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The objective of this work was to make a plan for air contaminant monitoring at Porvoo Oil 
Refinery. The significant sources of emissions and the methods for their monitoring were to 
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ants were determined and evaluated with non-conformance reports and expert interviews. 
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in the power plant and in the catalyst regeneration in the fluid catalyst cracking unit.  
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According to the study, the discharge of TRS compounds, ammonia and hydrofluoric acid 
are of minor concern in the Porvoo Oil Refinery. The introduction of the new heavy oil unit 
has reduced the discharge of heavy metals in the power plant. Methane seems to be dis-
charged in the most significant amounts to air of the contaminants included to the study. 
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SYMBOLILUETTELO 
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BREF   Parhaan käyttökelpoisen tekniikan referenssidokumentti 

ETBE   Korkeaoktaaninen bensiinin komponentti, etyylitertiääributyylieetteri 
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Register) 

FCC   Leijukatalyyttinen krakkausyksikkö 

FTIR-analysaattori Infrapunaan perustuva spektrometrinen päästömittausanalysaattori 

HVY4-5  Hapanvesiyksiköt 

ICP-menetelmä Plasmaemissiospektrometrinen raskasmetallien analyysimenetelmä 

JPÖZ   Jalostamolta energialaitokselle polttoon menevä pohjaöljyseos  

K1,2 ja 5  Höyrykattilalaitokset 

KARP2  Kaasuöljyn rikinpoistoyksikkö 

KARP3  FCC:n syötön rikinpoistoyksikkö 

KTTR   Neste Oil Oyj:n sisäinen käyttöturvallisuustiedoiterekisteri 

KTVL2-3  Kaasuturbiinivoimalaitokset 

LCF   Pohjaöljy-yksikön reaktoriosa 

LK2   Lämpökrakkaus 

MHC   Pohjaöljy-yksikön tisleiden vetykrakkausosa 

NCR-järjestelmä Neste Oil Oyj:n poikkeamakäsittelyjärjestelmä (Non-Conformance 

Reporting) 

OiLi-järjestelmä Neste Oili:n laboratorioiden tuottamien analyysitulosten tietokanta 

OQD   Neste Oil Oyj:n toimintajärjestelmä 

Pilot-liekki  Jatkuvasti palava liekki, joka varmistaa pääpolttoaineen syttymisen 
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RTO3-6  Rikin talteenottoyksiköt 

RVTO3  Rikkivedyn talteenottoyksikkö 

SKTO   Soihtukaasujen talteenottokone 
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hapankaasu  hapankaasu 

häir   häiriö 

i   polttoaine, yksikkö i 

jk   jalostamokaasu 
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soihtu   soihtu 
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vuoto   vuoto 
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1 JOHDANTO 

Teollisen toiminnan merkittävimmät ilmapäästöt tunnetaan hyvin ja niitä on onnistuttu val-

vomaan ja rajoittamaan Euroopassa viimeisinä vuosikymmeninä muun muassa ympäristö-

lupamenettelyn avulla. Hiilidioksidin, rikin ja typen oksidien, hiukkasten sekä haihtuvien 

hiilivetyjen (VOC) päästöjä tarkkaillaan ja niiden vapautumista ilmakehään on pääsääntöi-

sesti onnistuttu lainsäädännön tai tekniikan avulla vähentämään. Päästömääriltään pienem-

pien, paikallisesti mahdollisesti merkittävienkin, ilmaan johdettavien epäpuhtauksien pääs-

töille ympäristölupamääräyksien asettaminen on kuitenkin ollut kirjavampaa. Tiukkenevan 

ympäristösääntelyn myötä näitä päästömäärältään pienempiäkin päästöjä pyritään kartoit-

tamaan ja tarvittaessa rajoittamaan. Öljynjalostamolla tämän ryhmän päästöihin voidaan 

laskea mm. pelkistyneiden rikkiyhdisteiden, ammoniakin, raskasmetallien, metaanin, fluo-

rivetyhapon ja bentseenin vapautuminen ilmakehään. 

 

Euroopan Unioni tukee ympäristön tilaa ja kehitystä koskevan tiedon saattamista kaikkien 

jäsenvaltioiden kansalaisten saataville. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi on EU tehnyt pää-

töksen epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan rekisterin, Euroopan PRTR-rekisterin 

(Pollution Release and Transfer Register) perustamiseksi. Rekisterin perustamista koskevan 

EY:n asetuksen 166/2006 perusteella ympäristöviranomaisen on ilmoitettava toimivalta-

alueensa toiminnanharjoittajien merkittävät päästöt E-PRTR-rekisteriin. Kukin päästö ra-

portoidaan, mikäli sitä vapautuu ympäristöön vuosittain vähintään E-PRTR-ohjeistuksessa 

ilmoitettu määrä. Tätä taustaa vasten ympäristölupaviranomainen on velvoittanut Neste Oi-

lin Porvoon öljynjalostamoa suorittamaan kertaluontoiset ilmaan johdettavien epäpuhtauk-

sien päästökartoitukset toiminnasta aiheutuvien päästömäärien selvittämiseksi (Länsi-

Suomen ympäristölupavirasto 2006, 112). Kartoitukseen sisällytetään päästöt häiriötilan-

teissa sekä normaalin toiminnan aikana. 
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Tämän työn tavoitteena on laatia suunnitelma kyseisten, kertaluonteisten ilmaan johdettavi-

en epäpuhtauksien päästötarkkailun toteuttamisesta Neste Oil Oyj:n Porvoon öljynjalosta-

molla. Suunnitelma tulee toimittaa viranomaiselle hyväksyttäväksi ennen varsinaisen pääs-

tötarkkailun toteuttamista. Suunnitelman tulee sisältää perusteltu ehdotus kartoitukseen si-

sällytettävistä päästökohteista ja määritystavoista, niin normaalitoiminnan kuin häiriötilan-

teidenkin aikana. Tarkkailun tuloksia tullaan käyttämään jatkossa epäpuhtauksien päästöra-

portointiin, joten tulokset tulee esittää yksikkökohtaisina savu- tai poistokaasujen pitoi-

suuksina (g/m3n) sekä päästöinä (t/a).  Päästökartoitus toteutetaan kirjallisuusselvitysten, 

laskennallisten arvioiden ja mittausten avulla. Porvoon jalostamolla kertaluonteiseen pääs-

tökartoitukseen tulee sisällyttää pelkistyneiden rikkiyhdisteiden, ammoniakin, raskasmetal-

lien, metaanin ja fluorivetyhapon päästöt. Näistä fluorivetyhappopäästö velvoitetaan kar-

toittamaan päästömittauksella.  

 

Työssä selvitetään ensin merkittävät päästölähteet kullekin komponentille normaalitoimin-

nassa ja merkityksellisimmissä häiriötilanteissa. Päästölähteiden määrityksessä käytetään 

apuna kirjallisuuslähteitä, jalostamon toimintajärjestelmän sisältämiä tietoja prosessista se-

kä jalostamon henkilökunnan tietotaitoa.  Merkityksellisimpiä häiriötilanteita voidaan arvi-

oida riskianalyysien, mahdollisten häiriötilannetilastojen sekä työntekijöiden kokemusten 

perusteella. Päästölähteiden kartoituksen jälkeen punnitaan laskennallisten arvioiden ja mit-

tausten soveltuvuutta ja luotettavuutta kunkin päästön kartoituksessa. Näin voidaan perus-

tellusti valita soveltuvimmat menetelmät myöhemmin toteutettavaan ilmaan johdettavien 

epäpuhtauksien päästökartoitukseen. 
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2 RAAKAÖLJYN JALOSTUSTOIMINTA 

Neste Oilin öljynjalostustoiminnan tavoitteena on jalostaa raakaöljystä korkealaatuisia ja 

ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia liikenne- ja lämmityspolttoaineita sekä 

petrokemianteollisuuden raaka-aineita.  Raaka-aineena käytettävä raakaöljy koostuu eripi-

tuisista hiilivedyistä, jotka erotellaan toisistaan jalostusprosessissa nestekaasuihin, bensii-

niin, liuottimiin, petroliin, dieselöljyihin, keveisiin ja raskaisiin polttoöljyihin sekä eri poh-

jaöljytuotteisiin, kuten bitumiin. Kaikkein keveimpiä kaasuja ja raskaimpia pohjaöljyjä 

käytetään jalostamon omaan energiantuotantoon kyseisten jakeiden huonon jälleenmyyn-

tiarvon vuoksi. Fossiilisen öljyn jalostustoiminnan rinnalle on nousemassa myös kasviöljy-

jen ja eläinrasvojen jalostusta pääasiassa NExBTL-dieseliksi. 

 

Raakaöljyn jalostusprosessi voidaan jakaa yksinkertaisimmillaan kolmeen osaan. Ensim-

mäiseksi raakaöljy jaetaan tislaamalla kolonnissa kaasuihin, bensiiniin, petroliin, kaasuöl-

jyihin (diesel- ja polttoöljyt) sekä pohjaöljyihin. Seuraavaksi jakeiden käytettävyysominai-

suuksia parannetaan eri jalostusprosesseissa, joissa poistetaan jakeista epäpuhtauksia, kuten 

rikkiä. Kolmanneksi jakeiden kemiallisia rakenteita muutetaan niiden jalostusarvon nosta-

miseksi erilaisten reaktioiden avulla. Näistä merkittävimmät ovat erilaiset krakkaukset ja 

bensiinin reformointi (Neste 1992, 70). Kuvassa 1 on esitetty raakaöljyn jalostuksen periaa-

tekaavio. 
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Kuva 1. Raakaöljyn jalostuksen periaatekaavio (Aatelo 1995, 40) 

 

Tärkeimmät jalostuksen vaiheet ovat raakaöljyn tislaus, tyhjötislaukset, krakkaukset, ben-

siinin reformointi, rikinpoistot, kaasujen talteenotto ja käsittely sekä alkuainerikin valmis-

tus.  

 

Raakaöljyn tislauksessa syöttö-öljy tislataan ensin eri jakeisiin. Raskain tisle, pohjaöljy, 

johdetaan tyhjötislaukseen ja sieltä erilaisiin krakkauksiin. Näiden yksiköiden tarkoituksena 

on muokata pohjaöljyä jälleenmyyntiarvoltaan arvokkaammiksi, lyhytketjuisemmiksi hiili-

vedyiksi. Tyhjötislauksessa pohjaöljy saadaan jaettua ensin kolmeen jakeeseen, joista taval-

lisesti raskain otetaan ulos bitumina. Muut jakeet johdetaan rikinpoistoon tai suoraan krak-

kaukseen, missä hiilivetyketjut pilkkoutuvat eli krakkautuvat lyhyemmiksi hiilivedyiksi. 

Yleisimmin käytössä olevia krakkausmenetelmiä ovat lämpökrakkaus, katalyyttiset krakka-

ukset ja vetykrakkaus (Neste 1992, 70-78).  
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Bensiinin reformointi on moottoribensiinin valmistuksen tärkeimpiä valmistusprosesseja. 

Sen tarkoituksena on nostaa syötön matalaoktaanisen bensiinin oktaanilukua polttomootto-

reille sopivaksi. Siinä bensiinin hiilivetyjä reformoidaan katalyyttien avulla useassa sarjaan 

kytketyssä reaktorissa ja näin saavutetaan korkea, RON 90-100, oktaaniluku (Neste 1992, 

79). Ennen bensiinin reformointia on bensiinistä kuitenkin erotettava rikkiyhdisteet. Eri ja-

keiden rikinpoistoyksiköissä poistetaankin tuotevirrasta rikkiä ja samalla sivureaktioina 

muita haitallisia epäpuhtauksia, kuten typpeä ja metalleja. Rikkiä halutaan poistaa jalostuk-

sen aikana hiilivedyistä ympäristö-, materiaali- sekä prosessiteknisistä syistä. Rikki erottuu 

prosessissa tuotevirrasta kaasumaisena rikkivetynä, joka johdetaan rikin talteenottoon. Ri-

kin valmistuksessa syötön rikistä noin 99 % saadaan konvertoitua kiinteään muotoon alku-

ainerikiksi.  

 

Muita tyypillisiä jalostusarvoa ja tuotteiden käytettävyyttä nostavia prosesseja ovat mm. 

alkylointi, aromaattien ja merkaptaanien poistot sekä bensiinin komponenttien, ETBE:n ja 

TAME:n valmistus. Jalostuksen tuotteet varastoidaan säiliöalueelle, mistä niistä saadaan 

sopivalla sekoituksella lopputuotteita: nestekaasuja, bensiinejä, liuottimia, petroleita, die-

selöljyjä, kevyitä ja raskaita polttoöljyjä sekä eri pohjaöljytuotteita, kuten bitumia. 

 

2.1 Porvoon öljynjalostamon erityispiirteet 

Neste Oil Porvoon jalostamo on aloittanut toimintansa Kilpilahdessa vuonna 1965 ja se on 

yksi Euroopan monipuolisimmista ja nykyaikaisimmista öljynjalostamoista. Sen raakaöljyn 

jalostuskapasiteetti on nykyisin noin 11 miljoonaa tonnia vuodessa. Raaka-aineenaan se 

käyttää pääasiassa venäläistä, keskiraskasta tai raskasta, rikkipitoista raakaöljyä. Jalosta-

mon tuotantolaitokseen kuuluvat varsinaisen öljynjalostusalueen (tuotantolinjat 1-4) lisäksi 

satama, säiliöalue, jakelu- ja purkausterminaalit, energialaitos, jätevedenpuhdistamo sekä 

suljetut öljypelto ja kaatopaikka. Lisäksi Neste Oil Kilpilahden teollisuusalueella sijaitsevat 

konttoritilat, palokunta sekä teknologiakeskus.  
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Porvoon jalostamon merkittävimmät erityispiirteet ovat raakaöljyn tislauksen pohjaöljystä 

dieseliä valmistava, kesällä 2007 valmistunut pohjaöljy-yksikkö sekä NExBTL-dieseliä 

valmistavat NExBTL-laitokset. Yksityiskohtaiset Porvoon jalostamon öljynjalostuskaaviot 

ja jalostamon prosessiyksiköt on esitetty liitteessä 2. 

  

Pohjaöljy-yksikön myötä dieselöljyn saantoa on saatu jalostamolla kasvatettua noin 1 milj. 

tonnia vuodessa ja raskaan polttoöljyn tuotantomäärä puolitettua 0,5 milj. tonniin (Länsi-

Suomen ympäristölupavirasto 2006, 20). Dieselin vuosituotanto investoinnin myötä on noin 

5 milj. tonnia. Yksikön syöttönä käytetään pääasiassa tyhjötislauksen pohjaöljyä. Pohjaöl-

jyn reaktio saadaan aikaan katalyytin leijutukseen perustuvassa LC Fining -reaktio-osassa 

(LCF) sekä Mild Hydrocracking -osassa (MHC). Pääasiallisena tuotteena saadaan matala-

rikkistä dieselöljyä, mutta lisäksi saadaan keveitä kaasuja, bensiini-, petroli- ja tyhjökaa-

suöljyjä. Reagoimaton jae saadaan ulos erikoisraskaana polttoöljynä (Länsi-Suomen ympä-

ristölupavirasto 2006, 20). 

 

Toinen Neste Oilin Porvoon jalostamon merkittävä erityispiirre on raakaöljyn jalostuksen 

rinnalle rakennettavat kaksi NExBTL-yksikköä, joissa raaka-aineina käytetään kasviöljyjä 

ja eläinrasvoja. Käytössä on palmu-, soija- ja rypsiöljy sekä eläinrasvat. Yksiköistä ensim-

mäinen käynnistyi kesällä 2007 ja toisen on määrä valmistua vuona 2009. Yksikkökohtaiset 

tuotantokapasiteetit ovat 170 000 tonnia vuodessa. Prosessissa esikäsitellyt kasviöljyt ja 

eläinrasvat hydrataan vetykäsittelyreaktiossa dieseliksi. Biodieselyksiköiden lopputuotteena 

saadaan NExBTL-dieseliä, jota voidaan käyttää sellaisenaan tai dieselöljyyn sekoitettuna 

moottoripolttonesteenä (Neste Oil Oyj 2008a). 
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3 TARKKAILUN ALAISET PÄÄSTÖKOMPONENTIT JA NIIDEN 

MUODOSTUMINEN ÖLJYNJALOSTAMOLLA 

3.1 Pelkistyneet rikkiyhdisteet eli TRS-yhdisteet 

Pelkistyneet rikkiyhdisteet eli TRS-yhdisteet (Total Reduced Sulphur) ovat kaasumaisia tai 

nestemäisiä yhdisteitä, jotka aiheuttavat muiden muassa sellutehtailta, terästeollisuudesta, 

öljynjalostamoilta ja jätevesilaitoksilta vapautuvan epämiellyttävän, mädän kananmunan 

tapaisen hajun. Pelkistyneihin rikkiyhdisteisiin kuuluvat rikkivety H2S, merkaptaanit R-SH, 

dimetyylisulfidi CH3SCH3 ja dimetyylidisulfidi CH3S2CH3 (The Petroleum Handbook 

1983, 226. VTT 2007a. IPPC 2003a, 92). Ihminen haistaa nämä TRS-yhdisteet jo hyvin 

alhaisissa pitoisuuksissa, minkä vuoksi pienetkin päästöt teollisuuslaitoksilta pyritään estä-

mään. 

 

Pelkistyneistä rikkiyhdisteistä yleisin ja kemialliselta rakenteeltaan yksinkertaisin yhdiste 

on rikkivety H2S. Se esiintyy ilmakehässä ja teollisuusprosesseissa värittömänä kaasuna 

(Goodwin 1983). Ongelmalliseksi rikkivetypäästöt tekee yhdisteen hyvin alhainen haju-

kynnys, 0,008 ppm (Pylväläinen 2005, 8). Sen yleisimmin havaittu ympäristövaikutus on-

kin sietämätön haju. Rikkivety on myös erittäin helposti syttyvä ja erittäin myrkyllinen. 

Pitkäaikaisen altistuksen yleisimmin tunnistettuja terveysvaikutuksia ovat silmäoireet, nu-

ha, lisääntynyt infektioherkkyys, yskä, päänsärky sekä hengen vinkuna (Etelä-Karjalan Al-

lergia- ja Ympäristöinstituutti 1998, 4-5). Välitöntä hengenvaaraa H2S aiheuttaa 100 ppm 

(30 min) ja suuremmissa pitoisuuksissa. Rikkivedyn sietämätön haju yleensä varoittaa kaa-

sun läheisyydestä, mutta yli 100 ppm pitoisuudet lamaannuttavat hajuaistin ja estää näin 

hengenvaarallisten pitoisuuksien havaitsemisen (Työterveyslaitos 2006).  

 

Muita merkittäviä TRS-yhdisteitä öljynjalostamolla ovat merkaptaanit, sulfidit ja disulfidit 

sekä osin aromaattiset hiilivedyt kuten tiofeenit (IPPC 2003a, 92, OQD-2256). Näistä mer-

kittävimpiä ovat merkaptaanit eli tiolit. Ne eroavat rikkivedystä siten, että toisen vedyn ti-
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lalla on hiilivetyketju, esimerkiksi etyylimerkaptaani C2H5SH (The Petroleum Handbook 

1983, 226). Merkaptaanit esiintyvät nesteenä tai kaasuina huoneen lämpötilassa, hiiliketjun 

pituudesta riippuen (NIST 2008). Myös merkaptaanien hajukynnykset ovat erittäin alhaisia. 

Esimerkiksi metyylimerkaptaanin hajukynnys ylittyy 0,0006-0,04 ppm pitoisuuksissa (Pyl-

väläinen 2005, 8).  

3.1.1 Pelkistyneet rikkiyhdisteet öljynjalostamolla 

Öljynjalostuksen pelkistyneet rikkivedyt ovat peräisin raakaöljyn sisältämästä alkuaineri-

kistä ja sen eri yhdisteistä. Rikki on öljynjalostamolle syötettävässä raakaöljyssä merkap-

taaneina, sulfideina, disulfideina, tiofeeneina sekä tiofeenien johdannaisina (OQD-2256). 

Eri raakaöljyt sisältävät vaihtelevia määriä rikkiä, vaihdellen Pohjanmeren alueen vähärik-

kisistä (0,2 m-%) öljyistä venezuelalaisiin 3 % rikkiä sisältäviin raakaöljyihin. Venäläiset 

raakaöljyt sisältävät rikkiä tyypillisesti noin 1,2 massa-% (Neste 1992, 30). 2000-luvulla 

venäläisten raakaöljyjen rikkipitoisuudet ovat olleet korkeampia ja nyt eri raakaöljyistä se-

koitetun Porvoon jalostamon syötön rikkipitoisuus on n. 1 massa-% (OiLi-järjestelmä). 

Rikkiä halutaan poistaa jalostuksen aikana hiilivedyistä ympäristö-, materiaali- sekä proses-

siteknisistä syistä. Jalostamon lopputuotteet tehdään vähärikkisiksi, koska poltossa rikki 

reagoisi hapen kanssa, muodostaen hapanta laskeumaa aiheuttavia kaasumaisia rikin oksi-

deja. Toisaalta useat rikin yhdisteet aiheuttaisivat korroosiota sekä jalostusprosessissa että 

myöhemmin lopputuotteiden polttojärjestelmissä. Rikin yhdisteet ovat myös katalyytti-

myrkkyjä ja vaikeuttaisivat tai estäisivät siten monien öljynjalostuksen yksikköprosessien 

toimintaa (OQD-2256). Siksi rikkiä poistetaan öljynjalostuksen eri virroista mahdollisim-

man aikaisin raakaöljyn tislauksen jälkeen.  

 

Osa raakaöljyn rikkiyhdisteistä on jo syötössä TRS-yhdisteinä. Suurin osa jalostamon pel-

kistyneistä rikkiyhdisteistä on kuitenkin jalostusprosesseissa raakaöljyn rikin eri yhdisteistä 

konvertoitua rikkivetyä H2S. Erityisesti rikinpoistoyksiköissä syntyy paljon rikkivetyä, kun 

tisleiden sisältämiä rikkiyhdisteitä poistetaan katalyyttisesti vedyn avulla korkeassa lämpö-

tilassa ja paineessa. Vety reagoi rikinpoiston syötön erilaisten rikkiyhdisteiden kanssa muo-
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dostaen rikkivetykaasua, joka on helposti erotettavissa tuotevirrasta (OQD-2256). Rikkive-

tykaasua tuottavia rikinpoistoreaktioita ovat merkaptaaneille 

 

 SHHCHSHHC 262252  ,      (1) 

 

sulfideille 

 

   SHH2C2HSHC 216722157  ,      (2) 

 

tiofeeneille 

     

(3)

 
 

bentsotiofeeneille 

    

(4)

 
 

ja dibentsotiofeeneille 

  

(5)

 
(Lähde: OQD-2256) 

 

Rikinpoiston syötön sisältämät rikin yhdisteet otetaan talteen rikkivetynä.  
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Mm. rikinpoistoyksiköissä erottuva rikkivetypitoinen kaasu johdetaan rikin talteenottolin-

jalle, missä TRS-yhdisteet muutetaan kiinteään muotoon, alkuainerikiksi. Ensimmäiseksi 

rikinpoistoyksiköissä talteen saatu rikkivetypitoinen kaasu johdetaan amiinipesurille. 

Amiinipesurissa rikkivety reagoi n. 27 % alkanoamiiniliuoksen amiinin kanssa muodostaen 

hydrosulfidia 

 

 H2S + 2R2NH ↔ R2N+H2 + HS-,      (6) 

 

missä R = isopropanoliryhmä CH3-CHOH-CH2 (OQD-4414. Neste 1992, 84). 

 

Puhdistettu kaasu jatkaa mm. polttokaasuverkkoon ja rikkivetypitoinen amiiniliuos johde-

taan amiinin regeneraattoreille, joissa rikkivety stripataan amiiniliuoksesta siitä höyrystetyn 

veden avulla ylimenokaasuihin (OQD-4414). Nyt noin 93 % rikkivetyä sisältävät ylimeno-

kaasut johdetaan rikin talteenottolaitokselle ja regeneroitu amiini palautetaan takaisin amii-

nipesureille (OQD-2256). Tätä rikkivedyn erottamiseksi käytettävää amiinin kierrätystä eri 

amiinipesurien ja amiinin regeneraattorien välillä kutsutaan amiinikierroksi. 

