normittamattomasta kalibroidusta päästöanalysaattorin arvosta ja mitatusta sa-

vukaasuvirtauksesta. Nesteellä ehdotetaan jatkettavan tonnimääräisten päästöjen ja pitoi-

suusarvojen seurantaa jatkuvatoimisen päästöanalysaattorin kohteissa nykyisellä tavalla.  
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Vaikka yhteisen päästöarvon laskennassa käytettävä polttoaineenkulutukseen perustuva sa-

vukaasumäärän laskenta ja mitattu savukaasumäärä ovat päällekkäistä laskentaa, on perus-

teltua pitää molemmat käytössä. Laskennallinen arvo on paremmin vertailtavissa muiden 

integroitua päästöjen hallintamallia käyttävien jalostamoiden kanssa, mutta savukaasumit-

taus antaa polttoaineen koostumuksen ja lämpöarvon nopeatkin vaihtelut huomioon ottavan 

arvon. Rinnakkaiset menetelmät antavat myös vertailupohjaa eri metodeille ja mahdollisuu-

den havaita karkeat virheet jommassakummassa menetelmässä.  

 

5.3.6 Mittausten laadun varmistus 

 

Osaa päästöjen pitoisuuksista ja lähes kaikki polttoaineen kulutukset mitataan jatkuvatoimi-

silla mittareilla, samoin kuin niiden tukimittauksia kuten vesi- ja happipitoisuutta savukaa-

suissa. Virtausmittausten tarkkuus varmistetaan ulkopuolisen tahon toimesta. Jatkuvatoimis-

ten analysaattorien toiminta varmistetaan standardin EN 14181 mukaisilla laadunvarmistus-

menetelmillä. Laadunvarmistusmenetelmät sisältävät eriasteiset kalibroinnit tai nollapisteen 

tarkistamiset. Tarkastukset on jaettu kolmeen eri tasoon, sekä lisäksi vuosittaiseen tarkas-

tukseen. Tasot on nimetty lyhenteillä QAL1, QAL2, QAL3 ja AST. QAL tulee sanoista 

Quality Assurance Level (Laadunvarmistuksen taso) ja AST on Annual Surveillance Test 

(vuosittainen tarkkailutesti).  

 

QAL 1 suoritetaan mittarin valmistajan toimesta jo ennen mittarin asennusta. Ensimmäisellä 

tasolla varmistetaan mittarin pystyvän teoriassa niihin tarkkuuksiin, mitä kohteessa tarvi-

taan. QAL 2 on suoritettava mittarin asennuksen yhteydessä ja sen tavoitteena on osoittaa, 

että mittari pystyy kohteen olosuhteissa tarvittavaan tarkkuuteen. QAL 2 sisältää myös ka-

libroinnin ja nollapisteen tarkastelun. QAL 2 suoritetaan myös vähintään 5 vuoden välein tai 

merkittävien muutosten yhteydessä. QAL 3 on jatkuvan tarkkailun taso, jolla pyritään tutki-
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maan mittarin ryömimistä ja hiljalleen tapahtuvaa likaantumista tai muuta tarkkuuteen vas-

taavaa haittaa. AST on vuosittainen testi, jossa tarkastetaan mittarin yleinen toiminta ja rin-

nakkaismittauksilla mittarin tarkkuus.  

 

5.3.7 Korvausarvot, häiriöpäästöt ja niiden määrittäminen 

 

Koska yhteisessä päästöarvossa jatkuvatoimiset mittaukset vaikuttavat suuresti ainoaan tark-

kailtavaan pitoisuusarvoon, on monitorointijärjestelmään asetettava mittarien vikaantumisen 

varalta korvausarvoja. Korvausarvoja käytetään, jos mittari ei anna mitään tulosta tai tulos 

huomataan selkeästi virheelliseksi. Korvausarvon tulisi olla mahdollisimman hyvin sen het-

kistä tilannetta edustava, mutta mittarien vikaantumisissa on huomioitava, että viimeiset tu-

lokset voivat olla virheellisiä. Korvausarvona käytettäväksi ehdotetaan yhden viikon taakse-

päin keskiarvoa mittarille, jolloin mittarilla huomataan tuotannon pitkän ajan vaihtelut ja 

viimeiset mahdollisesti virheelliset arvot tasoittuvat. Toinen mahdollisuus olisi käyttää vuo-

sittaisissa mittauksissa saatuja verrannollisia tuloksia, mutta ne eivät välttämättä vastaa ny-

kytilannetta.  

 

Häiriöpäästöille olisi hyvä pyrkiä automatisoimaan päästöjen laskenta, jos se on mahdollista. 

Tällä hetkellä RTO:n häiriötilanteissa käyttöinsinööri määrittelee mahdollisen häiriöpäästön 

ennalta määrätyllä yhtälöllä, jossa tulkinnanvaraiseksi jäävät vain hapankaasun virtaukset, 

jotka ohittavat RTO:n. Hapankaasun virtaus ei ole sama kuin aiemmin RTO:n läpi mennyt, 

koska ohjeistuksen mukaisesti operaattorit pyrkivät häiriötilanteissa minimoimaan hapan-

kaasuvirtauksia häiriöpäästön pienentämiseksi. Toiminnan häiriötilanteessa tulisi kuitenkin 

olla systemaattista, joten automatisointi voisi olla mahdollista.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tekniikan kirjallisuudessa tai direktiiveissä tuotantolaitoksen normaalia toimintaa ei ole 

vielä määritelty yleisellä tasolla. Siirryttäessä integroituun päästöjen hallintamalliin määri-

telmä monimutkaistuu verrattuna yksittäisen uunin, kattilan tai prosessin normaaliin toimin-

taan nähden. Monimutkaistuminen vaikeuttaa entisestään viranomaisten ja yritysten tulkin-

taa normaalista toiminnasta. Lupa-asioissa muodostuu ongelmia rajoituksille ja määräyk-

sille, joita tulee noudattaa normaalin toiminnan yhteydessä, koska hyväksyttäviä häiriöksi 

laskettavia tilanteita ei ole määritelty, vaan ne on aina tehtävä tapauskohtaisesti vaatien tark-

kaa tietoa laitoksen toiminnasta. Tarve kehittää määritelmää on tunnistettu myös EU:n ta-

solla ja työryhmiä on esitetty pohtimaan suurten polttolaitosten sekä jätteenpolttolaitosten 

normaalin toiminnan rajoja. Määritelmän kehittämiseen on herätty hieman liian myöhään ja 

sille on jo tarvetta.  

 

Normaalitoiminta onnistuttiin määrittelemään Nesteen jalostamoiden näkökulmasta riittä-

vän hyvin tutkimalla jalostamoiden historiatietoja. Päästöjen näkökulmasta normaalitoimin-

nan määrittäjiksi voisivat soveltua varsinkin erilaiset polttoaineiden tai savukaasujen pesurit 

tai puhdistimet, koska niiden häiriöt lisäävät joka kerta päästöjä. Öljyjalostamolla tällaisia 

ovat rikintalteenottoyksikkö ja siihen liittyvät yksiköt ja lisäksi joillain jalostamoilla mah-

dollisesti käytettävät savukaasupesurit. Jalostamoiden sisäiseen polttoaineen rikinpoistoon 

käytettävien järjestelmiä ovat mm. amiinipesurit. Normaalin toiminnan määritelmään voi 

myös olla tarpeellista lisätä yksittäisiä BAT-päästötasoa paremmin suoriutuvia yksiköitä, jos 

nämä tasapainottavat jalostamon yhteistä IPH:n mukaista päästöarvoa. Yksittäiset kohteet 

eivät kuitenkaan välttämättä riitä määrittelyksi, jos normaalia toimintaa ajatellaan integ-

roidun päästöjen hallintamallin mukaisesti koko jalostamon näkökulmasta. Jalostamon toi-

minnalle olisi hyvä olla jonkinlainen kokonaisuutta kuvaavaa määritelmä, kuten käynnissä 

olevien yksiköiden määrä tai käyttöaste. Esimerkiksi tilanne, jossa puolet jalostamon nor-