 

Regeneraattorilla muodostuva, pääasiassa rikkivetyä sisältävä kaasu, johdetaan rikin tal-

teenottolaitoksella 1250 - 1400 C lämpötilassa toimivaan Claus-uuniin. Siellä kolmasosa 

rikkivedystä hapettuu ensin rikkidioksidiksi: 

 

 H2S + 3/2 O2   SO2 + H2O       (7) 

 

Muodostunut rikkidioksidi ja syötössä jäljellä oleva rikkivety reagoivat osin Claus-uunissa 

ja osin sitä seuraavissa reaktoreissa katalyytin avulla alkuainerikiksi ja vedeksi: 

 

 SO2 + 2 H2S   3 S + 2 H2O       (8) 
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Tällä menetelmällä n. 99 % rikkivedystä saadaan muutettua alkuainerikiksi. Reagoimaton 

rikkivety hapetetaan jäännöskaasu-uunissa ylimäärähapella hajuttomaksi SO2:ksi (Neste 

1992, 85).  

 

Jalostamoilla syntyy myös H2S-pitoisia prosessivesiä, hapanvesiä. Hapanvedet voivat sisäl-

tää rikkivedyn lisäksi merkittäviä pitoisuuksia ammoniakkia ja hiilidioksidia. Hapanvesiä 

syntyy lukuisissa jalostusprosesseissa, joista määriltään ja pitoisuuksiltaan merkittävimmät 

lähteet ovat raakaöljyn tislaus, rikinpoistoyksiköt, vetykrakkaukset sekä leijukatalyyttinen 

krakkaus FCC (Sheilan et al. 2005. Viitamäki 2007. Piirainen 2008). Koska hapanvedet 

haittaavat jätevesilaitoksen toimintaa, haisevat voimakkaasti ja ne ovat terveydelle haitalli-

sia, käsitellään ne hapanvesiyksikössä ennen jätevesilaitokselle johtamista. Hapanvesiyksi-

kössä rikkivety ja ammoniakki saadaan erotettua vesivirrasta höyrystrippauksella (IPPC 

2003a, 367. OQD-4415, 5). Prosessissa hapanveden mukana tulevat hiilivedyt erotetaan 

ensimmäiseksi tiheyseroon perustuen syöttösäiliössä. Syöttösäiliön pinnalle erottuva öljy-

kalvo estää samalla H2S- ja NH3-pitoisten hönkäkaasujen vapautumisen normaalitilanteessa 

säiliöstä ympäristöön (OQD-4415, 5. Sarikkola 2008). Syöttösäiliöstä hapanvesi johdetaan 

stripperille, missä rikkivety ja ammoniakki saadaan talteen hapankaasuna. Hapankaasu joh-

detaan rikin talteenottoon jatkokäsiteltäväksi (IPPC 2003a, 367. OQD-4415). 

 

Öljynjalostamolla on käytössä myös muita yksiköitä, joissa virtaan jääneitä TRS-yhdisteitä 

muutetaan haitattomaan muotoon. Näiden yksiköiden tarkoituksena on parantaa lopputuot-

teiden ominaisuuksia poistamalla virtaan jääneet rikkiyhdisteet. Merkaptaanien poistoyksi-

kössä ja lentopetrolin makeutuksessa keveiden hiilivetyjakeiden jäännösmerkaptaani hapet-

tuu lipeän avulla tuotteeseen liukenevaksi disulfidiöljyksi (IPPC 2003a, 74. OQD-1714, 4. 

OQD-989, 5). Näissä yksiköissä TRS-yhdisteet eivät ole kaasumaisina eivätkä päädy pääs-

tönä ilmaan. 

 

Koska rikkivety on ainoa merkittävissä määrin öljynjalostamolla esiintyvä TRS-yhdiste, 

keskitytään tässä päästökartoituksessa H2S-päästön selvittämiseen. 
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3.2 Ammoniakki 

Ammoniakki NH3 on yhdiste, joka esiintyy ilmakehän paineessa ja lämpötilassa yleisimmin 

kaasumaisena. Se on väritön kaasu, jolla on tunnusomainen, epämiellyttävä haju jo pienissä 

pitoisuuksissa. Hajukynnys ammoniakille on noin 1 mg/m3. Sillä on korkea höyrynpaine 

luonnon lämpötiloissa ja se on hyvin vesiliukoinen yhdiste. Ammoniakki voi syttyä räjäh-

dysmäisesti ilmaseoksessa korkeissa pitoisuuksissa (KTTR). Yhdisteen itsesyttymislämpö-

tila on varsin korkea, 651 C (Ullmann 1985, 227). Vesiliuoksessa ammoniakki esiintyy 

ammonium-ionina NH4
+ ja se muodostaa suoloja happojen kanssa. 

 

Ammoniakki on myrkyllinen aine hengitettynä ja erityisesti vesiliuoksena. Se on syövyttä-

vää iholla ja silmissä ja voi aiheuttaa niissä kemiallisia palovammoja (Ullmann 1985. 

KTTR). Lisäksi sen epämiellyttävä haju aiheuttaa viihtyvyyshaittoja. Ihminen alkaa tuntea 

ammoniakin ärsytysoireita yli 50 ppm pitoisuuksissa, päänsärkyä ja pahoinvointia yli 200 

ppm pitoisuuksissa ja vakavampia oireita yli 500 ppm pitoisuuksissa (Ullmann 1985, 231).  

 

Ammoniakin vesiliuoksen korkean myrkyllisyyden vuoksi se on erittäin haitallista vesieli-

öille (KTTR). Ilmassa pienetkin NH3-pitoisuudet ovat osallisina savusumun muodostumi-

sessa (Ullmann 1985, 227). 

 

Palamisreaktioissa NH3 hapettuu runsashappisissa olosuhteissa typpimonoksidiksi NO. Ali-

ilmamäärällä, pelkistävissä olosuhteissa NH3 reagoi pääasiassa molekyylitypeksi N2 ja ve-

deksi H2O (Ullmann 1985, 151. Raiko et al. 2002, 309). Näin ollen NH3-päästöt saadaan 

estettyä tehokkaasti sitä sisältävän kaasun poltolla. Toisaalta kaasumainen ammoniakki 

reagoi typen oksidien NOx kanssa hapen läsnä ollessa muodostaen molekyylityppeä, vettä 

ja ammoniumnitraattia tai -nitriittiä (Ullmann 1985, 151). Tätä reaktiota käytetään hyväksi 

selektiivisessä NO-pelkistyksessä SNCR- tai SNR-tekniikalla (Raiko et al. 2002, 314-315). 

Menetelmässä syötetään ammoniakkia NOx:ia sisältävään savukanavaan. Osa NH3:sta jää 

aina reagoimatta ja näin ollen NH3-päästö kasvaa NOx-päästöjä leikattaessa SNCR tai SCR-

tekniikalla (IPPC 2003a, 241-243). 
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3.2.1 Ammoniakki öljynjalostamolla 

Öljynjalostusprosessissa syntyvä ammoniakki NH3 on peräisin raakaöljyn eri typpiyhdis-

teistä. Typpiyhdisteet haittaavat monien katalyyttien toimintaa eri prosesseissa, kuten ben-

siinin reformoinnissa ja FCC:llä, ja siten häiritsisi yksikköprosessien toimintaa (Neste 

1992, 81). Sen johdosta typpiyhdisteitä poistetaan vedyttämällä useimmiten rikinpoiston 

yhteydessä, toivottuna sivureaktiona (OQD-2256. Aho 2000, 12). Vedytyksessä typpi rea-

goi pelkistävissä olosuhteissa vedyn kanssa muodostaen NH3:a. Typpeä on kuitenkin käsi-

teltävässä virrassa huomattavasti rikkiä vähemmän, joten ammoniakkia muodostuu vedy-

tyksessä rikkivetyä pienempiä määriä. Myös valittu prosessiteknologia vaikuttaa typen 

konversioon ammoniakiksi. 

 

Typpi esiintyy raakaöljyssä sitoutuneena heterosyklisiin aromaattisiin renkaisiin, joista sitä 

on vaikeata poistaa. Typen yhdisteet esiintyvät runsaimpina raakaöljyn raskaimmissa ja-

keissa. Typen poistamiseksi aromaattinen rengas täytyy ensin vedyttää ennen varsinaisia 

typenpoistoreaktioita (UOP koulutusmateriaali, 17). Esimerkkejä raakaöljyssä ja jalostuk-

sen tislaustuotteissa esiintyvien typen yhdisteiden vedytysreaktioista on esitetty kuvassa 2. 

 

 
Kuva 2. Typenpoiston reaktiot (Muokattu UOP-koulutusmateriaalista 2007, 24) 
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Muodostunut ammoniakki liukenee veteen esimerkiksi reaktorien erotussäiliöissä, missä 

ammoniakki NH3 erottuu siten hiilivetyvirrasta hapanvesiin. 

 

Hapanvesiä syntyy rikinpoistoyksiköiden lisäksi runsaasti raakaöljyn tislauksessa, vety-

krakkauksessa sekä leijukatalyyttisessä krakkauksessa (Sheilan et al. 2005. Viitamäki 

2007). Nämä ammoniakkia ja rikkivetyä sisältävät hapanvedet johdetaan hapanvesiyksiköl-

le. Hapanvesiyksikössä rikkivety ja ammoniakki saadaan erotettua vesivirrasta höyrystrip-

pauksella (IPPC 2003a, 367. OQD-4415, 5). Strippauksesta H2S ja NH3-pitoinen hapankaa-

su johdetaan rikin talteenottoon jatkokäsiteltäväksi (IPPC 2003a, 367. OQD-4415). Rikin 

talteenottoyksikön uunissa ja reaktoreissa ammoniakkikaasu toisaalta palaa NOx:eiksi ja 

toisaalta reagoi NOx:ien kanssa muodostaen molekyylityppeä, vettä ja ammoniumnitraattia 

tai -nitriittiä (Ullmann 1985, 151). Näin ollen ammoniakkia ei vapaudu ilmaan rikin tal-

teenottoyksiköltä. Hapanvesiyksikön ja rikin talteenottoyksikön toiminnasta on kerrottu 

yksityiskohtaisemmin tämän työn osiossa 3.1.1 pelkistyneet rikkiyhdisteet öljynjalostamol-

la. 

 

Katalyyttisen krakkausyksikön regeneraattorissa muodostuu ammoniakkia, mikä päätyy 

savukaasujen mukana ilmakehään. Vapautuvan ammoniakin määrä riippuu käytetystä re-

generointitekniikasta. Osittaisen polton regeneraattorilla NH3-ominaispäästö on 0,155 

kg/m3
syöttö (IPPC 2003a, 101. Concawe 2007, 27). Ammoniakkipäästö on puolestaan merki-

tyksettömän pieni käytettäessä osittaisen polton regeneraattorin jälkeen CO-kattilaa tai re-

generaattorin toimiessa täydellisen polton tekniikalla (Concawe 2007). 

3.3 Raskasmetallit ja arseeni 

Raskasmetalleihin luokitellaan metallit, joiden tiheys on suurempi kuin 5 g/cm3 (Hakala & 

Välimäki 2003). Näitä metallisia alkuaineita on noin 60. Arseeni (As) rinnastetaan raskas-

metalleihin myrkyllisyytensä vuoksi, vaikkei se määritelmän mukaan varsinainen raskas-

metalli olekaan (Metla 2008). Tässä työssä arseeni rinnastetaan raskasmetalleihin ja tiiviy-

den vuoksi termillä ’raskasmetallit’ tarkoitetaan raskasmetalleja ja arseenia.  
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Raskasmetalleja esiintyy eri muodoissa luonnossa: mineraaleina, veteen liuenneina ioneina, 

suoloina tai kaasuina. Ne voivat sitoutua orgaanisiin tai epäorgaanisiin molekyyleihin tai 

adsorboitua hiukkasten pinnalle (Ympäristöhallinto 2008a). 

 

Ongelmalliseksi raskasmetallipäästöt tekee se, että nämä yhdisteet ovat ympäristössä hyvin 

pysyviä. Näin ollen ne rikastuvat ravintoketjuissa ja päätyvät suurina pitoisuuksina pe-

toeläimiin ja ihmisiin (Hakala & Välimäki 2003, 156. Raiko et al. 2002, 372). Eri raskas-

metalleilla ja niiden yhdisteillä on todettu olevan useita myrkyllisiä vaikutuksia. Näistä 

merkittävimmät ovat karsinogeenisuus, mutageenisyys, neurologiset vaikutukset ja ärsy-

tysoireet iholla (Raiko et al. 2002, s. 372). Kriittisimpiä vaikutukset ovat kehittyville soluil-

le ja voivat siten aiheuttaa suurina pitoisuuksina hedelmällisyyshäiriöitä, lasten kehitys-

häiriöitä sekä hermostovaurioita (Raiko et al. 2002, 372). On kuitenkin muistettava, että 

näitä vaikutuksia ei tule yleistää kaikkiin raskasmetallipäästöihin. Jokaisen raskasmetallin 

tai sen yhdisteen vaikutukset ja vaikutusten vakavuudet eroavat suuresti toisistaan.  

 

Raskasmetallipäästöjä ilmaan syntyy ihmisen toiminnan seurauksena pääasiallisesti fossii-

listen polttoaineiden poltosta, muiden kuin rautametallien tuotannosta ja jätteiden poltosta 

(Ympäristöhallinto 2008a). Näille raskasmetallien ilmapäästöille on kaksi muodostumis-

mekanismia: kaasuuntuminen riittävän kuumissa olosuhteissa ja rikastuminen hiukkasten 

pinnalle poltettaessa kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita.  

 

Raskasmetallit höyrystyvät riittävän kuumissa olosuhteissa. Taulukkoon 1 on kerätty jät-

teenpolton yhteydessä tehdyn tutkimuksen tuloksia raskasmetallien höyrystymislämpöti-

loista. Taulukkoon on valittu tässä työssä selvityksen kohteina olevia raskasmetalleja. 
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Taulukko 1. Eräiden raskasmetallien höyrystymislämpötiloja jätteenpoltossa (Raiko et al. 2002, 379) 
 
Metalli 

 
Höyrystymislämpötila C  

Kromi, Cr 1613 
Nikkeli, Ni 1210 
Lyijy, Pb 627 
Kadmium, Cd 214 
Arseeni, As 32 
Elohopea, Hg 14 

 

Arseenin ja elohopean alhaisen höyrystymislämpötilan vuoksi höyrystyminen on niiden 

merkittävin päästömekanismi. Tavallisissa polton lämpötiloissa tapahtuu lisäksi lyijyn ja 

kadmiumin höyrystymistä. 

 

Muiden raskasmetallien kuin arseenin ja elohopean pääasiallinen ilmapäästön muodostu-

mismekanismi on kuitenkin rikastuminen hiukkasten pinnalle. Vain alle 5 % polton ras-

kasmetallipäästöistä tapahtuu kaasumaisessa muodossa (VTT 2004, 5). Raskasmetallit ri-

kastuvat nestemäisten ja kiinteiden polttoaineiden poltossa palamatta jääneiden hiukkasten 

pinnalle. Siinä ne päätyvät joko pohjatuhkaan tai vaihtoehtoisesti lentotuhkan mukana sa-

vukaasuihin. Jos poltossa ei ole käytössä hiukkassuodattimia, päätyvät kaikki savukaasujen 

raskasmetallit ilmakehään (Raiko et al. 2002, 379). 

3.3.1 Raskasmetallit öljynjalostamolla 

Kartoitettaessa öljynjalostamon raskasmetallipäästöjä on tarkasteluun syytä valita toisaalta 

raakaöljyn sisältämät, pitoisuuksiltaan merkittävimmät ja toisaalta vaikutuksiltaan merkit-

tävimmät raskasmetallit. Lisäksi EU:n asetuksessa 166/2006 E-PRTR-rekisterin perustami-

sesta on annettu raportointirajat 8 eri raskasmetallille: arseenille, kadmiumille, kromille, 

kuparille, elohopealle, nikkelille, lyijylle ja sinkille. Nämä raskasmetallit tulee siis sisällyt-

tää kartoitukseen muulla tavalla merkittäviksi todettujen raskasmetallien rinnalla. 

 

Raakaöljyjen sisältämät, pitoisuudeltaan merkittävimmät raskasmetallit ovat nikkeli ja va-

nadiini. Ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä ovat lisäksi arseeni ja elohopea (IPPC 2003a, 

86). Raakaöljyissä tavataan lisäksi lyijyä, sinkkiä, kuparia, kobolttia ja kromia, usein pieni-
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nä pitoisuuksina (Kyläkorpi 1991, 2). BREF:eissä mainituista, merkittävimmistä raakaöljy-

jen sisältämistä raskasmetalleista elohopea ja arseeni ovat helposti höyrystyviä. Muut raa-

kaöljyperäiset raskasmetallit rikastuvat tislauksessa raskaisiin jakeisiin (Länsi-Suomen ym-

päristölupavirasto 2006, 44). Kaasumaisten polttoaineiden poltossa raskasmetallipäästöjä ei 

synny. Raskaisiin jakeisiin rikastuneet raskasmetallit voivat päätyä ilmakehään valmiin öl-

jytuotteen poltossa tai katalyyttien regeneraattoreista (IPPC 2003a, 86). Raakaöljyn tislauk-

sen eri jakeiden rikinpoistoissa merkittävä osa raskasmetalleista jää rikinpoistossa käytetty-

jen katalyyttien pinnalle ja siten poistuu tuotevirrasta. Metalleja adsorboineet käytetyt kata-

lyytit poistetaan prosesseista niiden aktiivisuuden laskettua, joten nämä metallit eivät päädy 

ilmapäästöihin (Pahkamäki 2008). 

 

Merkittävimmät öljynjalostamojen raskasmetallipäästölähteet ilmaan ovat polttouunit ja 

kattilat, joissa poltetaan jalostamon pohjaöljyä. Koska raskasmetallit rikastuvat jalostuksen 

raskaisiin jakeisiin, voidaan jalostamojen pohjaöljyjen olettaa sisältävän karkeasti 4-5 ker-

taiset pitoisuudet raskasmetalleja syötön raakaöljyyn verrattuna (IPPC 2003a, 42). Vanadii-

nin ja nikkelin lisäksi tutkimuksissa on havaittu kadmiumia, sinkkiä, kuparia, arseenia sekä 

kromia (IPPC 2003a, 42. Dekkers & Daane 1999). Pohjaöljyn tyypillisesti sisältämiä ras-

kasmetalleja ja niiden pitoisuuksia on lueteltuna taulukossa 2. 

 
Taulukko 2. Jalostamon pohjaöljyn tyypillisiä metallipitoisuuksia (IPPC 2003a, 42) 

 
Metalli 

 
Konsentraation jakauma 

[ppm] 

 
Keskimääräinen 

konsentraatio 
[ppm] 

Vanadiini, V 7,23 – 500 160 
Nikkeli, Ni 12,5 – 86,13 42 
Lyijy, Pb 2,49 – 4,55 3,5 
Kupari, Cu 0,28 – 13,42 2,8 
Koboltti, Co 0,26 – 12,68 2,1 
Kadmium, Cd 1,59 – 2,27 1,9 
Kromi, Cr 0,26 – 2,76 1,3 
Molybdeeni, Mo 0,23 – 1,55 1,0 
Arseeni, As 0,17 – 1,28 0,8 
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Taulukossa ei ole mainittu Dekkersin ja Daanen tutkimuksessa keskeisiin raskasmetalleihin 

lueteltua sinkkiä. Vanadiinin ja nikkelin pitoisuudet ovat huomattavasti muiden raskasme-

tallien pitoisuuksia suuremmat. 

 

Jalostamolla voidaan myös käyttää polttoaineena raskasta polttoöljyä. Eri lähteistä saatujen 

raskaan polttoöljyn metallipitoisuuksia on koottuna taulukkoon 3. 

 
Taulukko 3. Raskaan polttoöljyn raskasmetallipitoisuuksia (VTT 2004, Raiko et al. 2002) 

 
µg/g 

 
VTT 2004 s. 13 
(Clarke & Sloss) 

 
VTT 2004 s. 13 
(POR käyttöopas) 

 
Raiko et al. 2002 
s. 378 

Vanadiini, V 180 37-45 110-170 
Nikkeli, Ni 120 17-20 30-50 
Sinkki, Zn 4,0  7,7 
Molybdeeni, Mo   5,8 
Lyijy, Pb 2,0 < 1 - < 5 2-3 
Arseeni, As 0,02 < 5-6 1,7 
Mangaani, Mn 2,5  0,69 
Kromi, Cr 3,0 < 1 0,4-0,5 
Koboltti, Co 3,0  0,4 
Kupari, Cu 2,5 < 1 < 0,1 
Kadmium, Cd 0,2 < 0,5  
Antimoni, Sb 0,02   
Elohopea, Hg 0,01 < 0,3 < 0,005 

 

Suuret vaihtelut johtuvat pääosin siitä, että raskaat polttoöljyt ovat peräisin hyvin erilaisista 

raakaöljyistä.  

 

Polttouunien ja kattiloiden lisäksi raskasmetallipäästöjä aiheuttavat yleisimmin katalyytti-

sen krakkauksen regeneraattorit, koksausyksiköt, uunit, uunien koksinpoltto ja nuohous ja 

soihdut (IPPC 2003a, 86). Nämä kaikki ovat erilaisia polttoprosesseja tai polton seuran-

naisvaikutuksia. Niissä ilmaan vapautuvat raskasmetallit ovat peräisin joko suoraan käyte-

tystä polttoaineesta tai öljynjalostuskatalyyttien regenerointiuuneista. Polton lämpötila-

alueella kaasuuntuvia raskasmetalleja (Hg, As, Cd ja Pb) lukuun ottamatta raskasmetalli-

päästöjä syntyy vain rikastumalla savukaasuhiukkasten pinnalle.  
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3.4 Metaani 

Metaani CH4 on kevein hiilivety. Se on väritön ja hajuton kaasu, joka puhtaan palamisensa 

vuoksi on haluttu polttoaine. Maakaasu sisältää 80-98 % metaania, kaasun syntypaikasta 

riippuen. Suomessa käytetty venäläinen maakaasu on lähes 98 % metaania (Raiko et al. 

2002, 117). Metaani on sellaisenaan ilmakehään vapautuessaan vahva kasvihuonekaasu. Se 

on hiilidioksidin ja veden rinnalla merkittävin kasvihuoneilmiön kiihtymiseen vaikuttava 

kaasu. Sen elinikä ilmakehässä on 12 vuotta ja sen 100 vuoden ilmanlämmityspotentiaali 

GWP100 a on 25 (IPCC 2007, 214). Tämän vuoksi sen päästöjä on ryhdytty tarkkailemaan ja 

mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan. 

 

Metaania muodostuu biologisissa prosesseissa orgaanisen aineen hajotessa anaerobisesti 

mätänemällä. Teollisissa prosesseissa läsnä oleva metaani on puolestaan peräisin tyypilli-

sesti fossiilisten hiilivetyjen, kuten raakaöljyjen ja maakaasun prosessoinnista tai käytöstä 

polttoaineena. Vuosittain ilmakehään vapautuvasta metaanista hieman yli puolet on peräisin 

ihmisen toiminnasta (IPCC 2001). Alla taulukossa 4 on esitetty luonnollisten ja ihmisen 

toiminnasta aiheutuvien metaanipäästöjen merkittävimmät lähteet. 

 
Taulukko 4. Vuotuiset CH4-päästöt luonnollisista lähteistä ja ihmisen toiminnasta (Houweling et al. 1999) 

 
Lähde 

 
Päästö 
[Mt/a] 

 
Osuus 

[%] 
Luontaiset   
Kosteikot 225 37 
Termiitit 20 3 
Meret 15 3 
Muut hiilivetyvarastot 10 2 
Luontaiset yhteensä 270 45 
Ihmisen toiminta   
Energiasektori 110 18 
Kaatopaikat 40 7 
Maatalous (märehtijät) 115 19 
Jätteiden käsittely 25 4 
Biomassan poltto 40 7 
Ihmisen toiminta yhteensä 330 55 
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Kuten taulukosta 4 nähdään, aiheutuu vuosittaisista metaanipäästöistä noin 20 % energia-

sektorilta, mihin öljynjalostustoiminnan päästöt sisältyvät. 

3.4.1 Metaanipäästöt öljynjalostamolla 

Metaania muodostuu öljynjalostamoilla runsaasti erilaisissa krakkausprosesseissa. Myös 

raakaöljyn seassa on pieniä määriä metaania, jotka erottuvat tislausyksiköissä. Lisäksi osto-

polttoaineista maakaasu on pääasiallisesti metaania. Raakaöljyn tislauksessa, bensiinin re-

formoinnissa ja erilaisissa krakkausprosesseissa metaani erotetaan tuotevirrasta kaasumai-

sen jakeen mukana. Kaasut päätyvät joko polttokaasuverkkoon tai häiriötilanteissa soihtu-

kaasuverkkoon. Näin metaani erotetaan jalostusprosesseissa kaasujärjestelmiin ja tuote-

komponentti- tai valmistuotevarastoissa metaania ei esiinny (Taavitsainen 2008). Poltto-

kaasuverkossa se johdetaan jalostamon prosessiuuneille polttoaineeksi. Soihtukaasuverk-

koon joutuneet kaasut poltetaan soihdussa turvallisuus- ja ympäristösyistä tai palautetaan 

mahdollisuuksien mukaan polttokaasuihin soihtukaasujen talteenottolaitoksella. 

 

Metaanipäästöjä voi myös syntyä hiilivetyjen poltossa. Epätäydellisen palamisen seurauk-

sena savukaasuihin voi jäädä monia palamattomia hiilivetyjä, kuten metaania. Öljynjalos-

tamoilla merkittävimmät poltosta syntyvät CH4-päästölähteet ovat suurimmat polttoainei-

den kuluttajat: voimalaitosten kattilat ja kaasuturbiinit, prosessiuunit, soihdut ja mahdolli-

sesti FCC:n regeneraattorit. Öljynjalostamoilla käytössä olevien polttoaineiden me-

taanipäästöjä on kartoitettu ja Concawe on julkaissut metaanipäästökertoimia eri polttolai-

tosten päästöjen arvioinnin työkaluksi (Concawe 2007). Päästökertoimet on asetettu kon-

servatiiviselle tasolle ja ne voivat yliarvioida hyvin toimivien polttolaitosten päästöjä. 

  

Öljynjalostusta koskevassa parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) referenssidokumen-

tissa mahdolliseksi metaanipäästölähteeksi mainitaan laivauksesta ja varastoinnista aiheu-

tuvat hajapäästöt sekä vuodot (IPPC 2003a, 92) 
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3.5 Fluorivetyhappo öljynjalostamolla 

Fluorivetyhappo on voimakas happo, joka kykenee syövyttämään lasia, nahkaa ja useita 

metalleja. Yhdiste esiintyy värittömänä kaasuna kiehumispistettä korkeammissa lämpöti-

loissa. 100 % fluorivety höyrystyy 19,5 C lämpötilassa, 70 %-nen fluorivetyhappo 66 C ja 

40 %-pitoisuudessa 112 C. Tätä matalammissakin lämpötiloissa se muodostaa helposti 

höyryjä. Fluorivety liukenee veteen ja etanoliin (Työterveyslaitos 2007).  

 

Fluorivedyllä on voimakas, ärsyttävä haju, mikä varoittaa terveysvaarasta. Pienet pitoisuu-

det ilmassa aiheuttavat silmien ja hengitysteiden ärsytystä. Suuret pitoisuudet aiheuttavat 

vaikeita, tuskallisia vammoja iholla, silmissä ja limakalvoilla. Toistuva altistus aiheuttaa 

luuston heikkenemistä ja jäykkyyttä nivelissä (Työterveyslaitos 2007).  

 

Ympäristöön vapautuessaan fluorivety ei pysy pitkään alkuperäisessä muodossaan, vaan 

dissosioituu erilaisiksi fluoriyhdisteiksi. Ilman kosteuden kanssa fluorivety muodostaa fluo-

rivetyhappoa. Fluoridien on todettu olevan vesieliöille haitallista, mutta fluorivetyä ei ny-

kyisillä kriteereillä luokitella ympäristölle vaaralliseksi (Työterveyslaitos 2007).  

 

Fluorivetyhappoa HF käytetään öljynjalostamolla alkylointiyksikön katalyyttina. Alkyloin-

tiyksikössä valmistetaan keveistä nestekaasujakeista, buteeneista ja isobutaanista, korkea-

oktaanista bensiinikomponenttia, alkylaattia. Kuvassa 3 on esitetty alkylointiprosessi. 
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Kuva 3. Alkyloinnin yleiskuva (Neste 1992, 81) 

 

Alkyloinnissa isobutaani ja n-buteeni reagoivat putkireaktorissa nestemäisen fluorivetyha-

pon katalysoimana, noin 30 C lämpötilassa ja 6 barin paineessa. Happokatalyytti kiertää 

putkireaktorilta selkeyttimelle erotettavaksi tuotevirrasta. Selkeyttimeltä fluorivetyhappo 

palautetaan jäähdytyksen kautta takaisin putkireaktorille. 

 

Teoriassa fluorivetyhappo kiertää prosessissa putkireaktorin ja selkeyttimen välillä ja ei si-

ten voi päätyä päästöksi piippuun. Käytännön tilannetta Porvoon jalostamon alkylointiyksi-

köllä tarkastellaan myöhemmin tässä työssä. 
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4 ILMAPÄÄSTÖJEN KARTOITUSMENETELMÄT 

Teollisuuslaitosten ilmapäästöjä on mahdollista kartoittaa lukuisin eri menetelmin.  Päästö-

tarkkailun parhaan käyttökelpoisen tekniikan vertailuasiakirjan (Monitoring-BREF) mu-

kaan hyväksyttyjä tapoja ovat: 

 

 suorat päästökomponentin pitoisuusmittaukset 

 päästömäärien selvitys välillisiä parametreja mittaamalla 

 massataseet 

 päästökertoimiin perustuvat laskelmat 

 muut laskelmat 

 

Tärkeintä menetelmän valinnassa on toisaalta määritys- tai mittausmenetelmän soveltuvuus 

päästökomponentille ja toisaalta saatavien tulosten laadukkuus. Päästökartoituksen tulosten 

täytyy olla mahdollisimman tarkkoja ja vertailukelpoisia. Suora päästökomponentin pitoi-

suusmittaus on yksinkertaisin ja yleisesti suositeltavin lähestymistapa. On kuitenkin muis-

tettava, ettei se ole kaikissa tilanteessa välttämättä tarkin menetelmä. Lisäksi mittausten 

kustannukset voivat nousta saavutettuun hyötyyn nähden kohtuuttomiksi. Mikäli suorat 

mittaukset osoittautuvat epäkäytännöllisiksi, monimutkaisiksi, epäluotettaviksi tai suhteet-

toman kalliiksi, tulee punnita soveltuvin menetelmä muiden kartoitustapojen joukosta. Niis-

tä valittu menetelmä tulee kuvailla ja dokumentoida mahdollisimman yksityiskohtaisesti 

läpinäkyvyyden ja luotettavuuden saavuttamiseksi (IPPC 2003b, 41). 
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Tässä työssä kartoitettaville päästökomponenteille ei ole olemassa vakiintuneita tai stan-

dardoituja tarkkailumenetelmiä, koska niiden päästömääriä ei ole laajamittaisesti tarkkailtu. 

Kartoitusmenetelmien laadukkuuden ja yhdenvertaisuuden mahdollistamiseksi Concawe on 

julkaissut ohjeistuksen E-PRTR-rekisteriin raportoitavien ilmapäästöjen määrittämisestä 

öljynjalostamoilla (Concawe 2007). E-PRTR-dokumentissa kartoitusmenetelmät on jaettu 

kolmeen luokkaan (European Commission 2003): 

 

 mittauksiin perustuvat päästökartoitukset (luokka M) 

 yleisesti hyväksytyt, päästökertoimiin, massataseisiin ja tuotevirtoihin perustuvat 

laskelmat (luokka C) 

 standardoimattomat, esimerkiksi asiantuntija-arvioihin perustuvat laskelmat (luokka 

E) 

 

Näistä mittaukset (luokka M) ovat ensisijainen menetelmä, yleisesti hyväksytyt laskelmat 

(luokka C) toissijainen ja standardoimattomat laskelmat (luokka E) viimeiseksi käytettävä 

vaihtoehto. Concawen julkaisu sisältää öljynjalostukselle soveltuvia laskentamenetelmiä 

sekä päästökertoimia, jotka on hyväksytty teollisuudenalakohtaisiksi parhaiksi käytännöiksi 

E-PRTR-raportoinnissa. Sen mukaisesti lasketut päästötiedot voidaan luokitella raportoin-

nissa luokkaan C.  Tässä työssä tullaan noudattamaan Concawen ehdottamia laskentamene-

telmiä, mikäli suorat mittaukset eivät ole järkevästi toteutettavissa. Päästökertoimet ovat 

konservatiivisia arvioita ja ne on asetettu sellaisiksi, etteivät ne ainakaan aliarvioi päästö-

määriä. Siten niiden avulla lasketut päästömäärät ovat yleensä todellisia suurempia. 
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5 NORMAALITOIMINNAN JA HÄIRIÖTILANTEIDEN RAJAUS 

Ympäristölupamääräys velvoittaa, että kyseessä olevien ilmaan johdettavien epäpuhtauksi-

en päästökartoituksessa selvitetään päästöt sekä häiriötilanteissa että normaalin toiminnan 

aikana. Kartoitusta varten tulee siis tehdä selvä rajaus, milloin toiminta on normaalia ja mil-

loin kyseessä on häiriötilanne.  

 

Neste Oilin Porvoon jalostamolla on jako tehty käyttö- ja päästötarkkailuohjelman yhtey-

dessä ennalta tehtävän jalostamon käyttöohjelman perusteella. Käyttöohjelmassa on esitetty 

ennalta suunnitellut prosessiyksiköiden seisokit ja niiden kestot. Käyttöohjelman aikaväli 

on kahden nk. suurseisokkivälin pituus, noin 10 vuotta. Suurseisokkivälillä tarkoitetaan 

jaksoittain toteutettavien, koko jalostamon laajuisten alasajojen välistä aikaa. Yksityiskoh-

taisempi käyttösuunnitelma on joka vuodelle laadittava, kuukausikohtainen suunnitelma. 

Kaikki käyttöohjelman ja -suunnitelman mukaiset yksiköiden ajot ja seisokit lasketaan kuu-

luvaksi jalostamon normaalitoimintaan ja suunnittelemattomat häiriötilanteiksi (OQD-

2444). Käyttämättömyysraportoinnissa ilmoitetaan yksikön täydelliset pysäytykset sekä 

yksikön ajaminen alemmalla syöttötasolla. Syyt poikkeavaan ajoon jaetaan mekaanisiin, 

operatiivisiin sekä muihin syihin (OQD-4408). 

  

Käyttöohjelman mukainen jako normaalin toiminnan ja häiriöiden välillä soveltuu erityises-

ti jalostamon käytöntarkkailun tarpeisiin, koska näin saadaan jalostamon käyttöastetta alen-

tavat tapahtumat jaoteltua suunniteltuihin ja suunnittelemattomiin. Häiriöpäästöjen kartoit-

tamisessa toiminnan jako käyttöohjelman mukaisesti ei kuitenkaan yksistään riitä.  

 

Poikkeavia päästöjä aiheuttavia tilanteita voidaan kartoittaa myös poikkeamatilastojen sekä 

soihdutusten seurantajärjestelmän perusteella. Porvoon jalostamolla kerätään tietoa ei-

toivotuista tapahtumista eli poikkeamista sekä niiden syistä. Tiedonkeruussa on käytössä 

poikkeamienkäsittelyohjelma NCR. Tähän tietojärjestelmään kirjataan jalostamolla tapah-

tuvat poikkeamat, joihin toimintajärjestelmän ohjeen määritelmän mukaan lasketaan myös 
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käyntihäiriöt ja poikkeavat päästöt ympäristöön (OQD-871). Järjestelmään kirjataan vuodot 

ja käyntihäiriöt, joista on seurauksena päästö. Lisäksi soihdutukset kirjataan omaan soih-

duntarkkailujärjestelmäänsä.  

 

Tässä työssä tullaan häiriöpäästötilanteiksi laskemaan NCR:ään kirjattavat, päästöjä aiheut-

tavat tilanteet sekä soihdutukset. Muulloin kuin näiden ei-toivottujen tapahtumien aikana 

tapahtuvat päästöt lasketaan normaalista toiminnasta aiheutuviksi. 
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6 PÄÄSTÖLÄHTEET NORMAALIOPEROINNIN AIKANA  

Jalostamon normaalitoiminnan aikaisten päästölähteiden määrittäminen perustui kirjalli-

suuslähteisiin, Porvoon jalostamon toimintajärjestelmän kuvauksiin prosesseista sekä lu-

kuisiin haastatteluihin jalostamolla. Kirjallisuuslähteistä sekä jalostamon toimintajärjestel-

mästä saadut tiedot päästökomponenttien muodostumisesta ja esiintymisestä on koottu tä-

män työn kirjallisuusosaan.  

 

Näiden tietojen perusteella pystyttiin rajaamaan Neste Oilin Porvoon jalostamon toiminnot, 

joista kyseisiä ilmapäästöjä voi aiheutua. Yksikköprosessit ja toiminnot hyvin tuntevia 

käyttöinsinöörejä, -päälliköitä ja tutkijoita valittiin haastateltaviksi. Haastatteluissa käytiin 

näiden toimintojen nykyinen tila yksityiskohtaisemmin läpi. Näin kirjallisista tiedonlähteis-

tä saadut tiedot päästöjen muodostumisesta saatiin vahvistettua tai korjattua Porvoon jalos-

tamon nykytilaa vastaaviksi. Haastattelujen perusteella pystyttiin rajaamaan kohteet, joissa 

tarkastelun alaisia ilmapäästöjä syntyy merkittäviä määriä jalostamon normaalitoiminnan 

aikana. 

6.1 Pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS) 

Neste Oilin Porvoon jalostamolla raakaöljyn sisältämät rikkiyhdisteet erotetaan tuotevirras-

ta ympäristö-, prosessi- sekä materiaaliteknisistä syistä. Rikkiyhdisteet otetaan talteen rik-

kivetykaasuna pääasiallisesti neljällä rikinpoistoyksiköllä (BERP3, SYRP, KARP2 ja 

KARP3) sekä vetykrakkaysyksikkö VK:lla ja pohjaöljy-yksikön MHC-osalla. Niistä pelkis-

tyneet rikkiyhdisteet johdetaan rikkilaitokselle rikin talteenottoyksiköille (RTO3-6). Osa 

TRS-yhdisteistä tulee rikkilaitokselle myös hapanvesien mukana. Hapanvesiyksiköillä 

(HVY4-5) hapanveden H2S stripataan ylimenokaasuihin ja johdetaan myös rikin talteenot-

toyksikölle. Rikin talteenottoyksiköllä rikistä saadaan noin 99 % talteen kiinteässä muodos-

sa ja loput hapetetaan rikkidioksidiksi SO2. Talteenottoprosessi on kuvattu yksityiskohtai-

semmin tämän työn osiossa 3.1.1 Pelkistyneet rikkiyhdisteet öljynjalostamolla.  
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Seuraavassa on käsitelty kaikki mahdolliset TRS-päästölähteet. 

 

Rikkilaitoksen jäännöskaasuista ei aiheudu TRS-päästöä normaalin operoinnin aikana. Rik-

kilaitoksen takuuajojen yhteydessä marraskuussa 2005 ja elokuussa 2007 tehtiin mm. rikki-

vetymittauksia RTO3-6:n jäännöskaasuista. Savukaasumittauksissa ei havaittu rikkivetyä 

(päästökohta J18) (Sarikkola 2008). Näiden tulosten ja kirjallisuuskatsauksen perusteella 

voidaan todeta, ettei rikin talteenottolinjalla synny TRS-päästöjä normaalitoiminnan aikana.  

 

Jalostamon prosessiuuneilla ei synny TRS-päästöjä. Jalostamolla käytetään jalostuksessa 

syntyvää polttokaasua polttoaineena monilla prosessiuuneilla. Polttokaasuverkon toiminta 

on kuvattu yksityiskohtaisemmin tämän työn osiossa 6.4.3 Hajapäästö poltto- ja maakaasu-

verkoista. Tämä kaasu pestään amiinipesureilla ennen polttokaasuverkkoon johtamista, 

mutta voisi vielä teoriassa sisältää pieniä jäämiä TRS-kaasuja. Polttokaasun laatua on tut-

kittu vuonna 2007 tehdyn polttokaasuverkon optimoinnin yhteydessä. Kaikilla tuotantolin-

joilla tehtyjen mittausten perusteella rikkivedyn pitoisuudet ovat olleet alle havaintorajan, 

0,2 mol-% (Juntunen 2007). Tulosten perusteella voidaan todeta amiinipesurien toimivan 

halutulla tavalla ja prosessiuunien TRS-päästöjen olevan merkityksettömiä. 

 

Soihtukaasujärjestelmä on jalostamon varojärjestelmä, johon johdetaan kaasuja lähinnä häi-

riötilanteissa. Turvallisuus- ja ympäristösyistä häiriötilanteissa vapautuvia kaasuja ei johde-

ta suoraan ulkoilmaan vaan ne kerätään soihtukaasujärjestelmään ja poltetaan mahdolli-

simman haitattomaan muotoon soihduissa. Soihduilla ilmaan vapautuvat päästöt käsitellään 

luonteensa vuoksi häiriöpäästöjen yhteydessä. Soihtujärjestelmän kuvaus löytyy tämän työn 

osiosta 7 Merkittävät häiriöpäästölähteet. 

 

Satama. Raakaöljy sisältää jo jalostamolle saapuessaan lukuisia TRS-yhdisteitä. Näitä yh-

disteitä on kuvattu yksityiskohtaisemmin kirjallisuusosassa. Raakaöljyn sisältämät TRS-

yhdisteet voisivat vapautua ilmakehään jalostamolla raakaöljyn purkauksessa tankkereista 

tai raakaöljyn varastoinnin ja käsittelyn aikana säiliöalueella (hajapäästökohde S12).  
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Satamasta tai säiliöalueelta ei kuitenkaan synny TRS-päästöjä normaalitoiminnan aikana. 

Neste Oilin Porvoon jalostamon satamassa raakaöljyn purkaus tapahtuu suoraan suljetussa 

järjestelmässä tankkerista raakaöljysäiliöihin. Tankkerin säiliön tyhjetessä johdetaan sinne 

raakaöljyn tilalle inerttiä kaasua, joten kaasumaiset jakeet eivät voi vapautua ilmaan (Pul-

muranta 2008). Purkauksessa ei siis synny ilmapäästöjä. Päästöjä voisi syntyä raakaöljyn 

lastauksessa tankkeriin, kun inertti kaasu ja raakaöljyn haihtuvat osat sekoittuvat ja vapau-

tuvat ilmakehään pumpattavan öljyn syrjäyttämänä. Porvoon jalostamon normaaliin toimin-

taan ei kuulu raakaöljyn vientiä. Raakaöljyä ei ole lastattu pois vientiä varten viimeiseen 3 

vuoteen ja sitä ei ole lähitulevaisuudessa odotettavissa (Pulmuranta 2008). Jalostamolta 

pois kuljetettavat lopputuotteet eivät sisällä TRS-yhdisteitä. Siten Porvoon jalostamon sa-

taman toiminnoista ei synny TRS-päästöjä ilmaan.  

 

Rikin lastauksessa jakeluterminaalilla aiheutuu pienimuotoisia rikkivetypäästöjä. Talteen 

otettu sula rikki lastataan autoihin Porvoon jakeluterminaalissa. Autolastauksia tehdään n. 

100 000 t/a. Rikin seassa on liuenneena rikkivetyä, mistä suurin osa on saatu erotettua 

strippaamalla rikkilaitoksella. Osa rikkivedystä jää kuitenkin aina sulan rikin sekaan ja au-

tolastausten yhteydessä terminaalialueella haisee rikkivety. Vaikutukset ovat kuitenkin hy-

vin paikallisia ja rajoittuvat kymmenien metrien päähän lastauslaiturista (Lindeman 2008). 

Lastauksen H2S-päästölle käytetään Kanadassa päästökerrointa 0,015 kgH2S/tlastattu rikki 

(CAPP 2004, 32). Tämä kerroin on konservatiivinen ja pätee, kun rikkivetyä on poistettu 

strippaamalla ennen lastausta. H2S-pitoisuus on niin pieni, että rikin lastaus rajataan pääs-

tökartoituksen ulkopuolelle. 

 

Varastointi. Raakaöljy varastoidaan Porvoon jalostamolla maanalaisiin kalliosäiliöihin. 

Kalliosäiliöt ovat yhteydessä toisiinsa paineentasausverkon välityksellä. Raakaöljysäiliöistä 

ei vapaudu hönkäkaasuja suoraan ilmakehään, vaan ne päätyvät paineentasausverkkoon. 

Häiriötilanteessa verkon ylipaine purkautuu varoventtiilinä toimivan purkaustornin kautta 

(Rämö 2008). Normaalitilanteessa verkosta ei vapaudu kaasuja ilmaan. 
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Jätevedenpuhdistamo. TRS-päästöt ilmaan ovat olemattomia myös jätevedenpuhdistamolla. 

Hapanvesiyksiköissä käsitelty vesi, raakaöljyn suolanpoiston happamat vedet sekä säiliö-

alueelta talteen otetut vedet (säiliö R11) johdetaan jalostamon jätevesilaitokselle (Kynsileh-

to 2008. TOP-järjestelmä). Nämä mahdollisesti rikkivetyä ja ammoniakkia sisältävät vesi-

virrat johdetaan joko säiliöiden H5 ja H6 kautta esiselkeytysaltaalle API-B tai suoraan flo-

taattorille (hajapäästökohde K15). Näiden altaiden tyypillisellä pH-alueella 7-8 veteen si-

toutuu rikkivetyä HS--ionina 4-6 g/l ja ammoniakkia NH4
+-ionina 900 g/l (Westerholm 

2008a). Pitoisuudet ovat näiden rajojen alapuolella normaaliajossa, joten kaiken jätevesilai-

tokselle saapuvan rikkivedyn voidaan olettaa pysyvän vesiliuoksessa. 

 

Energialaitoksella käytettävät polttoaineet eivät sisällä merkittäviä määriä TRS-yhdisteitä. 

Polttoprosesseissa rikin yhdisteet hapettuisivat rikkidioksidiksi, joten TRS-päästöjä ei syn-

ny energialaitoksella. 

 

Jalostamon alueella suoritetaan jatkuvaa ilmanlaadun tarkkailua. Viime vuosina hajukaasu-

jen pitoisuudet ilmassa ovat olleet selvästi alle ohjearvon (Westerholm 2008b). Kaikkeen 

edelliseen viitaten voidaankin perustellusti todeta, ettei Neste Oilin Porvoon jalostamolla 

synny merkityksellisiä pelkistyneiden rikkivetyjen päästöjä ilmaan normaalitoiminnan ai-

kana.  

6.2 Ammoniakki 

Porvoon jalostamolla öljyjakeista erotetut typen yhdisteet saadaan talteen ammoniakkina 

NH3. Ammoniakki päätyy normaalitoiminnan aikana hapanvesien käsittelyn (HVY4-5) 

kautta rikin talteenottoyksikölle (RTO3-6).  Hapanvesiyksikön ja rikin talteenottoyksikön 

toiminnasta on kerrottu yksityiskohtaisemmin tämän työn osiossa 3.1.1 Pelkistyneet rik-

kiyhdisteet öljynjalostamolla.  

 

Seuraavassa on käsitelty kaikki mahdolliset normaalin toiminnan aikaiset NH3-

päästölähteet. 
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Rikin talteenottoyksikkö. Kuten kirjallisuusosassa on kuvattu, hapettuu kaikki ammoniakki 

herkästi NOx:eiksi rikin talteenottoyksiköllä. Osa ammoniakista ja typen oksideista reagoi 

edelleen typpikaasuksi N2. Rikkilaitoksen takuuajojen yhteydessä marraskuussa 2005 ja 

elokuussa 2007 mitattiin mm. NH3-pitoisuuksia prosessissa ja kaikki ammoniakki oli rea-

goinut jo Claus-uunia BA-33x01 seuraavalla reaktorilla DC-33x01. Käytännössä kaikki (n. 

99,8 %) ammoniakista reagoi jo Claus-uunissa (Sarikkola 2008). Reaktoreja on kytketty 

sarjaan kolme, DC-33x01- DC-33x03. Rikin talteenottoyksikön poistokaasuista (päästökoh-

ta J18) ei siten voi aiheutua NH3-päästöjä ilmaan normaalitoiminnan aikana. 

 
Soihduilla (päästökohdat J8, J9, J21 ja I14) ilmaan vapautuvat päästöt käsitellään luonteen-

sa vuoksi häiriöpäästöjen yhteydessä. 

 
Jätevedenpuhdistamolle johdetuista, mahdollisesti ammoniakkipitoisista vesistä ei aiheudu 

ilmapäästöjä. Jätevesilaitoksen pH-alueella 7-8 veteen sitoutuu ammoniakkia NH4
+-ionina 

900 g/l (Westerholm 2008a). Ammoniakin pitoisuus jätevesissä on aina tämän rajan alapuo-

lella, joten ilmaan sitä ei vapaudu. Tarkempi kuvaus aiheesta löytyy edeltävästä osiosta 6.1 

Pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS). 