maalisti käynnissä olevista on jouduttu ajamaan alas, ei edusta normaalia toimintaa, vaikka 

päästötasot olisivat hyväksyttävällä tasolla.  
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Nesteen jalostamoiden normaalintoiminnan määritteiksi valittiin yllä olevan kappaleen pe-

rusteilla rikintalteenottoyksikkö, käynnissä olevien yksiköiden lukumäärä, sekä tärkeät yk-

siköt. Tärkeiksi yksiköiksi valittiin Porvoossa FCC, koska sen typpipäästöt tasapainottavat 

kokonaisuuden sekä voimalaitos, koska se tuottaa prosessihöyryn ja Naantalissa valittiin yk-

sikkö, mikä tuottaa vetyä muille yksiköille. Historiatietojen mukaan näillä valinnoilla jalos-

tamot eivät hyvinä vuosina ylitä 25 viiden päivän OTNOC-rajaa ja lisäksi jalostamoiden 

päästöt ovat hallittavissa normaalin toiminnan aikana. Määritelmien todellista toimivuutta 

on seurattava käytännössä, kunhan monitorointijärjestelmät saadaan uusittua.  

 

Jalostamon kokonaisuuden toimintaa kuvaavaa määritelmää etsiessä heräsi kysymys integ-

roidun päästöjenhallinnan ympäristönsuojelullisen tason ja normaalitoiminnan rajojen riip-

puvuudesta. Koska yksiköt tasapainottavat toistensa päästötasoja, voi tilanteissa joissa use-

ampi yksikkö on jouduttu ajamaan alas päästötasot nousta liian suuriksi. Jos esimerkiksi 

normaalitoiminnaksi tulkitaan tilanne, jossa kaikista yksiköistä 50 % tai enemmän on käyn-

nissä, merkitsee se sitä, että kaikissa tilanteissa, joissa puolet yksiköistä on pois yhteisestä 

päästöarvosta, on silti päästötason oltava hyväksyttävällä tasolla. Normaalitoiminnan rajojen 

määrittäminen määrää siis osaltaan myös joustavuuden tason päästöjenhallinnassa, mitä in-

tegroidulla päästöjen hallinnalla saadaan aikaan. Yksiköiden häiriöiden vaikutusta vähentää 

päästöarvojen tarkkailu kuukausittaisina keskiarvoina, jolloin vain hyvin pitkät yksiköiden 

alasajot vaikuttavat suuresti raportoitavaan päästöarvoon verrattuna tilanteeseen, jossa 

kaikki toimii niin kuin pitää. Normaalitoiminnan EU-tason yleisessä määrittämisessä on 

kiinnitettävä huomiota normaalitoiminnan määritelmän vaikutuksiin sallittuihin päästötasoi-

hin.  

 

Normaalista poikkeavien päivien määrälle pitäisi asettaa suositusraja tai hyväksyttävän raja. 

Nesteen tapauksessa hyväksyttävä raja arvioitiin aiempien häiriöpäästöjen taajuuden perus-
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teella. Normaalista poikkeavien päivien määrä viestisi viranomaiselle jalostamon ja sen käy-

tön laadusta. Useammalta jalostamolta tutkittu tavoitetaso kertoisi myös jalostamoiden käyt-

töhenkilökunnalle, minkälaisella tasolla kansainvälisellä vertailulla jalostamon toiminta on.  

 

 

Integroidun päästöjenhallinnan mukaisen päästörajan monitoroimiseen annetut ohjeet ovat 

osittain puutteelliset. Monitoroinnissa on paljon samaa päästökaupan kanssa ja tätä yhteyttä 

tulisi tuoda ohjeistuksessa paremmin esille. Ohjeistuksessa voisi olla suoria viitteitä sovel-

tuviin aiempiin määräyksiin ja ohjeistuksiin, jolloin ei tarvitsisi keksiä yhteyksiä ja etsiä 

ratkaisuja, mikä vähentäisi tulkintavirheiden mahdollisuutta. Monitorointi on mahdollista 

toteuttaa, eikä se vaadi uusia mittauksia Nesteellä. Suurin osa integroidun päästöjen hallin-

tamallin vaatimista mittauksista ja laskennasta on jo olemassa päästökaupan takia. Integroitu 

päästöjen hallintamalli olisi todennäköisesti mahdollista siis toteuttaa melkein missä vain 

päästökaupassa mukana olevassa laitoksessa.  