 
Leijukatalyyttisen krakkausyksikkö FCC:n katalyytin regeneraattorilla voi syntyä NH3-

päästöjä, käytetystä polttotekniikasta riippuen. Aihetta on käsitelty yksityiskohtaisemmin 

kirjallisuuosassa, osiossa 3.2.1 Ammoniakki öljynjalostamolla. Neste Oilin Porvoon jalos-

tamolla regeneraattorilla on käytössä täyden polton menetelmä. Tällä menetelmällä NH3-

päästöjen tiedetään olevan merkityksettömät (Concawe 2007, 27). Ammoniakkipäästöä 

seurataan jatkuvatoimisella mittauksella (analysaattori AI2420_6) FCC:n savukaasuista, 

höyrykattilalla BF-2041/II. Normaaliajossa pitoisuus on ollut 0-0,1 v-ppm ja häiriötilanteis-

sakin alle 0,5 v-ppm (Voutilainen 2004, 61. TOP-järjestelmä). Siten voidaan perustellusti 

todeta ammoniakkipäästö ilmaan merkityksettömäksi FCC:n savukaasuissa (päästökohta 

J4). 
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Typpioksidipäästöjä voidaan vähentää polton savukaasuista selektiivisellä NO-

pelkistyksellä SNCR- tai SNR-tekniikalla. Menetelmässä savukaasuihin syötetystä NH3:sta 

jää osa aina reagoimatta ja siten menetelmän käyttö aiheuttaisi ammoniakkipäästöjä ilmaan. 

Neste Oilin Porvoon teollisuuslaitoksilla ei käytetä selektiivistä NOx-poistoa millään pro-

sessi- tai polttolaitosyksiköllä. 

 

Kaatopaikka ja öljypelto. Kilpilahden teollisuusalueen toiminnanharjoittajilla on ollut käy-

tössä yhteinen, jalostamoalueella sijaitseva kaatopaikka. Kaatopaikan käyttö on lopetettu 

vuonna 1995 (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, 30). Kaatopaikalle ei ole sijoitettu or-

gaanista jätettä ja siten sieltä ei vapaudu orgaanisen hajoamisen seurauksena NH3- tai CH4-

päästöjä (Westerholm 2008a). Öljyisiä jätteitä on jalostamoalueella käsitelty öljyä hajotta-

vien mikro-organismien avulla öljypellossa. Peltoon ei viedä enää jätteitä ja mahdolliset 

päästöt sieltä ovat jalostamon muuhun toimintaan suhteutettuna merkityksettömän pieniä. 

 

Edellisiin kohtiin viitaten voidaan perustellusti todeta, ettei Neste Oilin Porvoon jalosta-

molla synny merkityksellisiä ammoniakin päästöjä ilmaan normaalitoiminnan aikana. 

6.3 Raskasmetallit 

E-PRTR-rekisteriin tulee raportoida kahdeksan raskasmetallia: nikkeli, arseeni, kadmium, 

kromi, kupari, elohopea, lyijy, sekä sinkki. Kirjallisuusselvitysten ja jalostamolta kerättyjen 

tietojen pohjalta raskasmetallitarkasteluun on valittu lisäksi vanadiini. Vanadiini kartoite-

taan sen suurten pitoisuuksien vuoksi. Kartoitukseen sisällytettävät raskasmetallit (mukaan 

lukien puolimetalli arseeni) ovat V, Ni, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, ja Zn. 

 

Raskasmetallipäästöjä aiheutuu öljynjalostamoilla yleisimmin polttouunien ja kattiloiden 

lisäksi katalyyttisen krakkauksen regenerointiuuneilla, koksausyksiköillä, uunien koksin-

poltossa ja nuohouksessa sekä soihduilla (IPPC 2003a, 86). Porvoon jalostamolla raskas-

metallipäästöjä syntyy energialaitoksen höyrykattiloilla sekä leijukatalyyttisellä krak-
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kausyksikkö FCC:llä. Yksityiskohtaisemmin öljynjalostuksen raskasmetalleja on käsitelty 

kirjallisuusosassa, 3.3.1 Raskasmetallit öljynjalostamolla. 

6.3.1 Energialaitos 

Porvoon öljynjalostamon energialaitos muodostuu jalostamon voimalaitoksesta sekä jalos-

tamoalueella sijaitsevista kahdesta erillisyksiköstä, taulukko 5. 

 
Taulukko 5. Porvoon jalostamon energialaitoksen yksiköt 

 
Yksikkö 

 
Polttoaineteho 

 
Kuvaus 

Voimalaitos: 
kattila K1 165 MWpa höyrykattila 
kattila K2 165 MWpa höyrykattila 
kaasuturbiinivoimalaitos 3, 
KTVL3.  

267 MWpa kaasuturbiini ja 
pakokaasukattila lisäpoltolla 

Jalostamo: 
kattila K5 125 MWpa höyrykattila 
kaasuturbiinivoimalaitos 2, 
KTVL2.  

172 MWpa kaasuturbiini ja 
pakokaasukattila lisäpoltolla 

 

Voimalaitoksen höyrykattilat K1 ja K2 ovat samanlaiset ja niitä ajetaan samoilla polttoai-

neilla (Repka 2008). Kattilat ovat monipolttoainekattiloita, joissa voidaan polttaa öljyjä ja 

kaasuja. Käytetyt polttoaineet ovat käyttömäärän mukaisessa järjestyksessä jalostamon 

pohjaöljyseos JPÖZ, maakaasu, pyrolyysiöljy, eteenilaitoksen polttokaasu sekä käynnistys-

polttoaineena käytetty kevyt polttoöljy. Kaasuturbiinivoimalaitosten KTVL2-3 pääasialli-

nen polttoaine on maakaasu, mutta käytössä on myös polttokaasuja sekä käynnistyksessä 

kevyttä polttoöljyä. Kattilaa K5 käytetään pääasiassa muiden yksikköjen huolto- ja muiden 

seisokkien yhteydessä (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2006, 12). Höyrykattilassa K5 

käytetään polttoaineena maakaasua sekä jalostamon polttokaasua. 

 

Energialaitoksella aiheutuu raskasmetallipäästöjä raskaiden öljyjen poltossa kattiloilla K1 

ja K2 (päästökohdat H1 ja H2). Vuonna 2007 höyrykattiloille on syötetty jalostamon poh-

jaöljyä 65 700 tonnia. Voimalaitokselle syötettävän pohjaöljyn pääkomponentista, TL4:n 
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tyhjiötislauksen leikkausöljystä on tehty raskasmetallianalyysi IPC-menetelmällä, jonka 

tulokset on esitettynä taulukossa 6. 

 
Taulukko 6. TL4:n leikkausöljyn (ÖLTLCFZ) raskasmetallipitoisuus 5.1.2008 

 
Metalli 

 
Pitoisuus [mg/kg] 

vanadiini 14,4 
nikkeli 12 
kupari <1 
arseeni *) 
molybdeeni <1 
lyijy 1,8 
sinkki <1 
kromi <1 
elohopea *) 
kadmium *) 

*) As, Hg ja Cd-pitoisuuksia ei ole määritetty  
analyysimenetelmän soveltumattomuuden vuoksi 

 

Raskasmetallien pitoisuudet ovat näytteessä olleet huomattavasti kirjallisuuslähteissä mai-

nittuja pienemmät, etenkin vanadiinille ja nikkelille. Niiden pitoisuuksia analysoidaan joka 

kuukausi energialaitoksen syötöstä ja pitoisuudet ovat olleet suurempia. Tämän analyysin 

tuloksiin ei siten voida luottaa raskasmetallipäästölaskennassa. Arseeni ja elohopea höyrys-

tyvät ja niitä ei pystytä luotettavasti analysoimaan.  

 

Koska muiden kuin vanadiinin ja nikkelin analysoiminen öljystä on osoittautunut ongel-

malliseksi, saadaan luotettavampia tuloksia kun As, Cu, Pb, Zn, Cr, Hg ja Cd -päästö mää-

ritetään Concawen julkaisemien päästökertoimien avulla. Vanadiinin ja nikkelin päästöt 

päästökohdista H1 ja H2 voidaan laskea raskasmetallianalyysien tulosten pohjalta, massata-

seen avulla. Vanadiinia ja nikkeliä analysoidaan pohjaöljystä useita kertoja vuodessa ja 

analyysien keskiarvopitoisuutta voidaan käyttää päästölaskennassa. Taulukossa 7 on esitet-

ty pohjaöljystä tehtyjen vanadiini- ja nikkelianalyysien tuloksia.  
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Taulukko 7. Vanadiinin ja nikkelin pitoisuudet pohjaöljyssä (OiLi) 
  Vanadiini Nikkeli 
  mg/kg mg/kg 

27.6.2008  167 54 
31.5.2008  83 34 
20.4.2008  37 23 
15.2.2008  62 31 
6.2.2008  62 27 

4.12.2007  134   
20.11.2007  161   
10.11.2007  133   
29.10.2007  113   
22.10.2007  118   
21.10.2007  119   
12.10.2007  121   
6.10.2007  125   
1.10.2007  34 15 
27.8.2007  36   
25.8.2007  37   
6.8.2007  34 22 

 

Vanadiipitoisuuden suuri vaihtelu selittyy sillä, että pohjaöljyä saadaan pääasiassa kahdelta 

prosessiyksiköltä, pohjaöljy-yksiköltä PÖY ja lämpökrakkausyksiköltä LK2. Uudelta poh-

jaöljy-yksiköltä saatavan pohjaöljyn raskasmetallipitoisuus on tavanomaista pienempi, kos-

ka raskasmetalleja sitoutuu yksikön katalyyttiin. Loka-joulukuussa 2007 ja toukokuun alus-

ta 2008 pohjaöljyä on jouduttu ottamaan LK2:lta, mikä selittää korkeammat raskasmetalli-

pitoisuudet. Suuresta vaihtelusta johtuen on vanadiinin ja nikkelin pitoisuudet määritettävä 

kuukausittain. 
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6.3.2 Leijukatalyyttinen krakkausyksikkö FCC 

Leijukatalyyttisellä krakkausyksikkö FCC:llä syntyy raskasmetallipäästöjä. Kaaviokuva 

FCC:n toiminnasta on esitetty kuvassa 4. 

 

 
Kuva 4. Leijukatalyyttinen krakkausyksikkö (Muokattu lähteestä: Neste 1992) 

 

Raskas tyhjökaasuöljy sekoitetaan syöttösuuttimilla katalyytin sekaan ja öljy krakkautuu 

nousuputkessa. Krakkautunut öljy jatkaa reaktorin yläosasta tislaukseen ja katalyytti johde-

taan reaktorin alaosasta regeneraattorille. Regeneraattorilla katalyytistä poistetaan siihen 

sitoutunut koksi polttamalla ja regeneroitu katalyytti kierrätetään takaisin nousuputkeen. 

Regeneraattorin savukaasut johdetaan jätelämpökattilan kautta savupiipulle (päästökohta 

J4). 

 

FCC-yksikön syöttö, raskas tyhjökaasuöljy sisältää raskasmetalleja. FCC:n syöttö vedyte-

tään KARP3:lla ennen FCC-yksikköä, mikä pienentää merkittävästi raskasmetallipäästöä. 

FCC:n katalyytti absorboi KARP3:n jälkeen vielä FCC:n syöttöön jääneet raskasmetallit, 
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mikä laskee katalyytin aktiivisuutta. Tästä syystä katalyyttiä otetaan jatkuvasti sivuun kier-

rosta ja korvataan sitä uudella. Poistettu, raskasmetallien deaktivoima katalyytti viedään 

jatkokäsittelyyn katalyyttitoimittajan toimesta. Katalyyttiä kulkeutuu kuitenkin jatkuvasti 

savukaasujen mukana, minkä johdosta FCC:ltä aiheutuu raskasmetallipäästöjä ilmaan, 

päästökohdassa J4. Savukaasujen pölypäästöjen minimoimiseksi savukaasukanavaan on 

tulossa uusi sykloni vuoden 2010 seisokin yhteydessä (Juntunen 2008). 

 

Raskasmetallipäästö voidaan laskea savukaasuista tehtävän, jatkuvan hiukkasmittauksen ja 

poistetusta katalyytistä tehtävien raskasmetallianalyysien perusteella. Analyyseissä on to-

dettu katalyytin sisältävän vanadiinia n. 150 mgV/kgpöly (ppm) ja nikkeliä n. 60 mgNi/kgpöly 

(Taavitsainen 2008. Lonka 2008). 

6.3.3 Merkityksettömät päästölähteet 

Koksinpoltto. Porvoon jalostamolla suoritetaan koksinpoistoa raskaiden jakeiden prosessi-

uuneilla: tyhjiötislauksessa TT2, bitumiyksiköllä BIY, lämpökrakkauksella LK2 sekä raa-

kaöljytislauksessa RT3. Koksinpoltossa syntyy kertaluonteisia raskasmetallipäästöjä. Por-

voossa koksinpoltosta on siirrytty 90-luvulta lähtien yhä enenevissä määrin mekaaniseen 

koksinpoistoon. Mekaanisessa koksinpoistossa ei synny ilmapäästöjä. Koksinpoistojen väli 

on noin 5 vuotta ja viimeisten viiden vuoden aikana koksinpoistoja on suoritettu polttamal-

la vain kaksi kertaa (Heinonen 2008). Poltto onkin jäämässä historiaan ja niistä satunnaises-

ti syntyvä päästö on huomattavasti energialaitoksen raskasmetallipäästöä pienempi. Näin 

ollen satunnaisen koksinpolton raskasmetallipäästö voidaan rajata merkityksettömän piene-

nä kartoituksen ulkopuolelle. 

 

Soihtupäästöt sekä nuohouksen päästöt ovat merkityksettömän pieniä voimalaitoksen ras-

kaan öljyn polton päästöjen rinnalla ja siten ne on rajattu työn ulkopuolelle. 

 

Neste Oilin Porvoon jalostamolla ei ole koksausyksikköä. Jalostamon prosessiuuneilla puo-

lestaan käytetään polttoaineina kaasuja, joiden raskasmetallipitoisuudet ovat olemattomia ja 
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voidaan jättää tarkastelun ulkopuolelle. Näin ollen normaalitoiminnan merkittävät raskas-

metallipäästöt rajoittuvat energialaitokseen sekä katalyyttiseen krakkausyksikköön FCC.  

6.4 Metaani 

Metaanipäästöjä syntyy Porvoon jalostamon normaalitoiminnan aikana polttoprosesseissa 

prosessiuuneilla, voimalaitoksella sekä soihtujen pilot-liekeillä. Lisäksi metaania vapautuu 

ilmaan hajapäästönä poltto- ja maakaasuverkosta.  

 

Kevein hiilivety, metaani, erotetaan Porvoon öljynjalostamolla jalostuksen aikana kaasujen 

talteenottojärjestelmissä poltto- ja soihtukaasuverkkoon poltettavaksi prosessiuuneilla tai 

häiriötilanteessa soihduilla. Epätäydellisen palamisen johdosta metaanipäästöjä syntyy 

edellä mainittujen lähteiden lisäksi energialaitoksen polttoprosesseissa (Concawe 2007). 

Lisäksi metaanipäästöjä voi syntyä orgaanisen jätteen hajoamisesta kaatopaikoilla sekä 

BREF-dokumenttien mukaan laivauksesta ja varastoinnista hajapäästöinä sekä vuotoina 

(IPPC 2003a, 92).  

 

Satama ja säiliöalue. Neste Oilin Porvoon jalostamon lopputuotteissa ei ole metaania, joten 

mahdollinen päästö satamassa tai säiliöalueella voi tapahtua vain raakaöljyn käsittelyssä. 

Sataman ja säiliöalueen ilmapäästöjen mahdollisuutta on käsitelty jo tämän työn osiossa 6.1 

Pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS). Koska kaasujen vapautuminen ilmakehään näissä toi-

minnoissa on estetty, ei satamassa myöskään synny metaanipäästöjä jalostamon normaalin 

toiminnan aikana. 

 

Jätevedenpuhdistamo. Neste Oilin Porvoon jalostamon jätevedenpuhdistamon avoaltailla 

syntyy VOC-hajapäästöjä. Metaanin pitoisuudet voidaan kuitenkin olettaa pieniksi, koska 

ne erottuvat helposti kaasujen talteenottojärjestelmiin jo jalostamon prosessiyksiköillä. Si-

ten metaania ei päädy suurissa määrin vesiin ja jätevedenpuhdistamon metaanipäästöt voi-

daan jättää merkityksettömän pieninä tarkastelun ulkopuolelle. 
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FCC:n regeneraattorilla on käytössä täyden polton tekniikka, joten koksinpoltto tapahtuu 

mahdollisimman täydellisesti loppuun hiilidioksidiksi. Koska regeneraattorilla ei polteta 

hiilivetyjä, ei siellä siten myöskään synny metaania epätäydellisen palamisen seurauksena. 

FCC:n savukanavaan asennettu päästömittaus osoittaa CH4-pitoisuuden olevan 0 ppm. 

 

Kaatopaikka ja öljypelto. Kilpilahden teollisuusalueen toiminnanharjoittajilla on ollut käy-

tössä yhteinen, jalostamoalueella sijaitseva kaatopaikka. Kaatopaikan käyttö on lopetettu 

vuonna 1995 (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2006, 30). Kaatopaikalle ei ole sijoitettu 

orgaanista jätettä ja siten sieltä ei vapaudu orgaanisen hajoamisen seurauksena NH3- tai 

CH4-päästöjä (Westerholm 2008a). Öljyisiä jätteitä on jalostamoalueella käsitelty öljyä ha-

jottavien mikro-organismien avulla öljypellossa. Peltoon ei viedä enää jätteitä ja mahdolli-

set päästöt sieltä eivät ole jalostamon muuhun toimintaan suhteutettuna merkityksellisiä. 

6.4.1 Energialaitos 

Polttoprosesseissa osa polttoaineesta jää pienillä yli-ilmamäärillä aina reagoimatta. Täten 

energialaitoksen polttoprosesseista voi aiheutua metaanipäästöjä. 

 

Neste Oilin Porvoon jalostamoon kuuluvat höyrykattilat K1, K2 ja K5 sekä kaasuturbiini-

voimalaitokset KTVL2 ja KTVL3. Energialaitoksen yleiskuvaus löytyy tämän työn ras-

kasmetallipäästöjä käsittelevässä osiossa 6.3.1 Energialaitos. 

 

Energialaitoksen polttoaineiden käytöstä aiheutuvia metaanipäästöjä voidaan mallintaa 

Concawe:n julkaisemilla metaanipäästökertoimilla polttoaineiden vuosittaisten käyttötieto-

jen perusteella (Concawe 2007). Energialaitoksen kattiloilla K1, K2 ja K5 on lisäksi käy-

tössä jatkuvatoimiset CH4-mittaukset, joten päästökertoimiin perustuvia laskelmia voidaan 

verrata analysaattorien avulla saataviin tuloksiin. 
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6.4.2 Prosessiuunit 

Neste Oilin Porvoon jalostamon prosessiuuneilla poltetaan jalostamon polttokaasua, mistä 

aiheutuu metaanipäästöjä. Kaikki prosessiuunit on kytketty koko jalostamon kattavaan polt-

tokaasuverkkoon, jota on tarkasteltu vuonna 2007 tehdyssä verkon optimointityössä. Pro-

sessiuuneja on jalostamolla yhteensä 39 (Juntunen 2007). Yksityiskohtainen, tuotantolin-

joittain jaettu listaus jalostamon prosessiuuneista löytyy liitteestä 3. 

 

Prosessiuunien CH4-päästöjä voidaan arvioida laskennallisesti Concawen julkaisemilla 

päästökertoimilla prosessiuuneilla käytetyn polttoaineen määrän perusteella. 

6.4.3 Hajapäästö poltto- ja maakaasuverkoista 

Monia jalostamon prosessivirtoja täytyy lämmittää haluttujen reaktio-olosuhteiden tai tis-

laustulosten aikaansaamiseksi. Lämmitys tapahtuu lukuisilla jalostamon polttokaasua polt-

tavilla prosessiuuneilla. Porvoossa on käytössä koko jalostamon kattava polttokaasuverkko, 

jonka avulla polttokaasua jaetaan tasaisesti prosessiuuneille. Polttokaasuverkossa virtaa ja-

lostusprosesseissa tuotevirrasta erotettuja keveitä kaasuja, pääasiassa metaania, etaania ja 

vetyä (Juntunen 2007). Kaasu on amiinipesty ennen polttokaasuverkkoon johtamista rikki-

vedyn poistamiseksi. Jalostamokaasu sisältää keskimäärin 11 % metaania. Lisäksi poltto-

kaasuverkkoon syötetään ostomaakaasua ja komprimoidaan soihtukaasuja SKTO-koneilla. 

 

Jalostamolla käytetään myös runsaasti maakaasua, jonka jakelu jalostamolla tapahtuu oman 

maakaasuverkon kautta. Gasumin runkoverkosta maakaasu johdetaan paineenalennusase-

malle, joka on jalostamon vastuulla olevan maakaasuverkon raja. Maakaasua johdetaan ja-

lostamon maakaasuverkossa energialaitokselle, vetylaitoksille sekä jalostamon polttokaa-

suverkkoon. Maakaasu sisältää yli 98 % metaania. 

 

Poltto- ja maakaasuverkoista aiheutuu metaanin hajapäästöjä. Korkeapaineisten kaasuverk-

kojen laipoista, venttiileistä, pumpuista, varoventtiileistä, näytteenottoyhteistä ja kompres-

soreista pääsee keveitä kaasuja tihkumaan paine-erosta johtuen ulkoilmaan. Jalostamon 
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NMVOC-hajapäästöjä arvioidaan jo komponenttien lukumäärän ja päästökertoimien sekä 

vuotomittauksien avulla. Vuotomittaukset tehdään kannettavalla kokonaishiilivetymittaril-

la. Vuotomittauksiin perustuva VOC-hajapäästökartoitus voidaan laajentaa kattamaan myös 

metaanipäästöjä. Kun poltto- ja maakaasuverkkojen metaanipitoisuudet tunnetaan, voidaan 

poltto- ja maakaasuverkon hajapäästömittauksista arvioida metaanipäästön suuruutta. 

6.4.4 Soihtujen pilot-liekit 

Jalostamon soihtukaasujärjestelmään on kytketty neljä soihtua. Soihtuverkon tarkempi ku-

vaus löytyy tämän työn osiosta 7 Merkittävät häiriöpäästölähteet. Jalostamon soihduilla 

(päästökohdat J8, J9, J21 ja I14) palaa jatkuvasti pilot-liekki. Pilot-liekeillä ei ole omaa 

polttoaineen virtausmittausta, joten soihtujen metaanipäästölaskenta sisällytetään prosessi-

uunien yhteyteen. Päästö lasketaan Concawen päästökertoimien avulla. 

 

Varsinaisten soihdutusten aikana ilmaan vapautuvat päästöt käsitellään luonteensa vuoksi 

häiriöpäästöjen yhteydessä. 

6.5 Fluorivetyhappo alkylointiyksiköllä 

Fluorivetyhapon mahdollisten ilmapäästöjen tarkastelussa on oleellista tietää, miten fluori-

vetyhappo kulkeutuu alkylointiyksiköllä. HF kiertää alkylointiprosessissa putkireaktorin ja 

selkeyttimen välillä, kuten tämän työn osiossa 3.5 Fluorivetyhappo öljynjalostamolla on 

kuvattu. Tässä ilmapäästöselvityksessä selvitetään yksityiskohtaisemmin, kulkeutuuko 

fluorivetyhappoa happokierron ulkopuolelle Porvoon jalostamon alkyloinnissa ja sitä kautta 

mahdollisesti ilmaan. Seuraavassa on esitetty tiivistelmä selvityksen tuloksista. Yksityis-

kohtainen selvitys ja perustelut seuraaville päätelmille on liitteessä 4. 
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HF kiertää alkylointiprosessin happokierrossa putkireaktorin ja selkeyttimen välillä. Osa 

happokierrossa olevasta fluorivetyhaposta menetetään hapon regeneroinnissa ja osa selkeyt-

timen FA-9807 ylimenosta propaanin, butaanin ja alkylaatin mukana orgaanisina fluoridei-

na (OQD-1707, 7). 

 

Happoa regeneroidaan strippaamalla. Regeneroinnissa kierrosta menetettävä HF neutraloi-

daan lipeällä ja se poistetaan neutraloituna lietteenä. Siten regeneroinnissa menetetty happo 

ei päädy ilmaan.  Selkeyttimen FA-9807 ylimenosta tuotevirran seassa olevat orgaaniset 

fluoridit erotetaan alkylaatin erotuskolonnin sekä propaanin erotuksen ylimenosäiliöissä. 

Niistä fluorivetyhappo kierrätetään takaisin happokiertoon selkeyttimelle. Jos fluorivety-

happoa päätyy muualle prosessiin, aiheuttaa se usein välittömästi suuria ongelmia prosessin 

toiminnassa kuten ylikuumenemisia, tiivisterikkoja ja tukkeumia, paikasta riippuen. Näin 

ollen fluorivetyhapon poikkeuksellinen kulku prosessissa on helposti havaittavissa ja estet-

ty prosessisuunnittelulla (OQD-1707, 33-34). 

 

Alkylointiyksiköltä häiriötilanteessa soihtukaasuverkkoon johdettavat kaasut pestään ensin 

soihtukaasupesurilla FA-9816. Soihtukaasupesurilla FA-9816 käsitellään hönkäkaasuab-

sorberin FA-9812, fluorivetyhapon regeneroinnin alimenon ASO:n pumppaussäiliön FA-

9818 sekä alkyloinnin varoventtiilien kaasut ennen soihtukaasujärjestelmään johtamista 

(Joki 2008). Kaasujen mahdollisesti sisältämä fluorivetyhappo sitoutetaan lipeään pesurilla. 

Tällä järjestelyllä on varmistettu se, ettei alkylointiyksiköstä voi vapautua HF-kaasua il-

maan muualta kuin lipeäpesun läpi soihtujärjestelmän kautta. Tällöinkin itse alkyloinnin 

prosessissa sekä soihtukaasupesurissa täytyy olla toimintahäiriöt yhdenaikaisesti. Tämän 

mahdollisuutta selvitetään häiriöpäästöjen yhteydessä. Laiterikoista aiheutuvat vuodot pyri-

tään estämään kunnossapidon keinoin.  

 

Edeltäviin kohtiin viitaten voidaan todeta, ettei fluorivetyhappoa pääse ilmaan normaali-

toiminnan aikana. 
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Ympäristölupamääräyksessä on velvoitettu selvittämään alkylointiyksikön HF-päästöt mit-

taamalla alkylointiyksikön poistokaasuista, päästökohdasta J18. Fluorivetypäästön mittaa-

minen kyseisistä savukaasuista ei kannata, koska tähän savukanavaan johdetaan alkyloin-

tiyksikön prosessiuunin savukaasut. Prosessiuunilla poltetaan samaa polttokaasua kuin 

muillakin jalostamon uuneilla. Prosessiuunin tuubeissa lämmitettävä alkylaatti ei sisällä 

fluorivetyhappoja, joten fluorivetyä ei voi päätyä huomaamatta prosessiuunin BA-9801 

poistokaasuihin (päästökohta J18). Tämän työn osiossa 7.6 Fluorivetyhappo alkylointiyksi-

köllä selvitetään, tulisiko HF-päästömittauksia suorittaa häiriötilanteiden yhteydessä soih-

tukaasupesurilta.  

6.6 Yhteenveto normaalioperoinnin päästölähteistä 

Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden päästöt normaalitoiminnan aikana osoittautuivat merkityk-

settömän pieniksi. Rikkivetyä pääsee ilmaan pieniä määriä ainoastaan talteenotetun rikin 

autolastauksessa jakeluterminaalilla. 

 

Neste Oilin Porvoon jalostamolla ei synny ammoniakkipäästöjä ilmaan normaalitoiminnan 

aikana. 

 

Raskasmetallipäästöjä syntyy Porvoon jalostamolla energialaitoksen höyrykattiloilla sekä 

leijukatalyyttisellä krakkausyksikkö FCC:llä. Suurin osa raskasmetallipäästöstä syntyy ja-

lostamon pohjaöljyn poltossa höyrykattiloilla K1 ja K2.  Kirjallisuusselvitysten, E-PRTR-

rekisterin raportointivaatimusten ja jalostamolta kerättyjen tietojen pohjalta raskasmetalli-

tarkasteluun on valittu vanadiini, nikkeli, arseeni, kadmium, kromi, kupari, elohopea, lyijy 

sekä sinkki (V, Ni, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, ja Zn). 

 

Metaanipäästöjä syntyy Porvoon jalostamon normaalitoiminnan aikana polttoprosesseissa 

prosessiuuneilla, voimalaitoksella sekä soihtujen pilot-liekeillä. Lisäksi metaania vapautuu 

ilmaan hajapäästönä poltto- ja maakaasuverkosta.  
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Fluorivetyä ei vapaudu päästönä ilmaan Porvoon jalostamon alkylointiyksiköllä normaali-

toiminnan aikana. Fluorivetyä ei voi päätyä prosessiuunin BA-9801 poistokaasuihin (pääs-

tökohta J18), joten HF-pitoisuuksien mittaus sieltä ei ole tarkoituksenmukaista. 

 

Normaalioperoinnin aikaiset päästöt tullaan kartoittamaan taulukossa 8 esitetyistä kohteista. 

 
Taulukko 8. Kartoitukseen valitut päästölähteet ja -komponentit normaalitoiminnan aikana 

 
Yksikkö tai toiminto 

 
Päästökohta 

 
TRS 

 
NH3 

raskas- 
metallit 

 
CH4 

 
HF 

Prosessiuunit lukuisia    x  
Poltto- ja maakaasuverkko J10    x  
FCC:n regeneraattori J4   x   
Höyrykattilat H1, H2   x x  
Kaasuturbiinit G17, I1    x  
Soihtujen pilot-liekit J8, J9,  

J21 ja I14 
   x  

Alkylointiyksikkö J18*)     *) 
*) Fluorivetyhappoa ei ole alkyloinnin poistokaasuissa 
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7 MERKITTÄVÄT HÄIRIÖPÄÄSTÖLÄHTEET 

Tässä osiossa on kuvattu häiriöpäästötilanteiden arviointimenetelmä, merkittävä häiriöpääs-

tölähde jalostamon soihtujärjestelmä sekä kaikki häiriöpäästölähteet päästökomponenteit-

tain. 

7.1 Häirötilanteiden arviointi 

Merkittävien häiriötilanteiden arvioinnissa käytettiin apuna jalostamon käyttöohjelmia, 

poikkeamaraportoinnin historiatietoja häiriöpäästöistä sekä tietoja jalostamon soihdutuksis-

ta. Käyttösuunnitelmien historiatiedoista voitiin haarukoida häiriötilanteiden yleisyyttä il-

mapäästöjen kannalta merkityksellisillä prosessiyksiköillä. Poikkeamaraportoinnista pystyt-

tiin kartoittamaan tarkemmin, minkälaisia ilmapäästöjä aiheuttavia häiriöitä esiintyy useim-

min ja mitkä ovat päästömääriltään merkittäviä. Aikavälillä 1.1.2005-31.3.2008 raportoidut, 

mahdolliset ilmapäästötapahtumat on esitetty liitteessä 5. Soihdutustilastojen perusteella 

pyrittiin kartoittamaan soihdutuksia, joista aiheutuu tämän työn kannalta olennaisia päästö-

jä. Näiden tietojen avulla määriteltiin merkittävimmät tilanteet, joissa häiriöpäästöjä voi 

syntyä. 

  

Yksityiskohtaiseen tarkasteluun valittujen toimintojen merkittävimmiltä vaikuttavia häiriö-

tilanteita käytiin tarkemmin läpi toiminnot hyvin tuntevien käyttöinsinöörien, -päälliköiden 

sekä tutkijoiden kanssa. Näin saatiin yksilöityä päästökartoituksen kannalta merkittävimmät 

häiriötilanteet. 

7.2 Jalostamon soihtujärjestelmä 

Merkittävä osa Porvoon jalostamon häiriöilmapäästöistä syntyy jalostamon soihtukaasujär-

jestelmän kautta soihduilla 1-4. Jalostamon soihtukaasujärjestelmä on varojärjestelmä, jo-

hon voidaan johtaa kaasuja kultakin prosessiyksiköltä lähinnä häiriötilanteiden aikana. Näi-
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tä kaasuja ei voida johtaa suoraan ulkoilmaan turvallisuus- ja ympäristösyistä vaan ne kerä-

tään soihtukaasujärjestelmään ja poltetaan mahdollisimman haitattomaan muotoon turvalli-

sesti soihduilla. Siten suuri osa prosessihäiriöistä aiheutuvista päästöistä vapautuu ilmaan 

soihtujärjestelmän kautta. Tavallisesti soihdulla palaa ainoastaan maakaasu pilot-liekillä, 

minkä tarkoituksena on varmistaa häiriöissä soihtuun ajettavan kaasun kunnollinen palami-

nen. Yksinkertaistettu esitys soihtujärjestelmästä on nähtävissä kuvassa 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 5. Soihtujärjestelmän toimintaperiaate (OQD-4454) 
 

Soihtukaasun talteenottokoneita on verkossa kaksi ja soihtuja neljä. Kaikki prosessiyksiköt 

ja -säiliöt on kytketty esimerkiksi varoventtiilein soihtukaasuverkkoon, minne kaasut voi-

daan ohjata häiriötilanteissa. Verkostosta kaasut johdetaan ensin nesteen erotussäiliöille, 

missä kaasuvirrasta erotetaan nestemäiset hiilivedyt sekä vesi. Nesteen erotussäiliöiltä soih-

tukaasut johdetaan joko poltettavaksi jollekin jalostamon neljästä soihdusta tai vaihtoehtoi-

sesti pestään ja komprimoidaan soihtukaasun talteenotossa jalostamon polttokaasuverk-

koon. Normaaliolosuhteissa kaikki soihtukaasuverkkoon johdetut kaasut saadaan kompri-

moitua polttokaasuverkkoon soihtukaasun talteenottokoneilla. 

 

Ennen jokaista soihtua soihtukaasulinjassa on vesilukkosäiliö, jonka tarkoituksena on estää 

ilman pääsy soihtukaasuverkkoon. Vesilukon pinnan korkeudella voidaan samalla säätää, 

mille soihdulle soihtukaasuverkon ylipaine purkautuu. Soihtukaasut alkavat purkautua 

Soihtukaasun talteenotto 

Soihtukaasuverkosto 

Vesilukkosäiliö 
Nesteen erotussäiliö 

Soihtu 
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soihdulle 1, kun paine soihtulinjassa nousee yli 7 kPa:n. Soihtulinjan normaalipaine on noin 

3-4 kPa (OQD-4454, 7). Soihtukaasuverkko on säädetty siten, että soihdutukset tapahtuvat 

ensin soihdun 1 kautta. Suuremmilla poltettavan kaasun määrillä käytetään rinnalla ensin 

soihtua 2 ja viimeiseksi soihtuja 3 ja 4. Pääasiallisesti soihtupäästöt syntyvätkin siten soih-

dulla 1 (päästökohde J21). Useampaa soihtua joudutaan käyttämään jalostamolla noin 3-4 

kertaa vuodessa (OQD-4454, 7). Soihtukaasuverkko on mitoitettu siten, että siihen mahtuu 

pahimmassakin tapauksessa kaikki jalostamon kaasut esimerkiksi täydellisen sähkökatkok-

sen aikana.  

 

Tyypillisesti soihtukaasut sisältävät hiilivetyjä, rikkivetyä, merkaptaaneja, sekä ammoniak-

kia (IPPC 2003a, 133). Porvoon jalostamon soihtukaasukoneilla tehdään analyysejä kaa-

suista ja ajotilanteiden mukaan soihtukaasut voivat sisältää runsaastikin vetyä, vettä tai typ-

peä. On tilanteita, joissa tiettyjä kaasuja ei haluta soihtukaasujen talteenottokoneille. Näitä 

kaasuja ovat esimerkiksi rikin talteenottolinjan happamat kaasut (RVTO3, RTO3-6, HVY4-

5). Nämä kaasut johdetaan muun soihtukaasuverkon ohi suoraan soihdulle 4 polttoon (pääs-

tökohde I14). Vastaavasti alkylointiyksikön kaasut johdetaan suoraan soihdulle 2 (päästö-

kohde J8). 

 

Soihtupäästöjen määrittämisessä on olennaista tietää, miten hyvin soihtukaasut palavat 

soihdun liekillä. Varsinaisten päästömittausten teko avoimessa tilassa, sadan metrin kor-

keudessa palavalta soihdulta on teknisesti mahdotonta. Päästöjä on siten syytä tarkastella 

päästökertoimien ja massataseiden avulla. Palamishyötysuhteeseen vaikuttaa suuresti soih-

tuliekin stabiilisuus, eli vaikeat tuuliolosuhteet ja suuret tai voimakkaasti vaihtelevat soih-

tukaasun virtausnopeudet heikentävät palamishyötysuhdetta. Porvoon jalostamolla soihtu-

liekin stabiilisuutta arvioidaan silmämääräisesti ja sitä pyritään hallitsemaan hajotushöyryn 

syöttöä säätämällä. Öljynjalostamojen soihduille on yleisesti hyväksytty periaate, että vä-

hintäänkin 98 % hiilivedyistä reagoi hiilidioksidiksi (API 2004, 4-27). Metaanin osalta pa-

lamishyötysuhde on huomattavasti korkeampi. Öljynjalostusteollisuuden yleinen käytäntö 

metaanipäästölaskennassa on, että 0,5 % soihtukaasujen sisältämästä metaanista jää pala-

matta (API 2004, 4-29). 
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7.3 Pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS) ja ammoniakki NH3 

Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden ja ammoniakin päästöjä syntyy rikin talteenottolinjan häiri-

öiden seurauksena jalostamon soihdulla 4. Pienempiä rikkivetypäästöjä syntyy kaikkien 

soihdutusten yhteydessä. Rikkivedyn ja ammoniakin palamishyötysuhdetta ei tunneta. Öl-

jynjalostamojen soihduille on yleisesti hyväksytty periaate, että vähintäänkin 98 % hiilive-

dyistä reagoi hiilidioksidiksi (API 2004, 4-27). Tehdään oletus, että rikkivety ja ammoni-

akki palavat vähintäänkin yhtä hyvin soihduilla. Käytetään laskennassa 98 % reak-

tiohyötysuhdetta myös hapankaasuille. Lisäksi hajapäästöjä voi aiheutua kaasuvuodoista, 

erityisesti hapankaasulinjoista rikinpoistoyksiköillä, HVY4-5:llä ja RVTO3:lla. Seuraavas-

sa on esitetty häiriötarkastelu yksityiskohtaisemmin. 

 

Porvoon jalostamolla raakaöljyn sisältämät rikkiyhdisteet erotetaan tuotevirrasta rikinpois-

toyksiköillä (KARP2, KARP3, SYRP ja BERP3) ja vetykrakkauksilla, missä yhdisteet 

konvertoidaan rikkivety-kaasuksi. Niistä H2S johdetaan amiinikierron kautta rikkilaitoksel-

le rikin talteenottoyksiköille (RTO3-6). Osa TRS-yhdisteistä tulee rikkilaitokselle myös 

hapanvesien mukana. Normaalin toiminnan aikana rikin talteenottoyksiköllä rikistä saadaan 

yli 99 % talteen kiinteässä muodossa ja loput hapetetaan rikkidioksidiksi SO2. Merkittäviä 

TRS-häiriöpäästöjä voi siis syntyä ainoastaan rikin talteenottoketjussa rikinpoistoyksiköi-

den rikkivedyn muodostuksen ja rikkidioksidiksi hapettamisen välisissä käsittelyprosessin 

häiriöissä, kuten vuodoissa tai soihdutuksissa. Pienempiä häiriöpäästöjä voi myös syntyä 

raakaöljyn käsittelyssä ja keveiden tisleiden vuodoissa ennen rikinpoistoyksiköille ajoa. 

 

Raakaöljystä mm. rikinpoistoyksiköillä erotetut typen yhdisteet saadaan puolestaan talteen 

ammoniakkina NH3. Rikinpoistoyksiköillä muodostunut ammoniakki sitoutetaan veteen 

ammonium-ionina NH4
+. Sitoutettu ammoniakki päätyy normaalitoiminnan aikana hapan-

vesien käsittelyn (HVY4-5) kautta rikin talteenottoyksikölle (RTO3-6). Kaasumaisessa 

muodossa olevaa ammoniakkia esiintyy Porvoon jalostamolla merkittäviä määriä hapan-

vesiyksikön ylimenokaasuissa, jotka johdetaan rikin talteenottoon. Merkittäviä häiriöpääs-

töjä voi siis syntyä ainoastaan HVY4-5:llä, RTO3-6:lla, niitä yhdistävällä hapankaasuput-
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kistolla laiterikkojen seurauksena tai näiden yksiköiden häiriöiden seurauksena hallitusti 

soihduilla. 

 

Poikkeamatilastoissa (liite 5) yleisimmät rikin talteenottoprosessin häiriöt ovat jonkin rikin 

talteenottoyksikön turvalukitus- eli suojaustilanteet sekä SuperClaus-reaktorin ohitukset. 

Rikin talteenottoyksiköitä on neljä rinnakkaista (RTO3-6). SuperClaus-reaktorin ohitusta-

pauksissa rikkivetykaasun konvertoitumisaste alkuainerikiksi pienenee ja siten jäännöskaa-

su-uunille BA-33x05 menee tavallista enemmän rikkivetyä. H2S hapettuu kuitenkin tehok-

kaasti rikkidioksidiksi jäännöskaasu-uunilla 650 C lämpötilassa ja näin ollen SuperClaus-

reaktorin ohituksen seurauksena on ainoastaan kasvanut SO2-päästö. Ammoniakki on rea-

goinut jo yksikön alkupäässä, joten tilanteesta ei synny NH3-päästöjä. Rikkivetyä eikä am-

moniakkia pääse siten reaktorin ohituksen seurauksena ilmaan.  

 

Minkä tahansa rikin talteenottoyksikön turvalukituksessa tilanne on toinen. Turvalukituk-

sen seurauksena RVTO3:lla ja HVY4-5:llä joudutaan ajamaan osa hapankaasuista väliai-

kaisesti soihtukaasuverkkoon, koska lukitukseen menneelle talteenottoyksikölle ennen py-

sähdystä ajettu kaasuvirta täytyy purkaa johonkin. Mikäli rinnakkaisia talteenottoyksiköitä 

ei ajeta jo täydellä kapasiteetilla, voidaan hapankaasut ohjata käsiteltäväksi niille. Mikäli 

talteenottoyksiköiden toiminta-asteet eivät tätä salli, jatketaan hapankaasujen ajoa soihtu-

kaasuverkkoon kunnes lukitukseen mennyt talteenottoyksikkö saadaan taas toimintaan tai 

kuormaa muuten pienennettyä. Rikkilaitokselta soihtukaasuverkkoon ajetut happamat kaa-

sut johdetaan soihdulle 4 (päästökohta I14), kuten aiemmin soihtukaasuverkon kuvauksessa 

on esitetty. Turvalukituksia on tapahtunut vuoden 2005 alusta 12 kappaletta eli 3-4 vuodes-

sa. 

 

Rikin talteenottoyksiköiden turvalukitusten lisäksi hapankaasuja on jouduttu ajamaan 

RVTO3:lta soihtuverkkoon, kun talteenottoyksiköiden hapankaasun käsittelykapasiteetti ei 

tilapäisesti riitä tai kun RTO:illa on ollut muita prosessihäiriöitä. Näitä tilanteita on huo-

mattavasti harvemmin, kolmesti vuoden 2005 alun jälkeen. Lisäksi on mahdollista, että rik-

kilaitoksen hapankaasulinjassa syntyy vuoto ja rikkivetyä vapautuu siten ilmaan. Työturval-
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lisuussyistä laitokselle on asennettu kattava verkko rikkivetyhaistajia, joten nämä tilanteet 

havaitaan nopeasti ja päästömäärät jäävät siten tällaisessa tapauksessa pieniksi. 

 

Hapanvesien käsittelyssä (HVY4-5) hapanvesistä stripataan rikkivety ja ammoniakki kaa-

sumaiseen muotoon ja johdetaan edelleen rikin talteenottoon käsiteltäviksi. Hapanvesiyksi-

költä näitä stripattuja hapankaasuja on jouduttu johtamaan soihduille mm. automaattivent-

tiilien vikojen tai muiden prosessihäiriöiden johdosta. Soihtuverkkoon kaasuja on johdettu 

kolmesti vuoden 2005 jälkeen. Myös hapanvesiyksiköiltä soihtuverkkoon ajetut kaasut joh-

detaan soihdulle 4 (päästökohta I14). Hapanvesiyksiköllä stripattujen kaasujen linjan vuo-

taessa voi ympäristöön vapautua rikkivetyä ja ammoniakkia. Häiriötilannetilastoissa on tie-

to yhdestä laippavuodosta vuoden 2005 jälkeen, joten vuototapaukset ovat olleet suhteelli-

sen harvinaisia. Ne tulee kuitenkin ottaa huomioon mahdollisina häiriöpäästöinä. Myös ha-

panvesiyksiköillä on rikkivetyhaistajat, joten päästömäärät jäävät vuototapauksissa pienik-

si. 

 

Rikkivety- ja ammoniakkipitoiset kaasut johdetaan prosessihäiriötilanteissa soihtukaasu-

verkkoon, kuten edellä on kuvattu. Rikin talteenottolinjan (RVTO3, RTO3-6, HVY4-5) 

hyvin happamat kaasut poltetaan soihdulla 4 ja muut tavallisesti soihdulla 1. Soihtukaasuis-

ta tehtyjen analyysien perusteella soihdulle 1 päätyvät soihtukaasut sisältävät tyypillisesti 0-

3 mol-% rikkivetyä. Rikinpoistoyksiköiden häiriötilanteessa rikkivetypitoisuudet ovat 

nousseet väliaikaisesti 4-15 mol-%:iin (OiLi). Soihdulle 4 johdettavista, hyvin happamista 

kaasuista ei saada analyysituloksia, mutta niiden rikkivetypitoisuus voidaan arvioida yksi-

köiden suunnitteluarvojen perusteella. Suunnitteluarvot RTO:n syötölle ovat (OQD-4416):  

 

 RVTO3:lta 91,7 til-% H2S:ä 

 HVY4:ltä 34 til-% H2S:ä ja 31 til-% NH3:a 

 HVY5:ltä 43 til-% H2S:ä ja 43 til-% NH3:a  
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Soihdutusten yhteydessä rikkivedyt hapettuvat soihdun liekillä rikkidioksidiksi ja ammoni-

akki typeksi ja typen oksideiksi. Päästölaskennan kannalta on olennaista tietää rikkivedyn 

ja ammoniakin palamisreaktioiden hyötysuhde. Tehdään oletus, että rikkivedyn ja ammoni-

akin palamishyötysuhde on sama kuin American Petroleum Instituten hiilivedyille määrit-

tämä, vähintään 98 % reaktiohyötysuhde. 

 

Soihtukaasuja voi vapautua ilmakehään palamatta joko soihtukaasuvuodoissa tai tilanteissa, 

joissa soihtu sammuu. Soihtukaasuvuototapauksia on ollut vuoden 2005 jälkeen yksi. Kes-

ken soihdutuksen tapahtuvia soihtuliekin sammumisia ei Porvoon jalostamolla ole sattunut. 

Sammumisen todennäköisyys on tehty teknisillä ratkaisuilla häviävän pieneksi, joten soih-

tukaasuja ei vapaudu palamatta ilmaan soihduilta (Kavonius 2008). Pelkän pilot-liekin 

sammuminen on mahdollista, muttei päästöjen muodostumisen kannalta olennaista. 

  

Raakaöljyn purku tapahtuu satamassa tankkereista kalliosäiliöihin suljettuja putkia pitkin, 

joten sataman toiminnoista ei raakaöljyn sisältämiä TRS-yhdisteitä pääse ilmaan. Putkiri-

koista aiheutuneita vuotoja raakaöljyn purkauksen aikana ei ole raportoitu vuoden 2000 jäl-

keen, joten satamasta ei häiriöpäästöjä aiheudu. 

 

Raakaöljyn varastoinnissa kalliosäiliöt on yhdistetty toisiinsa paineentasausverkolla, johon 

raakaöljyn hönkäkaasut päätyvät. Paineentasausverkon varoventtiilinä toimii purkaustorni, 

josta säiliöissä liian korkeaksi noussut paine voidaan hätätilassa purkaa ilmakehään. Nykyi-

sin tällaisia tilanteita ei kuitenkaan pääse syntymään ja purkaustornin venttiili ei ole avau-

tunut vuosiin (Rämö 2008. Mesiäinen 2008. Alcont-järjestelmä). Kalliovarastoilta raakaöljy 

syötetään jalostukseen säiliön R11 kautta. Säiliö R11 on varustettu uivalla välikatolla, mikä 

minimoi haihtuvien jakeiden päästöt ilmaan säiliöllä. Säiliöltä tiedetään vapautuvan jonkin 

verran hönkäkaasuja ilmaan, mutta näiden TRS-pitoisuuksien mittaaminen on työturvalli-

suutta vaarantamatta mahdotonta. Koska päästö tiedetään ympäristöstä tehtävien rikkive-

tymittausten perusteella merkityksettömän pieneksi, jätetään tämä päästöpaikka kartoituk-

sen ulkopuolelle. 
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Jätevesilaitoksen altailla voi vapautua ilmaan rikkivetyä häiriötilanteissa, erityisesti strip-

pautumalla flotaattorilla. Näin tapahtuu, jos jätevesilaitokselle saapuvat vedet sisältävät 

poikkeuksellisen suuria pitoisuuksia rikkivetyä HS--ionina (Perttu-Roiha 2008). Altaille 

tyypillisellä pH-alueella veteen liukenee HS--ionia 4-6 g/l. Merkittävät tapaukset ovat har-

vinaisia ja ne kirjataan poikkeamaraportointijärjestelmä NCR:ään. Häiriötilanteesta aiheu-

tunut päästö arvioidaan poikkeaman käsittelyn yhteydessä. 