 

Monitoroinnin virheherkkyys kasvaa yhteisiin päästöarvoihin siirryttäessä. Mittareiden vi-

kaantuminen voi aiheuttaa virheitä laskennassa, jos jokin arvo puuttuu kokonaan. Laskennan 

ohjelmoinnissa on huomioitava mahdolliset häiriötilanteet korvausarvoilla tai virheenkäsit-

telyllä. Päästöjen jatkuvan tarkkailun takia lähihistoriasta johdettu korvausarvo olisi paras 

vaihtoehto. Inhimillisen virheen mahdollisuus monimutkaisessa laskennassa myös lisääntyy, 

joten laskennan tarkastaminen on pakollista. On myös harkittava mahdollista kolmannen 

osapuolen suorittamaa auditointia tai tarkastusta.  

 

Koska kaikki IPH:iin tarvittavat mittaukset ovat jo olemassa päästökaupan takia, ovat mo-

nitoroinnin muutoksen kustannukset suhteellisen pienet. IPH:n kustannukset jäävät Nesteen 

tilanteessa reilusti pienemmiksi kun vaihtoehtona on sijoittaa useisiin päästöjen hallintalait-

teisiin. Kaikkien päästökohteiden päästöjen saattamisessa BAT-AEL-tasolle olisi reilusti 
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kalliimpaa kuin IPH:n toteuttaminen perustuen Nesteen selvityksiin päästöjenhallinnan kus-

tannuksista ja monitoroinnin muutostyön tarjouspyyntöihin. Siirryttäessä IPH:iin kustan-

nukset syntyvät selvitys- ja suunnittelutyöstä sekä monitoroinnin automatisoinnin muutos-

töistä. Yksittäisiä päästörajoja käytettäessä kustannukset tulevat uunien parannustöistä, pol-

tininvestoinneista tai savukaasujen puhdistusmenetelmistä. Kokonaisuutena IPH mahdollis-

taa päästöinvestointien kohdentamisen sinne, missä saadaan suurin vaikutus päästöjenhal-

lintaan tehokkaimmalla investoinnilla aikaiseksi myös tulevaisuudessa.  

 

Nesteen jalostamoiden tonnimääräisten päästöjen seurannan menettelyissä on tällä hetkellä 

eroja. Porvoossa seurataan yksiköiden käyntitunteja ja käytetään kertamittausten tuntikes-

kiarvoista kokonaispäästöä mittausajanhetkellä. Naantalissa lasketaan energiayksikköä koh-

den normitettu päästömäärä ja seurataan käytetyn polttoaineen määrää ja laatua. IPH:n mu-

kaisesti laskettu savukaasujen virtaus on menetelmänä samantapainen kuin energiamäärän 

laskenta, kun päästömittauksista käytetään normaalikuutiolle normitettua päästöarvoa. Kun 

tarkasteltiin eroja vanhojen päästötarkkailumenetelmien ja IPH:iin perustuvan laskennan vä-

lillä huomattiin, että Naantalin laskennassa ero on todella pieni ja Porvoossakin ero on hy-

väksyttävällä tasolla, joten uutta laskentaa voidaan käyttää suoraan ja päästöjä verrata aiem-

piin vuosiin. IPH:n menetelmiä hyväksi käyttävä tonnimääräisten päästöjen monitorointi on 

tarkempi kuin Porvoon jalostamon nykymenetelmä ja yhtä tarkka kuin Naantalin tällä het-

kellä käyttämä menetelmä. Yhteisen menetelmän käyttöönotto lisää selkeyttä jalostamoiden 

yhteisen toiminnan kannalta ja lisää tarkkuutta Porvoon jalostamolla. Tonnimääräisten pääs-

töjen selvittämiselle vuosittaisista kertamittauksista eri menetelmillä ei ole EU-tasolla oh-