 

Rikkivetypitoisia kaasuja joudutaan ajamaan soihtukaasuverkkoon tietyissä rikinpoistoyk-

siköiden häiriötilanteissa. Nämä tapaukset näkyvät soihtukaasuanalyyseissa kohonneina 

rikkivedyn pitoisuuksina. Häiriötilanteissa rikkivetypitoisuudet ovat nousseet 4-15 mol-

%:iin (OiLi). Nämä tapaukset kohottavat soihtukaasujen rikkipitoisuuden keskiarvoa ja tu-

levat siten otetuksi huomioon kokonaispäästöissä. 

7.4 Raskasmetallit 

Porvoon jalostamon raskasmetallipäästöt aiheutuvat voimalaitoksen raskaan polttoöljyn 

poltosta sekä leijukatalyyttisen krakkausyksikön FCC:n katalyytin kulkeutumisesta savu-

kaasujen mukana ilmaan, kuten työn aiemmassa osiossa 6.3 raskasmetallit on kuvattu. Ras-

kasmetallipäästöistä suurin osa vapautuu ilmaan voimalaitoksen höyrykattiloilta. 

 

Voimalaitoksella ei esiinny häiriötilanteita, joissa raskasmetallipäästöt voisivat olla nor-

maalista poikkeavia. Raskasmetallipäästö voimalaitokselta on riippuvainen ainoastaan käy-

tettyjen polttoaineiden raskasmetallipitoisuuksista. Koska voimalaitoksen höyrykattiloilla ei 

ole pölynpoistoa, päätyy aina sama osuus syötön raskasmetalleista ilmaan. Jalostamon 

TL4:n käyttöönoton myötä raskasmetallipitoisuudet pääpolttoaineena käytettävässä ras-

kaassa polttoöljyssä ovat pienentyneet. Energialaitoksella syntyy poikkeavan korkeita ras-

kasmetallipäästöjä ainoastaan, jos raskasta polttoöljyä ei saada TL4:ltä esimerkiksi kyseisen 

tuotantolinjan alasajon seurauksena. Tällöin energialaitoksella poltettavaan pohjaöljyyn se-

koitetaan lämpökrakkausyksikön pohjaöljyä. Tästä pohjaöljystä otettiin näyte 26.5.2008, 

josta analysoitiin raskasmetallipitoisuudet. Analyysin tulokset on esitetty taulukossa 9. 



 58 

 

 
Taulukko 9. Lämpökrakkausyksikön pohjaöljyn (ÖPG2Z) raskasmetallipitoisuus 26.5.2008 

 
Metalli 

 
Pitoisuus [mg/kg] 

vanadiini 201 
nikkeli 67 
kupari 0,1 
arseeni < 2,0 
molybdeeni 1,1 
lyijy 0,5 
sinkki 1,2 
kromi 1,2 
elohopea < 0,05 
kadmium <1 

 

Pitoisuudet vanadiinille ja nikkelille ovat huomattavasti suurempia kuin tavanomaisessa 

energialaitokselle syötettävässä JPÖZissä. Muiden raskasmetallien pitoisuudet ovat samaa 

suuruusluokkaa TL4:n ja LK2:n pohjaöljyissä, joten niitä ei tarvitse huomioida erikseen 

häiriötilanteissa. 

 

Koska vanadiinin ja nikkelin pitoisuudet pohjaöljyssä riippuvat suuresti pohjaöljyn lähtees-

tä jalostamolla, tulee raskasmetallipäästöt laskea kuukausittain tehtävien vanadiinin ja nik-

kelin pitoisuuksien perusteella. Näin jalostamon häiriötoiminnasta seurauksena olevat kor-

keammat raskasmetallipäästöt tulevat huomioiduksi päästölaskennassa.  

 

Leijukatalyyttisen krakkausyksikkö FCC:n regeneraattorilta on prosessihäiriön seurauksena 

mahdollista syntyä normaalista poikkeavia raskasmetallipäästöjä. Mikäli regeneraattorin 

syklonit vikaantuvat, vapautuu poikkeuksellisen suuria määriä katalyyttipölyä savukaasujen 

mukana ympäristöön. Koska katalyytti absorboi raskasmetalleja, aiheutuu tilanteesta poik-

keuksellinen raskasmetallipäästö. Tällaisen laitevian todennäköisyys on häviävän pieni, 

mutta mahdollisuus on kuitenkin olemassa. FCC ajetaan välittömästi alas tällaisessa laite-

rikkotilanteessa. Edellisestä tapauksesta on yli vuosikymmen aikaa, joten tällainen häiriö-

päästö ei vaikuta jalostamon nykyisten kokonaispäästöjen kannalta relevantilta. 
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7.5 Metaani 

Porvoon jalostamon häiriötilanteista aiheutuva metaanipäästö on peräisin pääasiassa jalos-

tamon soihduilta, erityisesti soihdulta 1 (päästökohta J21). Jalostamon häiriötoiminnan ai-

kana hiilivetyjä joudutaan ajamaan soihtukaasuverkkoon ja polttamaan soihduilla. Palami-

nen soihduilla ei ole täydellistä ja siten soihdutuksissa vapautuu ilmaan hiilivetyjä, mukaan 

lukien metaania. Öljynjalostusalan yleinen käytäntö on, että 0,5 % soihtukaasun sisältämäs-

tä metaanista oletetaan vapautuvan ilmakehään päästönä (API 2004, 4-29). Soihdutuksista 

aiheutuvia vuosittaisia metaanipäästöjä voidaan siis arvioida massataseen avulla, kun soih-

tukaasun metaanipitoisuudet, soihdutusten kestot ja soihdutettavan kaasun massavirta tun-

netaan (Concawe 2007). 

  

Metaania sisältävien kaasulinjojen vuodoista aiheutuu myös metaanipäästöjä ilmaan. Vaik-

ka putkirikon aiheuttama vuoto ilmaan onkin normaalitoiminnasta poikkeavaa, on ne kui-

tenkin sisällytetty poltto- ja maakaasuverkon normaalitoiminnan aikaisiin hajapäästöihin. 

7.6 Fluorivetyhappo alkylointiyksiköllä 

Alkylointiyksiköllä fluorivetyhappoa voi päätyä ilmaan kahdenlaisissa häiriötilanteissa: 

joko usean yhdenaikaisen prosessihäiriön seurauksena soihtuverkon kautta soihdulta 2 tai 

laiterikon tai putkivuodon yhteydessä hiilivetyjen seassa suoraan ilmaan. Näistä soihtuver-

kon kautta tapahtuvan päästön todennäköisyys ei ole merkitsevä. 

 

Mikäli alkylointiyksiköllä joudutaan ajamaan prosessihäiriön seurauksena mahdollisesti 

fluorivetyhappoa sisältäviä kaasuja soihtuverkkoon, neutraloidaan happo ensin lipeän avul-

la soihtukaasupesurilla. Soihtukaasujen pesu on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteessä 4. 

Soihtukaasupesuri toimii Porvoon jalostamolla kuten pitääkin. Jotta fluorivetyhappoa voisi 

päästä soihtukaasuverkkoon, täytyisi tapahtua vakava toimintahäiriö yhdenaikaisesti sekä 

alkylointiprosessin HF-kierrossa, että soihtukaasupesurilla. Tällainen tapahtuma on käytän-

nössä mahdoton ja sellaista tapausta ei olekaan raportoitu 2000-luvulla (Andsten 2008). 

Näin ollen voidaan perustellusti todeta, ettei fluorivetyä vapaudu ilmakehään soihtukaasu-
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verkon kautta. Näin ollen HF-päästömittausten suorittaminen soihtukaasupesurin jälkeises-

tä virrasta ei ole tarpeen. 

 

Fluorivetyhappoa voi päästä ilmaan alkylointiyksikön laite- tai putkivuotojen yhteydessä. 

Fluorivetypitoisten hiilivetyjen vuotoja on raportoitu alkylointiyksiköllä 2000-luvulla 8 

kappaletta (NCR-järjestelmä). HF-ilmapäästön suuruus vuototapauksessa riippuu täysin 

vuotopaikasta, koska hiilivetyjen HF-pitoisuudet vaihtelevat suurestikin eri prosessivaiheis-

sa.  Happokierrossa alkyloinnin nousuputkissa ja HF-selkeyttimessä FA-9807 HF-

pitoisuudet ovat korkeita. Mikäli tässä HF-kierrossa tapahtuu vuoto, ajetaan happo hätä-

pysäytyssäiliöön ja näin estetään hapon vapautuminen ulkoilmaan ja vakava vaaratilanne 

(OQD-1708). Jalostamolla tapahtuneet fluorivetypitoisten hiilivetyjen vuodot ovat sattuneet 

fluorivetyhapon erotuskolonnin jälkeisissä prosessiyksiköissä. Näiden virtojen tiedetään 

sisältävän pieniä pitoisuuksia fluorivetyhappoa, mutta tarkkoja määriä ei ole ollut tarvetta 

mitata. Laitetoimittaja ilmoittaa suunnittelupitoisuudeksi HF:lle 0,7 m-% selkeyttimen FA-

9807 ylimenossa (Markkanen 2008). Tätä pitoisuutta tullaan käyttämään päästölaskennassa. 

Vuotojen aiheuttamia HF-päästöjä voidaan arvioida karkeasti, kun tiedetään vuotaneen hii-

livedyn määrä sekä HF-hapon keskimääräinen pitoisuus haponerotussäiliön jälkeisissä vir-

roissa. Vuototilanteiden varalta alkylointiyksikkö on varustettu HF- ja hiilivetyhaistajilla 

sekä valvontakameroilla. Näin mahdolliset vuototilanteet havaitaan mahdollisimman pian. 

7.7 Yhteenveto häiriötilanteiden päästölähteistä 

Suurin osa Porvoon jalostamon häiriötilanteiden ilmapäästöistä syntyy soihtukaasuverkon 

kautta, kun tilanteissa ympäristöön vapautuvat kaasut kerätään soihtukaasuverkkoon ja pol-

tetaan soihduilla. 

 

Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden ja ammoniakin päästöjä syntyy rikin talteenottolinjan häiri-

öiden seurauksena jalostamon soihdulla 4 (I14). Pienempiä rikkivetypäästöjä syntyy kaik-

kien soihdutusten yhteydessä. Rikkivedyn ja ammoniakin palamishyötysuhteen oletetaan 
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olevan 98 % soihduilla. Lisäksi hajapäästöjä voi aiheutua kaasuvuodoista, erityisesti ha-

pankaasulinjoista rikinpoistoyksiköillä, HVY4-5:llä ja RVTO3:lla. 

 

Raskasmetallien päästöjä merkittävästi kasvattavia häiriötilanteita ei esiinny Porvoon jalos-

tamolla. Päästöä voi kasvattaa jalostuksen häiriöiden seurauksena kohonnut raskasmetalli-

pitoisuus energialaitoksella poltettavassa pohjaöljyssä (päästökohdat H1 ja H2). sekä hyvin 

epätodennäköinen laitevaurio leijukatalyyttisellä krakkausyksikkö FCC:llä (päästökohta 

J4). 

 

Metaanipäästöjä syntyy jalostamon häiriötilanteiden seurauksena soihdutuksista, pääasiassa 

soihdulla 1 (päästökohta J21). Metaanivuodot kaasuputkista huomioidaan normaalitoimin-

nan aikaisten hajapäästöjen yhteydessä. 

 

Alkylointiyksiköllä HF-happoa voi päätyä ilmaan kahdenlaisissa häiriötilanteissa: joko 

usean yhdenaikaisen prosessihäiriön seurauksena soihtuverkon kautta soihdulta 2 tai laite-

rikon tai putkivuodon yhteydessä hiilivetyjen seassa suoraan ilmaan. Näistä soihtuverkon 

kautta tapahtuvan päästön todennäköisyys on olematon. 

 

Häiriötilanteista aiheutuvat päästöt ja päästöpaikat on koottu taulukkoon 10. 

 
Taulukko 10. Kartoitukseen valitut päästölähteet ja -komponentit häiriötoiminnan aikana 

 
Yksikkö tai toiminto 

 
Päästökohta 

 
TRS 

 
NH3 

raskas- 
metallit 

 
CH4 

 
HF 

Soihtukaasujärjestelmä J21, I14, (J8, 
J9) 

x x  x  

Rikin talteenottolinja J10 x x    
Hapanvesien käsittely J10 x x    
Alkylointiyksikkö J10     x 
Höyrykattilat H1, H2   x   
Muut NCR:ssä mainitut il-
mapäästötilanteet 

 x x x x  
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8 YHTEENVETO PÄÄSTÖLÄHTEISTÄ 

Taulukkoon 11 on koottu ilmaan johdettavien epäpuhtauksien päästökartoitukseen sisälly-

tettävät päästökohteet. 

 
Taulukko 11. Päästökartoitukseen sisällytettävät päästökohteet ja -komponentit. 

 
Yksikkö tai toiminto 

 
Päästökohta 

 
TRS 

 
NH3 

raskas- 
metal-
lit 

 
CH4 

 
HF 

Normaalitoiminnan aikana 
Prosessiuunit lukuisia    x  
Poltto- ja maakaasuverkko J10    x  
FCC:n regeneraattori J4   x   
Höyrykattilat H1, H2   x x  
Kaasuturbiinit G17, I1    x  
Soihtujen pilot-liekit J8, J9,  

J21 ja I14 
   x  

Alkylointiyksikkö J18*)     *) 
Häiriötoiminnan aikana 
Soihtukaasujärjestelmä J21, I14, (J8, 

J9) 
x x  x  

Rikin talteenottolinja J10 x x    
Hapanvesien käsittely J10 x x    
Alkylointiyksikkö J10     x 
Höyrykattilat H1, H2   x   
Muut NCR:ssä mainitut ilmapäästöti-
lanteet 

 x x x x  

*) Fluorivetyä ei ole alkyloinnin poistokaasuissa 
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9 MITTAUS JA ARVIOINTIMENETELMÄT ERI 

PÄÄSTÖLÄHTEILLE 

9.1 Normaalitoiminnan aikana 

9.1.1 TRS-yhdisteet ja ammoniakki 

Rikin talteenottolinjan jäännöskaasujen rikkivety- ja ammoniakkipitoisuudet tiedetään 

aiempien mittaustulosten perusteella merkityksettömiksi (päästökohta J18). Mittausteknii-

kat ja -yhteet ovat kuitenkin rikkivedyn ja ammoniakin mittaamiseksi olemassa, mikäli mit-

tauksia vaaditaan. H2S voidaan mitata UV-tekniikalla tai kaasukromatografialla. NH3-

pitoisuus on määritettävissä UV-, kemiluminesenssi-, IR- tai FTIR-tekniikalla (VTT 2004b, 

28). Rikkilaitokselta savupiipulle johtavassa savusolassa on FTIR-mittari. 

9.1.2 Raskasmetallit 

FCC:n regeneraattorin raskasmetallipäästöt määritetään poistokaasujen jatkuvatoimisen 

pölymittauksen ja katalyytistä tehtävien raskasmetallianalyysien perusteella. Regeneraatto-

rin poistokaasut vapautuvat ilmaan päästökohdasta J4. Laskenta perustuu siihen, että FCC:n 

regeneraattorin poistokaasujen pöly on yksinomaan prosessista ilmaan karkaavaa katalyyt-

tia. Vuosittainen raskasmetallipäästö kullekin analysoidulle raskasmetallille 

 

 Ex = ∑Epöly ∙ Cx ∙ 10-6,        (9) 

 

missä Ex   = raskasmetallin x kokonaispäästö [kgx/a] 

 ∑Epöly  = vuosittainen pölypäästö [kgpöly/a] 

 Cx  = raskasmetallin x pitoisuus pölyssä [mgx/kgpöly] 
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Raskasmetallien pitoisuudet perustuvat ulkopuolisen toimijan tekemiin analyysituloksiin 

Porvoon jalostamon FCC:n katalyyttipölyn raskasmetallipitoisuuksista. Vanadiinin pitoi-

suus katalyytissä CV = 150 mgV/kgpöly ja nikkelin CNi = 60 mgV/kgpöly. Vuosittaisen ras-

kasmetallipäästön laskennassa (yhtälö 9) tarvittava pölypäästö ∑Epöly saadaan laskettua pö-

lymittausten tuntikeskiarvojen vuosikertymän perusteella. Pölypäästön tuntikeskiarvo  

 

 Epöly = qv ∙ Cpöly ∙ 10-6 = (qm ∙ 1000 t
kg ∙ Vm ∙ 

skM
1 ) ∙ Cpöly ∙ 10-6,  (10) 

 

missä Epöly   = pölypäästö [kgpöly/h] 

 qv  = savukaasun tilavuusvirta [Nm3/h] 

 Cpöly  = savukaasun pölypitoisuus [mg/Nm3] 

 qm  = savukaasun massavirta [t/h] 

 Vm  = ideaalikaasun moolitilavuus 22,4 m3/kmol 

 Msk  = savukaasujen moolimassa, 29,7 kg/kmol 

 

Savukaasun massavirtaus mitataan jatkuvatoimisesti Kurz Instruments Inc:n 454FT-16-

HHT termisellä virtausmittarilla. Savukaasujen pölypitoisuus mitataan Norsk Elektro Op-

tikk DM3 Dust Monitor-mittarilla, joka on läpäisevään laseriin perustuva optinen mittari. 

Määritysmenetelmä on välillisten parametrien mittaukseen perustuva ja kuuluu luokkaan 

M. 

 

Koska FCC:n raskasmetallipäästö tiedetään huomattavasti energialaitoksen kattiloita pie-

nemmäksi, määritetään sieltä ainoastaan kaksi päästömääriltään merkittävintä raskasmetal-

lia, nikkeli ja vanadiini. 

 

Höyrykattiloiden K1 ja K2 (päästöpaikat H1 ja H2) raskasmetallipäästöt selvitetään las-

kennallisesti, syötön kuukausittaisten raskasmetallianalyysien sekä jalostamon pohjaöljyn 

käyttötietojen perusteella nikkelin ja vanadiinin osalta. Raskasmetallianalyysi tehdään ja-

lostamon omassa laboratoriossa plasmaemmissiospektrometrisesti (ICP). Laskennassa ole-
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tetaan, että 10 % raskasmetalleista jää pohjatuhkaan ja loput vapautuvat ilmaan savukaasu-

jen mukana. Kunkin raskasmetallin vuosittainen pölypäästö 

 

 Ex = ∑Ex,kk = ∑(0,9 ∙ Cx ∙ mPOR ∙ 10-3 g
kg ),     (11) 

 

missä Ex   = raskasmetallin x vuosipäästö [kg/a] 

 Ex,kk  = raskasmetallin x kuukausipäästö [kg/kk] 

 Cx   = raskasmetallin x pitoisuus pohjaöljyssä [g/t] 

 mPOR  = voimalaitoksella käytetty pohjaöljy [t/kk] 

 

Raskasmetallipäästö lasketaan kuukausikeskiarvojen kautta, koska pohjaöljyn raskasmetal-

lipitoisuudet vaihtelevat ajotilanteen mukaan merkittävästi. Määritystapa kuuluu E-PRTR-

raportoinnissa luokkaan C. 

 

ICP-menetelmän havaintotarkkuus ei riitä kadmiumin, elohopean eikä arseenin todellisten 

pitoisuuksien havaitsemiseksi. Luotettavien tietojen saaminen pieninä pitoisuuksina tavat-

tavista kromista, kuparista, lyijystä ja sinkistä on myös osoittautunut ongelmalliseksi. Tästä 

syystä niiden päästöt selvitetään laskennallisesti Concawen julkaisemilla päästökertoimilla, 

jotka on esitetty taulukossa 12. 

 
Taulukko 12. As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn ja Hg päästökertoimet raskaalle polttoöljylle  

yli 100 MW kattilalaitoksella (Concawe 2007) 
 
 

raskasmetalli 

 
päästökerroin  
EFNCV [g/GJ] 

arseeni As 0,00398 
kadmium Cd 0,0012 

kromi Cr 0,0148 
kupari Cu 0,0119 

elohopea Hg ei havaittu 
lyijy Pb 0,00456 

sinkki Zn 0,0493 
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Päästökertoimien perusteella saadaan kunkin raskasmetallin vuosipäästö 

 

 Ex = EFNCV,x ∙ mPOR ∙ NCVPOR ∙ 10-3 g
kg ,     (12) 

 

missä Ex   = raskasmetallin x päästö höyrykattilalta [kg/a] 

 EFNCV,x = raskasmetallin x päästökerroin [g/GJ] 

 mPOR   = pohjaöljyn käyttö höyrykattilalla [t/a] 

 NCVPOR  = pohjaöljyn tehollinen lämpöarvo [GJ/t]. 

9.1.3 Metaani CH4 

Polttoprosesseista peräisin olevat metaanipäästöt kartoitetaan Concawen julkaisemien pääs-

tökertoimien perusteella (Concawe 2007, 12-13). Polttoprosessiperäisiä metaanipäästöjä 

syntyy prosessiuuneilla, voimalaitoksen höyrykattiloilla ja kaasuturbiineilla sekä soihtujen 

pilot-liekeillä. Metaanipäästö yksittäisellä päästöpaikalla 

 

 ECH4 = EFNCV,x ∙ mx ∙ NCVx ∙ 10-3 g
kg ,     (13) 

 

missä ECH4   = metaanipäästö päästökohteelta [kg/a] 

 EFNCV,x = metaanin päästökerroin käytetylle polttoaineelle [g/GJ] 

 mx   = polttoaineen x kulutus [t/a] 

 NCVx   = polttoaineen x tehollinen lämpöarvo [GJ/t]. 

 

Mikäli jossakin polttoprosessissa käytetään useampia polttoaineita, tulee metaanipäästö 

laskea erikseen kaikille eri polttoaineille 

 

 ECH4,tot = ∑ECH4,i        (14) 

 

missä  ECH4,tot   = päästökohteen kokonaismetaanipäästö [kg/a] 

 ECH4,i  = metaanipäästö kullekin polttoaineelle [kg/a] 
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Menetelmä kuuluu E-PRTR-raportoinnissa luokkaan C. 

 

Polttoperäisiä metaanipäästöjä voidaan kartoittaa myös suorilla mittauksilla. Mikäli polton 

jälkeisessä savukanavassa on hyvä ja helposti tavoitettavissa oleva mittausyhde, voidaan 

CH4-pitoisuus mitata FTIR-menetelmällä (VTT 2007b, 28. Hoffren 2008). Koska Conca-

wen CH4-päästökertoimien tiedetään olevan hyvin toimivien polttoprosessien päästömääriä 

yliarvioivia, voitaisiin vertailumittauksia tehdä esimerkiksi prosessiuunien vuosittaisten 

päästömittausten yhteydessä. Osin vaikeasti tavoitettavien mittauspaikkojen vuoksi mitta-

usten tekeminen kaikilta prosessiuuneilta ei ole järkevää, mutta jonkinlainen otanta voisi 

tulla kyseeseen. 

 

Jalostamon prosessiuuneilla käytetään polttoaineina jalostamokaasua ja maakaasua. Me-

taanin päästökertoimet uuneille on esitetty taulukossa 13. 

Taulukko 13. Maakaasun ja jalostamokaasun päästökertoimet (Concawe 2007, 12-13) 
 
 

polttoaine 

 
päästökerroin  
EFNCV [g/GJ] 

maakaasu 1,08 
jalostamokaasu – 

vetypitoisuus < 65 til-% 
0,326 

jalostamokaasu – 
vetypitoisuus ≥ 65 til-% 

0,239 

 

Jalostamon 39 prosessiuunia on kytketty yhteen polttokaasuverkkoon, johon syötettävien 

jalostamokaasun ja maakaasun määrät tunnetaan. Koska polttoaineiden käyttötiedot on saa-

tavilla koko polttokaasuverkon tasolta, on yksinkertaisempaa laskea prosessiuunien yhteen-

laskettu kokonaispäästö. Jalostamon prosessiuunien vuosittainen metaanipäästö 

 

 Epu = Epu,jk + Epu,mk ,    

 

missä Epu   = metaanin vuosipäästö prosessiuuneilta [kg/a] 

 Epu,jk   = jalostamokaasun poltosta aiheutuva päästö [kg/a] 

 Epu,mk   = maakaasun poltosta aiheutuva päästö [kg/a] 
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Prosessiuunien polttoperäinen metaanipäästö tapahtuu lukuisista päästökohteista. 

  

Voimalaitoksen höyrykattiloilla K1 ja K2 (päästöpaikat H1 ja H2) käytetään pääpolttoai-

neina jalostamon pohjaöljyä, maakaasua, pyrolyysiöljyä sekä jalostamokaasua. Käynnistys-

polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Metaanin päästökertoimet yli 100 MW katti-

loille on esitetty taulukossa 14. 

 
Taulukko 14. Polttoaineiden päästökertoimet metaanille yli 100 MW kattilalaitoksille (Concawe 2007,12-13) 

 
 

polttoaine 

 
päästökerroin  
EFNCV [g/GJ] 

maakaasu 1,08 
pohjaöljy (POR) 
ja pyrolyysiöljy 

1,43 

jalostamokaasu – 
vetypitoisuus < 65 til-% 

0,326 

jalostamokaasu – 
vetypitoisuus ≥ 65 til-% 

0,239 

kevyt polttoöljy 0,698 
 

Kattilalaitosten vuosittainen metaanipäästö 

 

 EK12 = EK1 + EK2 = ∑(EKi,mk + EKi,por + EKi,pyro + EKi,jk + EKi,pok), 

 

missä EK12   = metaanin vuosipäästö kattilalaitokselta [kg/a] 

 EK1   = metaanin vuosipäästö kattilalta 1 [kg/a] 

 EK2   = metaanin vuosipäästö kattilalta 2 [kg/a] 

 EKi,mk   = maakaasun poltosta aiheutuva päästö [kg/a] 

 EKi,por   = pohjaöljyn poltosta aiheutuva päästö [kg/a] 

 EKi,pyro   = pyrolyysiöljyn poltosta aiheutuva päästö [kg/a] 

 EKi,jk   = jalostamokaasun poltosta aiheutuva päästö [kg/a] 

 EKi,pok   = kevyen polttoöljyn poltosta aiheutuva päästö [kg/a] 
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Kattilalaitoksien savukanavassa on ollut käytössä CH4-mittaus vuoden 2007 marraskuusta. 

Mittaustuloksia käytetään vertailuarvona Concawen päästökertoimiin perustuvalle lasken-

nalle.   

 

Kattilalla 5 (päästöpaikka J1) poltetaan maakaasua. Maakaasun päästökerroin metaanille 

yli 100 MW kattilalle EFNCV = 1,08 g/GJ. Kattilalle on asetettu myös CH4-pitoisuusmittaus 

FTIR-tekniikalla. Tällä saadaan määritettyä vuosittainen keskiarvo metaanipitoisuudelle 

savukaasuissa. 

 

Kaasuturbiineilla KTVL2 ja KTVL3 (päästöpaikat G17 ja I1) poltetaan maakaasua. 

Maakaasun metaani-päästökerroin kaasuturbiineille EFNCV = 4,11 g/GJ. 

 

Soihtujen pilot-liekeillä poltetaan maakaasua. Niiden polttoainekulutusta ei kuitenkaan 

tunneta, koska niihin ei ole asennettu virtausmittareita. Ne saavat maakaasunsa prosessiuu-

nien polttokaasuverkosta, joten soihtujen pilot-polttimien polttoaineen käyttö tulee huomi-

oiduksi prosessiuunien laskelmissa. Concawen julkaisema metaanin päästökerroin on sama 

uuneille ja pilot-liekeille, joten päästölaskennassa ei synny täten virhettä. 

 

Polttoperäisten lähteiden lisäksi metaania vapautuu ilmaan jalostamolta hajapäästönä, pää-

asiassa poltto- ja maakaasuverkosta. Kaasuverkkojen metaanihajapäästö tullaan kartoit-

tamaan EPA:n ”Protocol for Equipment Leak Emission Estimates” -manuaalin mukaisten 

VOC-hajapäästökartoituksen yhteydessä (EPA 1995). Mahdolliset poltto- ja maakaasuver-

kon vuotokomponentit käydään läpi kannettavalla COSMOS-

kokonaishiilivetyanalysaattorilla. Analysaattorin antamat tulokset jaetaan kahteen luok-

kaan, alle ja yli 10 000 ppmv. Vuotavien komponenttien prosentuaalinen jakauma syötetään 

ohjelmaan, joka laskee vuosittaisen kokonaishiilivetypäästön Leak/No-leak -kertoimia 

käyttäen. Kun poltto- ja maakaasuverkon keskimääräiset metaanipitoisuudet tunnetaan, 

saadaan metaanihajapäästöksi 

 

 ECH4,haja = ECH4,haja,pkv + ECH4,haja,mkv = ∑(EVOC,i ∙ CCH,i) ,   (15) 
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missä  ECH4,haja,pkv = metaanin hajapäästö polttokaasuverkosta [kg/a] 

 ECH4,haja,mkv = metaanin hajapäästö maakaasuverkosta [kg/a] 

 EVOC,i  = kokonaishiilivetypäästö kaasuverkosta i [kg/a] 

 CCH,i  = metaanin osuus hiilivedyistä kaasuverkossa i [-]. 

 

Menetelmä vaatii sen, että mittaukset tehdään kattavasti koko verkosta. Menetelmä kuuluu 

E-PRTR-raportoinnissa luokkaan E.  

9.1.4 Fluorivetyhappo HF 

Fluorivetyhapon pitoisuuksia on teknisesti mahdollista mitata IR- tai FTIR-analysaattorilla 

savukaasuvirrasta (VTT 2007b, 29). Fluorivetyä ei kuitenkaan voi päätyä alkylointiyksikön 

poistokaasuihin (päästökohta J18), kuten tämän työn osiossa 6.5 Fluorivety alkylointiyksi-

köllä on perusteltu. Koska fluorivetyä ei vapaudu normaalin toiminnan aikana muualtakaan 

ilmaan, ei mittauksia suoriteta. Tämä on annetun ympäristölupamääräyksen vastaista, mutta 

tehdyn selvityksen myötä perusteltua. 
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9.2 Häiriötilanteiden aikana 

Häiriöpäästöjä syntyy pääasiassa kahdella tavalla, soihtujärjestelmän kautta tai vuototapa-

uksissa suoraan ulkoilmaan. Vuototapauksissa mielenkiinnon kohteena olevan kaasukom-

ponentin päästömäärä on arvioitavissa vuotaneen kaasun kokonaismäärän sekä komponen-

tin suunnittelupitoisuuden perusteella: 

 

 Ex = Cx ∙ mvuoto ,        (16) 

 

missä  Ex  = kaasukomponentin x päästö ilmaan [kg] 

 Cx  = kaasukomponentin x suunnittelupitoisuus vuotaneessa kaasussa [m-%] 

 mvuoto  = vuotaneen kaasun kokonaismäärä [kg] 

 

Vuotaneen kaasun määrän arvioi poikkeamaraportin vastuuhenkilö eli käyttöinsinööri tai -

päällikkö. Vuodot luetaan jalostamon hajapäästöihin eli päästökohteeseen J10. Arviointi-

menetelmä kuuluu E-PRTR-raportoinnissa luokkaan E. 

 

Soihdutuksissa päästöjen laskenta perustuu soihtukaasujen määrän arviointiin ja yhdisteen 

hapetusreaktioasteeseen soihdun liekillä. 

9.2.1 TRS-yhdisteet ja ammoniakki 

Rikin talteenottolinjan ja hapanvesiyksikön laite- tai putkivuodoista aiheutuneet TRS- 

ja NH3-päästöt arvioidaan vuotomäärän ja yksiköiden suunnittelupitoisuuksien perusteella. 

Suunnitteluarvot RTO:n syötölle ovat (OQD-4416):  

 

 RVTO3:lta 91,7 til-% H2S:ä 

 HVY4:ltä 34 til-% H2S:ä ja 31 til-% NH3:a 

 HVY5:ltä 43 til-% H2S:ä ja 43 til-% NH3:a  
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Kunkin komponentin päästömäärä lasketaan yhtälön 16 mukaisesti. 

 

Hapankaasujen soihdutuksissa soihdulla 4 (päästökohta I14) syntyvää TRS-yhdisteiden 

ja ammoniakin päästöä arvioidaan laskennallisesti. Päästön laskemiseksi tulee arvioida 

soihdulle ajetun hapankaasun määrä, koostumus sekä ammoniakin ja rikkivedyn hapettu-

misaste soihdulla. Rikkivedyn ja ammoniakin oletetaan noudattavan soihduilla reak-

tiohyötysuhdetta ηr = 98 %, hiilivetyjen tavoin. Siten  

 

 ETRS = (1 - ηr) ∙ CTRS ∙ mhapankaasu ja      (17) 

 

 ENH3 = (1 - ηr) ∙ CNH3 ∙ mhapankaasu ,      (18) 

 

missä ETRS  = TRS-yhdisteiden päästö soihdutuksessa [kg] 

 ENH3  = ammoniakin päästö soihdutuksessa [kg] 

 ηr = reaktiohyötysuhde soihdulla [%] 

 CTRS  = TRS-yhdisteiden pitoisuus hapankaasuissa [%] 

CNH3  = ammoniakin pitoisuus hapankaasuissa [%] 

mhapankaasu = soihdulle johdetun hapankaasun määrä [kg]. 

 

Soihdulle vapautuneen hapankaasun määrää arvioidaan laskennallisesti 

 

 mhapankaasu = qm ∙ t ,         (19) 

 

missä  Mhapankaasu = soihdulle johdetun hapankaasun määrä [kg] 

 qm = massavirta soihdulle johtavan venttiilin yli [kg/h] 

 t = soihdulle johtavan venttiilin avoinna oloaika [h]. 

 

Prosessiyksiköstä soihdulle johtavan venttiilin yli kulkevan massavirran arvioi käyttöinsi-

nööri massataseen tai venttiilikäyrästöjen avulla. 
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Soihtukaasut soihdulla 1. Soihtukaasuissa on tyypillisesti 0-3 mol-% rikkivetyä ja vedy-

tysyksiköiden häiriötilanteissa tilapäisesti 4-15 mol-%. Vuosittainen rikkivetypäästö soih-

dulta 1 

 

 ETRS,soihtu1 = (1 - ηr) ∙ 1000 t
kg ∙ mSK ∙ CTRS      (20) 

       = 20 t
kg ∙ qm ∙ t ∙ CTRS , 

 

missä ETRS,soihtu1  = TRS-yhdisteiden päästö soihdulla 1 [kg/a] 

 ηr  = TRS reaktiohyötysuhde soihdulla, 98 % 

 mSK   = soihdutetun soihtukaasun massa [t/a] 

 CTRS   = TRS-yhdisteiden keskimääräinen pitoisuus soihtukaasuissa [%] 

 qm   = soihtukaasun massavirta soihdulla [t/h] 

 t   = soihdutuksen kesto [h]. 

9.2.2 Raskasmetallit 

Raskasmetallipäästöt ovat pienentyneet voimalaitoksen kattiloilla K1 ja K2 TL4:n käyt-

töönoton myötä, koska poltettavan öljyn raskasmetallipitoisuus on pienentynyt. Ennen 

TL4:n käyttöönottoa saatiin pohjaöljy lämpokrakkausyksiköltä, minkä raskasmetallipitoi-

suus on nykyisin poltettua pohjaöljyä suurempi. Mikäli kattiloilla poltetaan lämpökrak-

kausyksikön pohjaöljyä TL4:n häiriötoiminnan seurauksena, ovat raskasmetallipäästöt häi-

riön aikana vanhan tilanteen tasolla. Häiriötilanteista aiheutuva nykyistä normaalitasoa suu-

rempi vanadiini- ja nikkelipäästö tulee huomioiduksi kuukausittaisiin raskasmetallianalyy-

seihin ja polttoaineen kulutustietojen perusteella, yhtälön 11 mukaisessa laskennassa.  

9.2.3 Metaani 

Metaanin häiriöpäästöt aiheutuvat merkittävimmältä osin hiilivetyjen soihdutuksesta, pää-

osin soihdulla 1. Vuosittaista päästöä arvioidaan laskennallisesti. Metaanin häiriöpäästö 

soihdulta 

 



 74 

 

 ECH4,soihtu = (1 - ηr) ∙ 1000 t
kg ∙ mSK ∙ CCH4     (21) 

 

       = 5 t
kg ∙ qm ∙ t ∙ CCH4 , 

 

missä ECH4,soihtu  = soihdutuksesta aiheutunut metaanipäästö [kg] 

 ηr  = metaanin reaktiohyötysuhde soihdulla, 99,5 % 

 mSK   = soihdutetun soihtukaasun massa [t] 

 CCH4  = metaanin massaosuus soihtukaasussa [m-%] 

 qm   = soihtukaasun massavirta soihdulla [t/h] 

 t   = soihdutuksen kesto [h]. 

 

Soihtukaasun metaanipitoisuuksia analysoidaan vähintään viikoittain soihtukaasuverkosta. 

Soihduilla ei ole käytössä massavirtamittareita, joten massavirralle käytetään päästökaupan 

hiilidioksidilaskennassakin käytettävää asiantuntija-arviota, Qm = 2 t/h. Ultraäänimittauk-

sella toteutettavan virtausmittauksen käyttöönoton mahdollisuutta tutkitaan jalostamolla 

parhaillaan. Ilmeisesti ultraäänimittauksen asennus sekä käytönaikainen huolto olisi tekni-

sesti mahdollista soihdulla 1. Kaikista jalostamolla tapahtuvista soihdutuksista pidetään kir-

jaa ja tiedot niiden kestoista on ylhäällä minuuttien tarkkuudella. Laskenta on Concawen 

ohjeen mukainen ja kuuluu E-PRTR-raportoinnissa luokkaan C.  

 

9.2.4 Fluorivetyhappo HF 

Alkylointiyksikön hiilivetyvuotojen yhteydessä ilmaan mahdollisesti vapautuvan fluorive-

dyn päästömäärää voidaan arvioida konservatiivisen suunnittelupitoisuuden sekä vuotaneen 

hiilivedyn määrän perusteella, yhtälön 16 mukaisesti. Laitetoimittaja ilmoittaa suunnittelu-

pitoisuudeksi fluorideille 0,7 m-% selkeyttimen FA-9807 ylimenossa, jonka mukaisesti 

päästöt tullaan laskemaan. 
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10 EPÄVARMUUSTARKASTELU 

Käytetyt mittaus ja arviointimenetelmät voidaan jakaa epävarmuustarkastelun kannalta kar-

keasti viiteen eri luokkaan:  

 

- Concawen päästökertoimilla tehtävä laskelma 

- Raskasmetallianalyyseihin perustuva laskenta 

- VOC-hajapäästömittaukset 

- Vuotolaskelmat 

- Soihtupäästölaskelmat 

 

Concawen päästökertoimilla tehtävissä laskelmissa suurin epävarmuuden aiheuttaja on 

päästökerroin. Päästökertoimet on asetettu sellaisiksi, etteivät ne ainakaan aliarvioi päästö-

jä. Siten päästökertoimiin pohjautuvassa laskennassa saadaan pääasiassa päästöjä yliar-

vioivia tuloksia, etenkin metaanin osalta. Esimerkiksi metaanimittaukset osalla energialai-

toksen yksiköillä osoittavat, että päästökertoimilla saadaan jopa kymmenkertaisia päästö-

määriä analysaattorien osoittamiin määriin verrattuna. Toisaalta eri lähteistä saadut tiedot 

pohjaöljyjen ja raskaiden polttoöljyjen raskasmetallipitoisuuksista osoittavat Concawen 

päästökertoimet pääasiassa yliarvioiviksi. Laskelmissa käytetyt polttoaineiden määrät ja 

lämpöarvot tunnetaan hyvinkin tarkasti. 

 

Raskasmetallianalyyseihin perustuvissa laskelmissa epävarmuutta aiheuttavat näytteenotto 

ja analysointi, höyrykattiloilla arvio pohjatuhkaan jäävien raskasmetallien osuudesta sekä 

FCC:llä virtaus- ja pölymittausten tarkkuus. Näytteenotto on suurin epävarmuutta aiheutta-

va tekijä ja sitä voidaan hallita näytteenoton suunnittelulla, oikealla suorittamisella ja näyt-

teenottoketjun optimoinnilla. Jalostamon laboratorio noudattaa analysoinnissa ISO 17025 

standardia. Vanadiinia ja nikkeliä lukuun ottamatta raskasmetallin pitoisuudet öljyssä ovat 

usein alle käytetyn analyysimenetelmän määritysrajan. Kun pitoisuutena käytetään määri-

tysrajaa, laskelmat voivat yliarvioida raskasmetallien päästöjä suuresti. Tästä syystä ras-
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kasmetallipäästöjä, vanadiini- ja nikkelipäästöjä lukuun ottamatta, lasketaan Concawen 

päästökertoimien avulla. 

 

Metaanihajapäästömittauksissa epävarmuutta aiheuttavat itse hiilivetymittausten suoritus, 

metaanipitoisuuden analysointi kaasuvirrasta sekä vuotokertoimien käyttö laskennassa. 

Suurinta epävarmuutta aiheuttaa itse mittausten suoritusten kattavuus, sillä se vaikuttaa las-

kennassa käytettäviin päästökertoimiin. Mikäli mittaukset suoritetaan kattavasti kaikilta 

tuotantolaitosten yksiköiltä, käytetään laskennassa Leak/No-Leak -päästökertoimia. Yksi-

köillä, joilla ei hajapäästömittausta ole suoritettu, käytetään laskennassa nykyaikaisen öl-

jynjalostamon VOC-päästöjä yliarvioivia SOCME AVERAGE-päästökertoimia. Me-

taanipitoisuus voi vaihdella suurestikin polttokaasuverkossa, mikä osaltaan lisää menetel-

män epävarmuutta. 

 

Vuotolaskelmissa suurtakin epävarmuutta aiheuttavat vuotaneen kaasumäärän sekä päästö-

komponentin pitoisuuden arviointi. Vuotaneen kaasumäärän arvioi käyttöinsinööri- tai 

päällikkö ja päästökomponentin pitoisuuden kaasussa oletetaan olevan sen suunnittelupitoi-

suus. Epävarmuutta voidaan hallita parhaan saatavilla olevan tiedon käytöllä vuotaneen 

kaasumäärän ja päästökomponentin pitoisuuden arvioinnissa. 

 

Soihtupäästölaskelmissa epävarmuutta aiheuttaa soihdutetun kaasun määrän, päästökom-

ponentin pitoisuuden sekä palamisreaktion hyötysuhteen arviointi. Soihduilla ei ole käytös-

sä massavirtamittareita, joten massavirralle käytetään soihdulla 1 päästökaupan hiilidioksi-

dilaskennassakin käytettävää asiantuntija-arviota, Qm = 2 t/h. Ultraäänimittauksella toteu-

tettavan virtausmittauksen käyttöönoton mahdollisuutta tutkitaan jalostamolla parhaillaan. 

Ilmeisesti ultraäänimittauksen asennus sekä käytönaikainen huolto olisi teknisesti mahdol-

lista soihdulla 1. Hapankaasujen soihdutuksessa soihdulle johdetun kaasun määrää arvioi-

daan laskennallisesti venttiilikäyrien avulla, koska ultraäänimittaus ei ole teknisesti mah-

dollinen soihtukaasujen lämpötilan vuoksi. Hapankaasujen soihdutuksissa päästökompo-

nenttien osuus lasketaan yksiköiden suunnittelupitoisuuksien perusteella, mikä osaltaan tuo 

epävarmuutta. Metaanin pitoisuus tunnetaan soihtukaasun talteenottokoneilla tehtävien ana-
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lyysien perusteella. Päästökomponenttien hapettumisaste soihduilla on myös tuntematon ja 

sitä arvioidaan kirjallisuuslähteiden perusteella tehdyillä oletuksilla. 
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11 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Jo päästökartoitussuunnitelman tekoa aloitettaessa todettiin, että Porvoon jalostamo on hy-

vin laaja ja toiminnoiltaan monimutkainen teollisuuslaitos. Monen hehtaarin teollisuusalu-

eella päästöpaikkoja on lukuisia. Niistä täytyy löytää merkittävimmät ja keskittyä niihin. 

Etenkin, koska kartoitettavia päästökomponentteja on viisi. Kaikkien, päästömääriltään 

pienimpienkin paikkojen paikallistaminen ja sisällyttäminen kartoitukseen ei olisi mahdol-

lista eikä tarkoituksenmukaista.  

 

Kirjallisuusselvitysten, yksikköohjeiden läpikäynnin sekä lukuisien haastattelujen perus-

teella merkityksellisten päästöpaikkojen kartoituksessa onnistuttiin hyvin, etenkin normaa-

lin toiminnan aikana. Normaalin toiminnan aikaisista päästöistä löytyy runsaasti tietoa ja 

asiantuntemusta, joten suurimmat päästökomponenttien virrat prosesseissa oli helppo tun-

nistaa ja määrittää niiden merkittävät ilmapäästökohteet. 

 

Häiriötilanteiden tunnistaminen oli haastavampi prosessi, koska se vaatii syvempää tunte-

musta jalostamon prosesseista ja toiminnasta. Häiriöpäästötilanteiden selvittäminen oli vai-

keampaa ilman aikaisempaa kokemusta jalostamolta. Lukuisien haastattelujen ja Neste Oi-

lin kattavan poikkeamatilanteiden tietokanta- ja raportointityökalu NCR:n avulla saatiin 

kerättyä tietoa häiriötilanteista kuitenkin laajalti. Näin pystyttiin tunnistamaan kyseisten 

aineiden ilmapäästöjen kannalta merkittävimmät häiriötilanteet. 

 

Tässä työssä tehtiin rajaus normaalin toiminnan aikaisten päästöjen ja häiriötilanteista ai-

heutuneiden päästöjen välillä. Päästötarkkailun kannalta oli syytä poiketa jalostamon käy-

töntarkkailun tarpeisiin tehdystä normaalin ja häiriötoiminnan rajauksesta. On yksinkertai-

sempaa mallintaa häiriötilanteista aiheutuvien päästöjen määriä häiriöistä toteutuneiden 

seurausten perusteella (poikkeama- ja soihdutustiedot), ei poikkeuksellisten ajotilanteiden 

perusteella. Poikkeamasta tai soihdutuksesta aiheutuneet häiriöpäästöt arvioidaan ja kirja-

taan päästöraportointia varten poikkeamien käsittelyyn. 
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Suunnitelmassa ehdotettuja päästökartoitusmenetelmiä on pohdittu yksityiskohtaisemmin 

epävarmuustarkastelun yhteydessä, edellisessä luvussa.  

 

Ympäristölupamääräyksessä velvoitetaan esittämään tulokset yksikkökohtaisesti savu- tai 

poistokaasujen epäpuhtauspitoisuutena sekä päästönä. Tässä työssä on keskitytty ainoastaan 

kokonaispäästöjen (t/a) selvittämiseen, koska mukana on hajapäästöjä, soihtupäästöjä ja 

vuotoja. Pitoisuudet ilmoitetaan savukanavista, joihin on asennettu jatkuvatoimiset analy-

saattorit. Metaanipitoisuusmittausten suoritus kaikilta päästöpaikoilta olisi teknisesti hanka-

laa. 

 

Hajapäästöjen määrittäminen on aina ongelmallista ja siten metaanipäästön kartoitus VOC-

hajapäästöseurannan yhteydessä vaatii erityistä huomiota. Mikäli hiilivetymittaustuloksia ei 

saada kattavasti koko jalostamon alueelta, joudutaan päästölaskenta tekemään yliarvioivilla 

päästökertoimilla. Jalostamon VOC-hajapäästölaskennassa on saatu totuudenmukaisia tu-

loksia ainoastaan niinä vuosina, joina mittaukset on tehty kaikilla yksiköillä. Muina vuosina 

on raportoitu huomattavasti suurempia VOC-hajapäästöjä. Nyt kun vuonna 2009 hajapääs-

tökartoitukseen sisällytetään kertaluonteisesti myös metaani, tulee kattava mittauksien teko 

varmistaa totuudenmukaisten tulosten saamiseksi. 