jeistusta. Olisi järkevää luoda suositeltu järjestys erilaisille hyväksyttäville menetelmille ton-

nimääräisten päästöjen seurantaan, tai vaatia kaikilta polttoaineenkulutukseen ja laatuun 

pohjautuvia menetelmiä päästöjen seuraamiseksi. Määritelmät tulisi tehdä EU-tasolla tai 

ympäristöluvissa.  
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Integroidun päästöjen hallintamallin mukainen päästöraja vaihtelee yksiköiden kapasiteet-

tien muutosten mukaan. Suomen viranomaistahojen mukaan jatkuvasti muuttuva dynaami-

nen päästökatto on liian vaikea seurattava ja vaikea asettaa ympäristölupapäätökseen, minkä 

takia vaatimuksena on asettaa kiinteä päästöraja. Kiinteä päästöraja luo lisää tulkinnanvarai-

suutta päästöjen monitorointiin ja IPH:n saavuttamaan päästötasoon. Jotta IPH:n monito-

rointi ja päästörajat vastaisivat BAT-AEL-päästötasoa, tulisi selvittää menetelmiä, joilla dy-

naaminen katto saataisiin käyttöön.  

 

Tämän työn pohjalta Nesteen suomen jalostamoilla toteutetaan integroidun päästöjen hallin-

tamallin mukainen päästöjen monitorointi. Työn aikana on myös suoritettu laskelmia, joilla 

on määritetty ehdotuksia kiinteistä päästörajoista Nesteen jalostamoille. Jatkossa normaali-

toiminnan toimivuutta kaikissa eri häiriötilanteissa tulee tarkkailla käytön aikana, jotta voi-

daan todeta määritelmien toimivuus käytännössä.  

 

7 YHTEENVETO 

 

Teollisuuden päästödirektiivi vaati EU:n jäsenvaltioita lisäämään BAT-päätelmät pakol-

liseksi osaksi ympäristölupakäytäntöä kansalliseen lainsäädäntöön. Ympäristönsuojelulain 

päivitetty versio astui voimaan syyskuussa 2014, minkä jälkeen eri alojen BREF-asiakirjojen 

päivitysten myötä kyseisen teollisuuden alan laitosten tulisi esittää millä tavoin ne täyttävät 

BAT-päätelmien vaatimukset. Öljynjalostuksen BREF-asiakirja julkaistiin vuoden 2014 

loppupuolella, minkä jälkeen Nesteen jalostamoilla käynnistettiin selvitykset BAT-päätel-

mien täyttämisestä. Osana tätä prosessia selvitettiin BAT 57 ja BAT 58 – päätelmien mukai-

sen integroidun päästöjen hallintamallin soveltumista Nesteen jalostamoille.  

 

Tässä diplomityössä tutkittiin öljynjalostamoiden normaalin toiminnan määrittämistä sovel-

lettaessa integroitua päästöjen hallintamallia. Diplomityössä tutkittiin myös integroidun 
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päästöjen hallintamallin monitorointia sekä etsittiin ratkaisuja puutteelliseen ohjeistukseen. 

Tuotantolaitoksen normaalille toiminnalle ei ole määritelmää eurooppalaisissa direktiiveissä 

eikä Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Normaali toiminta määriteltiin tilastollisesti 

Nesteen öljynjalostamoiden historiatietojen perusteella. Ohjeistuksen puutteet liittyvät laa-

jalti polttoaineen kulutuksen ja laadun seurantaan, johon löytyy soveltuvaa ohjeistusta pääs-

tökaupan monitorointiohjeistuksesta.  

 

Normaalitoiminta on mahdollista määrittää jalostamokohtaisesti kattavan historiatiedon 

kautta. Määrittämisessä reunaehtoina käytettiin hyväksyttävää määrää normaalista poikkea-

van toiminnan päiviä ja päästöjen hyvää hallintaa. Käytännön parametreina normaalille toi-

minnalle on hyvä käyttää päästöjen ja polttoaineiden puhdistusjärjestelmiä, jotta päästöt py-

syvät halutulla tasolla. Normaalia toimintaa kuvaamaan on hyvä käyttää myös jalostamon 

kokonaisuuden toimintaa kuvaavaa muuttujaa, kuten käynnissä olevien yksiköiden määrää 

tai käyttöastetta. Yleistä toimintaa kuvaava parametri on vahvasti riippuvainen jalostamon 

ajotavasta ja rakenteesta.  

 

Polttoaineen virtausta tulee mitata jatkuvatoimisesti ja savukaasukertoimen määrittämiseksi 

on tutkittava polttoaineen koostumus ainakin kertaalleen, jotta voidaan varmistaa sen olevan 

tarpeeksi lähellä BREF-asiakirjassa ehdotettua vakiokerrointa savukaasuille. Ehdotettu va-

kiokerroin on esitetty öljyekvivalenttitonniin suhteutettuna, joten polttoaineen lämpöarvoa 

tulee tarkastella päästökaupan ohjeistuksen mukaisesti.  Kohteissa, joissa polttoaineenkulu-

tusta ei pystytä mittaamaan jatkuvatoimisesti, tulee tarkkailla varastotaseen kautta polttoai-

neenkulutusta päästökaupan ohjeistuksen mukaisesti. FCC:n koksin poltolle suositellaan 

käytettäväksi jo valmiiksi määriteltyjä yhtälöitä koksinkulutukselle.  

 

RTO:n suorituskykyä ehdotetaan tarkkailtavaksi kahden vuoden välein, mutta teknistalou-

dellisista syistä käytännöllisempää olisi tarkkailla suorituskykyä huoltoseisokkivälein. Suo-

rituskyvyn ja hapankaasun rikkivetypitoisuuden avulla saadaan määritettyä laskennallinen 
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savukaasumäärä ja rikkidioksidipitoisuus RTO:n päästöille. Laskennallista arvoa suositel-

laan käytettäväksi integroidussa päästöjen hallintamallissa vertailtavuuden helpottamiseksi.  

Jatkuvatoimisilla mittareilla pystytään seuraamaan Superclausin ohitusten aikana tapahtuvia 

häiriöpäästöjä sekä RTO:n lyhytaikaisten talteenottoasteen muutosten vaikutuksia päästöi-

hin. Jatkuvatoimisia mittareita suositellaan käytettäväksi tonnimääräisten päästöjen lasken-

nassa paremman herkkyyden ja häiriönlaskennan helpottamiseksi.  

 

Monitoroinnin monimutkaistumisen myötä tulee pyrkiä varmistamaan jalostamon yhteisen 

päästöarvon seurannan toiminta ja laatu. Laskentaan olisi hyvä varata jatkuvatoimisten mas-

savirtaus- ja pitoisuusmittareille korvausarvot, jotka järjestelmä ottaa käyttöön mittarien vi-

kaantuessa. Korvausarvot varmistavat laskennan toiminnan ja pitoisuuksien suhteiden pysy-

misen vakaana, ettei päästöihin tule piikkiä, kun joltain yksiköltä katoaisi esimerkiksi savu-

kaasumäärä polttoainevirtauksen mittarivian takia. Korvausarvoksi ehdotetaan keskiarvoa 

viikon mittaiselta aikajaksolta ennen mittarin vikaantumista. Korvausarvoa käytetään niin 

kauan, että mittari olisi taas käyttökelpoinen.  

 

Tonnimääräisten päästöjen laskennassa suositellaan käytettäväksi jatkuvatoimisia mittareita. 

Jos jatkuvatoimisia mittareita ei ole käytössä, suositellaan käytettäväksi ominaispäästöjen 

laskemista polttoaineen ominaisuuksiin liittyen. Jos käytetään integroitua päästöjen hallin-

tamallia, suositellaan käytettäväksi laskennallista savukaasumäärää normaalikuutioissa ja 

niille normitettua ominaispäästöä. Jos käytetään kohdekohtaisia päästörajoja, on yhtä tark-

kaa, mutta yleisemmin käytettyä laskea ominaispäästö polttoaineen energiasisältöä kohden.  