 

Ongelmalliseksi osoittautui myös Concawen kertoimien käyttö päästölaskennassa. Joillakin 

polttolaitoksilla olevat savukaasujen metaanimittaukset esimerkiksi osoittavat, että Conca-

wen kertoimilla lasketut päästöarviot ovat kymmenkertaisia mittaustuloksiin nähden. Mikä-

li E-PRTR-raportoinnin kynnysarvot ylittyvät päästökertoimia käytettäessä, tulee harkita 

metaanimittausten tekemistä kaikilta energialaitoksen yksiköiltä sekä prosessiuuneilta vuo-

sittaisten päästökartoitusten yhteydessä. 

 

Raskasmetallipäästölaskenta höyrykattiloilta pyrittiin tekemään pohjaöljyn raskasmetalli-

analyysien ja öljyn käyttömäärän perusteella. Näin saataisiin tarkimmat tulokset päästömää-

rille. Vanadiinia ja nikkeliä lukuun ottamatta kaikkien raskasmetallien pitoisuudet osoittau-
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tuivat kuitenkin olevan jalostamon käyttämän analyysimenetelmän määritysrajalla tai sitä 

pienempiä. Jos laskennassa käytettäisiin analyysin määritysrajaa näiden raskasmetallien 

osalta, saataisiin pääosin todellisia päästöjä yliarvioivia tuloksia. Lisäksi näiden raskasme-

tallien pitoisuuksissa tiedetään olevan suurta vaihtelua eri raakaöljyjen välillä. Siten päädyt-

tiin laskemaan raskasmetallipäästö Concawen päästökertoimilla. 

 

Vain vanadiinin ja nikkelin pitoisuudet pystytään määrittämään luotettavasti raskasmetalli-

analyysillä. Koska höyrykattiloilla poltettavan pohjaöljyn raskasmetallipitoisuudet vaihte-

levat suuresti jalostamon ajotilanteesta riippuen, tulee vanadiinin ja nikkelin pitoisuuksia 

mitata riittävän usein. Kuukauden välein tehtävät raskasmetallianalyysit olisivat riittäviä, 

sillä poikkeavat raskasmetallipitoisuudet johtuvat pääasiassa pohjaöljy-yksikön suunnitel-

luista ja suunnittelemattomista seisokeista. Nämä tilanteet ovat pitkäkestoisia ja raskasme-

tallipitoisuuden muutokset tapahtuvat pitkällä aikavälillä. Pitoisuuden muutos ei ole päivit-

täistä. 

 

Suunnitelman laadinnan yhteydessä tehtyjen alustavien päästölaskelmien perusteella näyt-

täisi siltä, että TRS-yhdisteiden, ammoniakin ja fluorivedyn ilmapäästöt eivät ole merkittä-

viä Porvoon öljynjalostamolla. Uuden pohjaöljy-yksikön käyttöönotto on selvästi vähentä-

nyt myös raskasmetallipäästöjä energialaitoksella. Metaanipäästö vaikuttaa kartoitukseen 

sisällytettävistä epäpuhtauksista merkityksellisimmältä Porvoon öljynjalostamolla. 
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Jalostamon ilmaan johdettavien epäpuhtauksien päästökartoitussuunnitelma 

 

Viite: LSY-2004-Y-120 Lupamääräys 49 

 

KERTALUONTEINEN ILMAAN JOHDETTAVIEN EPÄPUHTAUKSIEN 

PÄÄSTÖKARTOITUS 

 

1. Johdanto  

 

 Neste Oil Oyj:n Porvoon öljynjalostamon, voimalaitoksen ja sataman ympäristölu-

van LSY-2004-Y-120 lupamääräys 49 velvoittaa luvansaajan tekemään kertaluon-

teisen ilmaan johdettavien epäpuhtauksien päästökartoituksen. Tämä päästökartoi-

tussuunnitelma on laadittu, koska lupamääräyksessä 49 on velvoitettu, että päästö-

kartoituksen tekemisestä tulee laatia suunnitelma ennen kartoituksen käynnistämis-

tä. 

 

2. Päästökomponentit  

 

Päästökartoituksessa tulee selvittää häiriötilanteissa ja normaalin toiminnan aikana 
aiheutuvat 

- pelkistyneiden rikkiyhdisteiden (TRS-yhdisteet) päästöt, 

- ammoniakkipäästöt (NH3), 

- raskasmetallipäästöt, 

- metaanipäästöt (CH4) sekä 
- alkylointiyksikön fluorivetypäästöt (HF). 

 

3. Päästölähteet eli tarkkailupisteet 

 

Päästökartoitukseen sisällytettävät päästökohteet ja niistä kartoitettavat yhdisteet on 

esitetty taulukossa 1.   
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Taulukko 1. Päästökartoitukseen sisällytettävät päästökohteet ja -komponentit. 
 

Yksikkö tai toiminto 

 

Päästökohta 

 

TRS 

 

NH3 

raskas- 

metallit 

 

CH4 

 

HF 

Normaalitoiminnan aikana 

Prosessiuunit lukuisia    x  

Poltto- ja maakaasuverkko J10    x  

FCC:n regeneraattori J4   x   

Höyrykattilat H1, H2   x x  

Kaasuturbiinit G17, I1    x  

Soihtujen pilot-liekit J8, J9, J21 ja I14    x  

Alkylointiyksikkö J18*)     *) 

Häiriötoiminnan aikana 

Soihtukaasujärjestelmä J21, I14, (J8, J9) x x  x  

Rikin talteenottolinja J10 x x    

Hapanvesien käsittely J10 x x    

Alkylointiyksikkö J10     x 

Höyrykattilat H1, H2   x   

Muut NCR:ssä mainitut 

ilmapäästötilanteet 

 x x x x  

 *) Fluorivetyä ei ole alkyloinnin poistokaasuissa 
 

Perustelut päästökohteiden ja -komponenttien valinnalle on esitetty suunnitelman 
laadinnan yhteydessä tehdyssä diplomityössä, luvut 6 ja 7 (Helin 2008, 32-61).  

Päästölähteiden sijainti on merkitty liitteenä olevaan sijaintikarttaan (liite 1). 

 

4. Näytteenoton ja havaintojen ajankohdat 

 

Päästökartoitus toteutetaan kertaluonteisena. 

 

5. Mittaus- ja laskentamenetelmät  

 

Päästökartoituksessa käytettävät mittaus- ja laskentamenetelmät on esitetty taulu-

kossa  2. 
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Taulukko 2. Päästöjen mittaus- ja laskentamenetelmät 

 

Yksikkö tai toiminto 

 

Päästökohta 

Päästö- 

komponentti 

 

Määritysmenetelmä(t) 

Normaalitoiminnan aikana 

Prosessiuunit lukuisia CH4 Concawe 2007 

Poltto- ja maakaasuverkko J10 CH4 VOC-hajapäästömittaukset 1 

FCC:n regeneraattori J4 RM Massatase 2 

Höyrykattilat H1, H2 RM, CH4 Concawe 2007, 

Raskasmetallianalyysi3 

Kaasuturbiinit G17, I1 CH4 Concawe 2007 

Soihtujen pilot-liekit J8, J9,  

J21 ja I14 

CH4 Concawe 2007 

Alkylointiyksikkö J18*) - (FTIR) 

Häiriötoiminnan aikana 

Soihtukaasujärjestelmä J21, I14, (J8, 

J9) 

TRS,NH3, CH4 Concawe 2007 (CH4), 

Hapankaasulaskelmat 4 

Rikin talteenottolinja J10 TRS,NH3 Laskennallinen arvio 5 

Hapanvesien käsittely J10 TRS,NH3 Laskennallinen arvio 5 

Alkylointiyksikkö J10 HF Laskennallinen arvio 6 

Höyrykattilat H1, H2 RM Raskasmetallianalyysi 3 

Muut NCR:ssä mainitut 

ilmapäästötilanteet 

 TRS,NH3,RM, CH4  

*) Fluorivetyä ei ole alkylointiyksikön poistokaasuissa, mikä voidaan tarvittaessa osoittaa myös mittauksin 
 

 Mittaus- ja laskentamenetelmien kuvaukset löytyvät suunnitelmaa koskevasta dip-

lomityöstä, ”Ilmaan johdettavien epäpuhtauksien päästötarkkailu Porvoon öljynja-

lostamolla”: 
 1 osio 9.1.3 Metaani: Kaasuverkkojen hajapäästö, sivut 69-70 
 2 osio 9.1.2 Raskasmetallit: FCC:n regeneraattori, sivut 63-64 

 3 osio 9.1.2 Raskasmetallit: Höyrykattilat K1 ja K2, sivut 64-66 ja 73 

 4 osio 9.2.1 TRS-yhdisteet ja ammoniakki, sivut 71-72 

 5 osio 9.2.1 TRS-yhdisteet ja ammoniakki, sivu 71 

 6 osio 9.2.4 Fluorivety HF, sivu 74 
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6. Epävarmuustarkastelu  

  

Päästökartoitukseen on selvityksen (diplomityö) perusteella valittu luotettavimmat 

mittaus- ja laskentamenetelmät. Näihin menetelmiin liittyy epävarmuustekijöitä. 

Menetelmät voidaan jakaa epävarmuustarkastelun kannalta karkeasti viiteen eri-

typpiseen menetelmään:  

 

- Concawen päästökertoimilla tehtävä laskelma 
- Raskasmetallianalyyseihin perustuva laskenta 
- VOC-hajapäästömittaukset 
- Vuotolaskelmat 
- Soihtupäästölaskelmat 

 

Concawen päästökertoimilla tehtävissä laskelmissa suurin epävarmuuden aiheuttaja 

on päästökerroin. Päästökertoimet on yleensä asetettu sellaisiksi, etteivät ne aliar-

vioi päästöjä. Siten päästökertoimiin pohjautuvassa laskennassa saadaan pääasiassa 

päästöjä yliarvioivia tuloksia. 

 

Raskasmetallianalyyseihin (V, Ni) perustuvissa laskelmissa epävarmuutta aiheutta-

vat näytteenotto ja analysointi, höyrykattiloilla arvio pohjatuhkaan jäävien raskas-

metallien osuudesta sekä FCC:llä virtaus- ja pölymittausten tarkkuus. Niiden ras-

kasmetallien kohdalla, joiden päästöjä arvioidaan laskennallisesti, päästökerroin on 

merkittävin epävarmuustekijä. 

 

Metaanipäästöjen arvioinnissa käytettyjen VOC-hajapäästömittausten tulokseen 

epävarmuutta aiheuttavat mittausten suoritus, metaanipitoisuuden analysointi kaa-

suvirrasta sekä päästökertoimien käyttö. Suurinta epävarmuutta aiheuttaa mittaus-

ten suoritusten kattavuus, sillä se vaikuttaa laskennassa käytettäviin päästökertoi-

miin. Metaanipitoisuus voi vaihdella suurestikin polttokaasuverkossa, mikä osal-

taan lisää menetelmän epävarmuutta. 
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Vuotolaskelmissa epävarmuutta aiheuttavat vuotaneen kaasumäärän sekä päästö-

komponentin pitoisuuden arviointi.  

 

Soihtupäästölaskelmissa epävarmuutta aiheuttaa soihdutetun kaasun määrän, pääs-

tökomponentin pitoisuuden sekä palamisreaktion hyötysuhteen arviointi.  

 

 

7. Tulosten raportointi 

 

 Varsinaisen päästökartoituksen tulokset raportoidaan Uudenmaan ympäristökes-

kukselle ja Porvoon kaupungin sekä Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

sille vuotta 2010 koskevan lupamääräyksessä 86. tarkoitetun vuosiraportoinnin yh-

teydessä.  

 

8. Vastuut 

 

Neste Oil Oyj vastaa kartoituksesta. 

 

9. Viitteet  

 

LSY-2004-Y-120 Lupamääräys 49. 

Concawe. 2007. Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting 
by refineries. Report no. 3/07 

Helin Tuomas. 2008. Ilmaan johdettavien epäpuhtauksien päästötarkkailu Porvoon 
öljynjalostamolla. Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 

 

Liite: Päästölähteiden sijaintikartta, liite 1 
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Liite 1. Ilmaan johdettavien epäpuhtauksien päästökartoitus: Päästölähteiden sijaintikartta  
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Porvoon jalostamon tuotantolinjojen prosessiyksiköt 

 

Tuotantolinja 1      Tuotantolinja 2 

KAAPO  Kaasuöljyn aromaattien poisto KTO3  Nestekaasujen talteenotto 

VK   Vetykrakkaus    TT2  Tyhjiötislaus 

VHVI   Voiteluaineen tuotanto  FCC  Leijukatalyyttinen  

PELME  Lentopetrolin makeutus    krakkaus 

VY   Vety-yksikkö    KARP2 Kaasuöljyn rikinpoisto 

SKTO/SOIHTU Soihtukaasujen talteenotto/  RTO3-6 Rikin talteenottoyksiköt 

1,2,3,4   soihdut     LK2  Lämpökrakkaus 

OKSY   Oksygenaattien poisto   ALKY  Alkylointi 

TAME   TAME-valmistus   SYRP  Kaasuöljyjen rikinpoisto 

BIY   Bitumiyksikkö    NKJT  Nestekaasujen jakotislaus 

KTY   Kaasuöljyjen tislaus   MH  Merkaptaanien hapetus 

        RVTO3 Rikkivedyn talteenotto 

        HVY4-5 Hapanvesiyksikkö 

 

Tuotantolinja 3      Tuotantolinja 4 

 

RT3   Raakaöljyn tislaus   LCF  LC Fining -yksikkö 

BERP3  Bensiinin rikinpoisto   MHC  Mild Hydrocracking 

REF3   Bensiinin reformointi   VY2  Vety-yksikkö  

KARP3  FCC:n syötön rikinpoisto 

RVTO   Rikkivedyn talteenotto 

KTO4-5  Nestekaasujen talteenotto 

MTBE/ETBE  MTBE:n ja ETBE:n valmistus 

HEY   Heksaanien erotusyksikkö 

BDH   Butadieenin hydraus 

RET   Reformaatin tislaus 

BEHY   Bentseenin hydraus 



  

 

 
LIITE III   

Porvoon jalostamon prosessiuunit (Lähde: Juntunen 2007) 

 

 Yksikkö Uuni  Yksikkö Uuni 

TL1 VK BA-301A-B TL3 RT3 BA-10101A 

 VY BA-401  RT3 BA-10101B 

 VY BA-402  BERP3 BA-10201 

 KTY BA-501  REF3 BA-10304 

 KAAPO BA-8501  REF3 BA-10331 

 KAAPO BA-8502  REF3 BA10332 

 BIY BA-31001  REF3 BA-10333 

 VHVI BA-36001  REF3 BA-10334 

 VHVI BA-36002  KARP3 BA-10401 

    HEY BA-11501 

TL2 TT2 BA-2201  HEY BA-11502 

 LK2 BA-2301    

 FCC BA-2401 TL4 VY2 BA-66001 

 FCC BC-2401  PÖY BA-71001 

 KARP2 BA-2801  PÖY BA-71002 

 ALKY BA-9801  PÖY BA-71003 

 RTO BA-33301  PÖY BA-71004 

 RTO BA-33302  PÖY BA-73001 

 RTO BA-33303  PÖY BA-75001 

 RTO BA-33304    

 RTO BA-33305    

 SYRP BA-34001    
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Fluorivetyhapon kulkeutuminen alkylointiyksiköllä 

 

Fluorivetyhapon mahdollisten ilmapäästöjen tarkastelussa on oleellista tietää, miten fluori-

vetyhappo kulkeutuu alkylointiprosessissa. Yleiskuva alkyloinnin happokierrosta on esitet-

ty kuvassa 1.  

 

 
Kuva 1. Alkyloinnin fluorivetykierto nousuputkien DC-9801A/B ja selkeyttimen FA-9807 välillä (TOP-

järjestelmä) 
 

Fluorivetyhapon kierto on merkitty kuvassa lilalla värillä ja hiilivedyn vihreällä. Fluorive-

tyhappo toimii alkylointireaktion katalyyttina kuvan 1 kapeissa putkireaktoreissa DC-

9801A/B. Putkireaktorista reaktorituotteet johdetaan selkeyttimeen FA-9807, jossa fluori-

vetyhappo erotetaan reaktiotuotteista. Reaktiotuotteet jatkavat selkeyttimen ylimenosta ko-

lonni DA-9802:lle. Selkeyttimen pohjasta HF johdetaan jäähdyttimille EA-9809A/B ja joh-

detaan sieltä takaisin putkireaktoriin (OQD-1707). Reaktoriin pääsevä vesi ja happoon liu- 
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keneva öljy (ASO) laimentavat happoa ja fluorivetyhappoa onkin siten regeneroitava jatku-

vasti. Happoa johdetaan regenerointikolonniin DA-9805 jatkuvasti happojäähdyttimiltä 

EA-9809A/B. Kolonnilla regeneroitu happo palautetaan takaisin kiertoon selkeyttimelle 

(TOP-järjestelmä).  

 

Osa nousuputkien ja selkeyttimen välisessä kierrossa olevasta fluorivetyhaposta menetetään 

hapon regeneroinnissa ja osa selkeyttimen FA-9807 ylimenosta propaanin, butaanin ja al-

kylaatin mukana orgaanisina fluorideina (OQD-1707, 7). 

 

Hapon regeneroinnissa kierrosta menetettävä fluorivetyhappo neutraloidaan lipeällä ja se ei 

päädy ilmakehään. Happo regeneroidaan strippaamalla. Hapon regenerointikolonnissa DA-

9805 vesi ja happoon liukeneva öljy ASO erotetaan HF-haposta. Kolonnissa happo haihdu-

tetaan kuumalla isobutaanilla ja palautetaan reaktorin ylimenona selkeyttimelle FA-9807 

takaisin HF-kiertoon. Noin 98 til-% regeneraattorin syötöstä höyrystyy. Loput syötöstä 

stripataan regeneraattorin alaosassa. Pohjalle erottuva ASO johdetaan neutralointiin, missä 

jäännösfluorivetyhappo neutraloidaan ja erotetaan ASO-virrasta lipeällä NaOH (OQD-

1707, 36-39). Täten regeneraattorilla HF-kierrosta menetettävä fluorivetyhappo neutraloi-

tuu ja ei päädy ilmapäästöihin. 

 

Selkeyttimen FA-9807 ylimenosta tuotevirran seassa olevat orgaaniset fluoridit päätyvät 

alkylaatin erotuskolonnin ylimenokaasujen mukana ylimenosäiliöön FA-9810, missä happo 

lauhdutetaan ja palautetaan selkeyttimelle FA-9807 HF-kiertoon (kuva 2).  
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Kuva 2. Alkyloinnin pääkolonni DA-9802, ylimenosäiliö FA-9810 ja prosessiuuni DA-9801 (TOP-

järjestelmä). 
 

 

Lauhtumaton HF päätyy propaani- ja isobutaanivirran mukana propaaninerotuskolonniin, 

mistä se kulkeutuu ylimenosäiliöön FA-9811. Prosessi on hapon kulun osalta vastaava kuin 

alkyloinnin erotuskolonnilla kuvassa 2. Normaaliajossa HF erottuu ylimenosäiliöissä hap-

pojalkaan. Sieltä happo palautetaan selkeyttimelle FA-9807 ja siten takaisin HF-kiertoon. 

Fluoridien kulkeutumista ylimenosäilön FA-9811 hönkäkaasujen mukana soihtujärjestel-

mään minimoidaan hönkäkaasuabsorberilla FA-9812. Jos fluorivetyhappoa päätyy muualle 

prosessiin, aiheuttaa se usein välittömästi suuria ongelmia prosessin toiminnassa. Näin ol-

len HF-hapon päätyminen muihin alkylointiyksikön virtoihin on estetty prosessisuunnitte-

lulla. Samasta syystä HF-hapon poikkeuksellinen kulku prosessissa on helposti havaittavis-

sa.  

 

Edeltäviin kohtiin viitaten voidaan todeta, ettei fluorivetyä pääse ilmaan normaalitoiminnan 

aikana. 
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Alkylointiyksiköltä häiriötilanteessa soihtukaasuverkkoon johdettavat kaasut pestään ensin 

soihtukaasupesurilla FA-9816, kuva 3. 

 

 
Kuva 3. Alkylointiyksikön soihtukaasupesuri FA-9816 (TOP-järjestelmä) 

 

Soihtukaasupesurilla FA-9816 käsitellään hönkäkaasuabsorberin FA-9812, fluorivetyhapon 

regeneroinnin alimenon ASO:n pumppaussäiliön FA-9818 sekä alkyloinnin varoventtiilien 

kaasut ennen soihtukaasujärjestelmään johtamista (Joki 2008). Kaasujen mahdollisesti si-

sältämä fluorivetyhappo sitoutetaan lipeään pesurilla. Tällä järjestelyllä on varmistettu se, 

ettei alkylointiyksiköstä voi vapautua HF-kaasua ilmaan muualta kuin soihtukaasupesurin 

läpi soihtujärjestelmään johdettuna. Jotta fluorivetyä voisi päästä soihtukaasuverkkoon, täy-

tyisi tapahtua vakava toimintahäiriö yhdenaikaisesti sekä alkylointiprosessin HF-kierrossa, 

että soihtukaasupesurilla. Tällainen tapahtuma on käytännössä mahdoton ja sellaista tapaus-

ta ei olekaan raportoitu 2000-luvulla (Andsten 2008). Näin ollen voidaan perustellusti tode- 

 



  

LIITE IV (5/6) 

 

ta, ettei fluorivetyä vapaudu ilmakehään soihtukaasuverkon kautta. Näin ollen HF-

päästömittausten suorittaminen soihtukaasupesurin jälkeisestä virrasta ei ole tarpeen. 

 

Ympäristölupamääräyksessä on velvoitettu selvittämään alkylointiyksikön HF-päästöt mit-

taamalla alkylointiyksikön poistokaasuista, päästökohdasta J18. Fluorivetypäästön mittaa-

misessa kyseisistä savukaasuista ei ole mieltä, koska tähän savukanavaan johdetaan alky-

lointiyksikön prosessiuunin savukaasut. Prosessiuunilla poltetaan samaa polttokaasua kuin 

muillakin jalostamon uuneilla. Tätä selventää kuva 4. 

 

 
Kuva 4. Alkyloinnin pääkolonnin DA-9802 pohjan lämmitys prosessiuunilla BA-9801 (TOP). 

 

Happokierron fluorivetyhappo ja hiilivedyt erottuvat selkeyttimellä FA-9807, mistä hiilive-

dyt johdetaan pääkolonnille DA-9802. Kolonnin pohjaa lämmitetään prosessiuunilla DA-

9801. Orgaanisten fluoridiyhdisteiden pääsy lämmitettävään kiertoon estetään ylläpitämällä  

pohjan lämpötilaa riittävän korkeana. Prosessiuunin tuubeissa lämmitettävä alkylaatti ei  
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täten sisällä fluorivetyhappoja. Lisäksi lämmitettävän tuotteen vuoto minkä tahansa proses-

siuunin tuubeista palotilaan aiheuttaisi lähes poikkeuksetta tulipalon. Näin ollen fluorivetyä 

ei voi päätyä huomaamatta prosessiuunin BA-9801 poistokaasuihin (päästökohta J18). HF-

päästömittausten suorittaminen soihtukaasupesurin jälkeisestä virrasta ei ole myöskään tar-

peen. 
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TRS, NH3, CH4 tai HF ilmapäästöjä mahdollisesti aiheuttaneet häiriöt 1.1.2005-31.3.2008 

(Lähde: NCR) 

Yksikkö ja tapahtuma tapahtumien 

lukumäärä 

seuraus 

Rikkilaitos 

RTO lukitukseen 

SuperClaus-reaktorin ohitus 

Rikkivetyä soihtuun 

Tulipalo savukanavassa 

 

12 

13 

3 

1 

 

Rikkivetyjä soihtuun 

Rikkidioksipäästö kasvaa 

Rikkivetyjä soihtuun 

Hajukaasupäästö 

Hapanvesien käsittely 

HVY kaasulinjanlaippavuoto 

HVY hapankaasuja soihtuun 

 

1 

3 

 

H2S ja NH3 ilmaan 

H2S ja NH3 soihtuun 

Soihdut 

Soihtukaasuvuoto 

Soihdusta kiinteää koksia, maastopa-

lo 

 

2 

1 

 

Soihtukaasuja palamatta ilmaan 

Epätäydellisen palamisen päästöt? 

Alkylointiyksikkö 

Pieni määrä happoa ulkoilmaan 

Hiilivetyä ulkoilmaan 

 

1 

2 

 

Happoa ympäristöön -> kaasuuntuu 

Voi sisältää ppm-luokkaa HF:ää 

Kaasuvuodot 

Nestekaasujen jakotislausyksikkö 

 

1 

 

VOC-ilmaan (ei metaania) 

Rikinpoistoyksiköt 

Vuoto esilämmittimillä 

 

2 

 

Hiilivetyä (ja mahd. H2S) ympäris-

töön 

 

 