 

Kokonaisuudessaan integroitu päästöjen hallintamalli antaa vapauden tehdä tehokkaampia 

investointeja kokonaisuuden päästötason saavuttamiseksi kuin yksikkökohtaisilla rajoilla. 

Monitoroinnin toteuttamisessa on harkinnanvaraisia muuttujia, mutta toteutus on mahdol-

lista päästökaupassa käytettävien mallien mukaisesti. Ympäristölupamääräysten näkökul-
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masta haasteita tuovat normaalitoiminnan määrittäminen sekä kiinteän päästökaton määrit-

täminen. Tässä työssä löydettiin toimivat ratkaisut Nesteen Suomen jalostamoille, mutta laa-

jempaa kansainvälistä tutkimusta tarvitaan menetelmien selkeyttämiseksi ja yhdenmukais-

tamiseksi.  
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Liite I. Monitorointisuunnitelma IPH:n mukaiselle päästöarvolle 

 

Polttokaasun 
Virtausmittaukset.
Jatkuvatoimiset automaatio-
Järjestelmä.

Polttokaasun Analyysipiste,
Lämpöarvo ja kaasun 
Koostumus. 
Ainakin kuukausittain.

FF-kertoimen määritys 
Vakioiden tai kaasun koostumuksen
ja lämpöarvon perusteella.
Päivitetään käsin vuosittain/tarvittaessa.

Virtausmittauksen
Tarkistus ja korvaaminen
Korvausarvolla tarvittaessa.
Jatkuvatoiminen. 

Virtausmittausten yhteen-
Laskettu ja kiloa tunnissa 
-yksikköön muutettu polttoaine-
Virtaus. Jatkuvatoiminen.

Yksikön savukaasumäärän laskeminen
FF-kertoimen ja pk-määrän perusteella.
Jatkuvatoiminen. 
Raportointi kk-keskiarvo.

Rikki- ja typpipitoisuuksien mittaaminen 
vuosittain tai jatkuvatoimisesti yksiköiltä.
Jatkuvat TOP/SÄHE, vuosittaiset käsin ERS.
Raportointi kk-keskiarvo.

Jatkuvatoimisten pitoisuus-
Mittausten tarkistus ja korvausarvon 
Määritys tarvittaessa.
Jatkuvatoiminen.

Yksikkökohtaiset typen Ja rikin 
Päästömäärät kg/h, joista voidaan 
laskea t/a kumulatiivisesti.
Jatkuvatoiminen. Raportointi t/kk ja t/a.

Yksiköiden yhteenlaskettu
Savukaasumäärä Nm3/h,
Jota käytetään jalostamon
Päästöarvon laskentaan.
Jatkuvatoiminen. 

Typen ja rikin päästömäärät
Koko jalostamolta yksikössä
Kg/h ja kumulatiivisesti t/kk sekä  t/a.
Arvoja käytetään yhdessä 
Jalostamon savukaasumäärän
Kanssa jalostamon päästöarvon
Laskemiseksi.
Raportointi t/kk ja t/a. 

Koko jalostamon rikin ja typen
Päästöarvot laskettuna 
Jakamalla kokonaispäästömäärät
Kokonaissavukaasumäärällä
(kg/h)/(Nm3/h)*1 000 000 mg/kg.
Raportointi kk-keskiarvo yksikössä mg/Nm3.

Yksikön käyntitiedon tarkistus.
Käyntitieto automaatiojärjestelmästä.
Jos yksikkö ei käynnissä, polttoaineen
Kulutus on 0. 

Polttoaineen 
analyysipiste 

1

Polttoaineen 
analyysipiste 

2

Kokonaissavukaasu Jalostamolla 
Nm3/h

Kokonaisrikkipäästö Jalostamolla 
kuplaa varten kg/h

Kokonaistyppipäästö Jalostamolla 
kuplaa varten kg/h

Typpipäästön arvo 
jalostamolle mg/Nm3

Rikkipäästön arvo 
jalostamolle mg/Nm3

Yksikkö 1 
käyntitieto

Yksikkö 2 
käyntitieto

Virtausmitta
us 3

Korvausarvo/
Tarkistus

Mitattu 
polttoainemäärä 

kg/h

Yksikkö 2 
savukaasumäärä 

Nm3/h

FF-kerroin, 
Yksikkö 2

Yksikkö 2 
SO2 pitoisuus 
vuosimittaus

YKsikkö 2 
NOx 

pitoisuus 
vuosimittaus

Yksikkö 2 
SO2 

päästömäärä 
kg/h, t/a

Yksikkö 1 NOx 
päästömäärä 

kg/h, t/a

Typpikuplansavukaasu Jalostamolla 
Nm3/h (Ei RTO)

FF-kerroin, 
Yksikkö 1

Virtausmittaus 2

Korvausarvo/
Tarkistus

Mitattu 
polttoainemäärä 

kg/h

Yksikkö 1 
savukaasumäärä 

Nm3/h

Yksikkö 2 
SO2 pitoisuus 
vuosimittaus

Yksikkö 1 
NOx 

pitoisuus 
vuosimittaus

Virtausmittaus 1

Yksikkö 2 
SO2 

päästömäärä 
kg/h, t/a

Yksikkö 1 
NOx 

päästömäärä 
kg/h, t/a

Korvausarvo/
Tarkistus

Korvausarvo/
Tarkistus



 

 

Liite II. IPH:n mukaisen päästöarvon ja jatkuvatoimisten mittareiden rinnakkaiset mittaukset Normaalitoiminta

Käyntitieto

Lämpöarvo

FF-kerroin 11,3*NCV/
toe Mitattu/korjattu 

polttoainemäärä kg/h

PA-virtausmittaus 
1, t/h

PA-virtausmittaus 
2, t/h

Korvausarvo/
Tarkistus

Korvausarvo/
Tarkistus

Laskennallinen 
savukaasumäärä Nm3/h

Virtausmittauksen 
vikatieto

Virtausmittauksen 
vikatieto

Korvausarvo, 1 
viikko keskiarvo

Korvausarvo, 1 
viikko keskiarvo

O2-pitoisuus,  vol %
H2O-pitoisuus, vol 

%

Mitattu kalibroitu 
NOx-pitoisuus, vol 

ppm

Kerroin ppm à  
mg/m3

Normitus, NOx-
pitoisuus mg/Nm3

NOx-määrä kuplaan 
kg/h, t/kk, t/a

Savukaasumittaus 
1  t/h

Savukaasumittaus 
2 t/h

PA-virtaus 
mittausten 

keskiarvo t/h

Savukaasumittaus 
3 t/h

Savukaasumittaus 
4 t/h

Mitattu kalibroitu 
typpimittaus vol-

ppm

Mitattu kalibroitu 
rikkimittaus vol-

ppm

Mittaus 
savukaasukanavan 

lämpötila

Savukaasun tiheys lämpötilan 
funktiona, tilavuusvirran laskenta/

korvausarvo

Rikkpitoisuuden 
muunto mg/m3, 

korvausarvo

Typpipitoisuuden 
muunto mg/m3, 

korvausarvo

SO2 päästömäärä, 
kg/h t/a

NOx päästömäärä 
kg/h, t/a

Analysaattori 
toimintavika

Analys., NOx 
mittausvika

Analys., SO2 
mittausvika

Analys., 
huoltopyyntö

Analys., 
pursutusvika

Analys., SK 
happivika

Analysaattori
huollossa

Analys., SK 
happivika

Mitattu kalibroitu 
SO2-pitoisuus, vol 

ppm

Kerroin ppm à mg/
m3

Normitus, SO2-
pitoisuus mg/Nm3

SO2-määrä kuplaan 
kg/h, t/kk, t/a

Korvausarvo/
tarkistus

Korvausarvo/
tarkistus

Korvausarvo/
tarkistus

Korvausarvo/
tarkistus

vikatieto vikatieto vikatieto  vikatieto

Korvausarvo/
tarkistus

Korvausarvo/
tarkistus

Korvausarvo/
tarkistus

KorvausvesiKorvaushappi

Kuplan 
laskentaan

Kuplan 
laskentaan

Kuplan 
laskentaan

Vuoden 
tonnimääräisiin

Vuoden 
tonnimääräisiin


