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Uusi suuria voimalaitoksia koskeva parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) asiakirja ilmestyi 

17.8.2017, jonka jälkeen toiminnanharjoittajan on tehtävä BAT-vertailu omasta toiminnastaan 

ja toimitettava se valvovalle viranomaiselle. Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut valmis-

tella Suosiolan voimalaitoksen BAT-selvitys ja raportoida löydetyt poikkeamat.  

 

Työn teoriaosa kattaa taustatiedot BREF-asiakirjan (Bat Reference Document) laadinnasta ja 
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Lisäksi teoriaosassa selvitetään, kuinka nämä päätelmät on huomioitu Suomen ympäristönsuo-
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keamien osalta esitellään päästöjen syntymekanismi, että lukija pystyy hahmottamaan selkeäm-

min päästöjen syntymiseen vaikuttavat tekijät ja sen, kuinka niitä voidaan rajoittaa teknisillä 

toimenpiteillä tai muilla Suosiolan voimalaitoksen toimintaan liittyvillä muutoksilla.  
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The new BAT document for large power plants was published on 17 August 2017, thus the 

operator must make a BAT comparison of his own functions and submit report to the supervi-

sory authority. The purpose of this thesis was to prepare a BAT study for the Suosiola Power 

Plant and to report any deviations found. 

 

The theoretical part of the thesis covers background information on the preparation and pro-

cessing of the BREF document up to the final BAT conclusions, and how the conclusions have 

been considered in the Finnish Environmental Protection Law, and how the emission limit val-

ues for BAT, apply to the licensing authority and the operator. 
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The result section of the thesis deals with observed deviations for air and water emissions. In 

the case of deviation, the emission generating mechanism is presented so that the reader can 

clearly identify factors affecting the generation of emissions and how they can be restricted by 

technical measures or other related changes in the operation.  
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SYMBOLI-JA LYHENNELUETTELO 

 

BAT  Best Available Techniques, paras käytettävissä oleva tek-

niikka  

BFB     Bubbling Fluidized Bed, kerrosleijukattila 

BREF      BAT Reference Document, BAT-vertailuasiakirja 

CFB     Circulating Fluidized Bed, kiertoleijukattila 

European IPPC Bureau / EIPPCB The European Integrated Pollution Prevention and Con-

trol Bureau  

IPPC     Integrated Pollution Prevention and Control  

LCP Large Combustion Plant, suuri polttolaitos  

Luvo Luftvorwärmer, palamisilman esilämmitin 

Polttolaitos Yksi tai useampi energiatuotantoyksikkö, jonka savukaa-

sut johdetaan yhteiseen piippuun  

POK Kevyt polttoöljy 

POR Raskas polttoöljy 

NOC Normal operating conditions, normaalitoiminta 

SCR  Selective Catalytic Reduction, selektiivinen katalyyttinen 

NOx-pelkistys.  

SNCR  Selective Non-Catalytic Reduction, selektiivinen ei-kata-

lyyttinen NOx-pelkistys. 

SUPO-asetus  Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen 

rajoittamisesta (936/2014) 

TWG      Technical Working Group, tekninen työryhmä 

Uusi laitos Laitos joka luvitetaan ensimmäistä kertaa BAT-päätel-

mien julkaisun jälkeen tai laitos joka rakennetaan ole-

massa oleville perustuksille päätelmien julkaisun jälkeen. 

OTNOC Other than normal operating conditions, normaalitoimin-

nan ulkopuoliset tilanteet. 

Olemassa oleva laitos Muu kuin uusi laitos. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Taustat 

 

Työn ohjaavana tekijänä on tarve selvittää Suosiolan voimalaitoksen nykyisen ympäristölupa-

määräysten ja toiminnan tilanne verrattuna uuteen LCP BAT-päätelmiin. Napapiirin Energia ja 

Vesi Oy on päättänyt olla jättämättä erillistä BAT-selvitystä valvontaviranomaiselle. Ympäris-

tölupahakemus on jätettävä Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 31.12.2019 mennessä, hake-

muksen liitteeksi tulee tämän diplomityön yhteydessä valmistuva BAT-selvitys. 

 

1.2 Tavoitteet 

 

Työn tavoitteena on selvittää erityisesti ne kohdat, jotka eivät täytä uusia BAT-vaatimuksia. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi tutustutaan uusiin BAT-dokumentteihin sekä valtioneuvoston oh-

jeistuksiin BAT-tulkintojen osalta. Tavoitteen saavuttamiseksi BAT-selvityksestä tehdään eril-

linen vertailutaulukko helpottamaan eri kohtien vertailtavuutta.  

  

1.3 Rajaus 

 

Työssä verrataan Suosiolan voimalaitoksen nykyisiä ympäristölupavelvoitteita ja toimintaa uu-

siin BAT-velvoitteisiin. Työn tarkoituksena on tuoda ilmi ne asiat, jotka poikkeavat ilma- ja 

vesipäästöjen osalta uusista BAT-velvoitteista ja joihin tuleva ympäristölupapäätös perustuu. 
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2. NAPAPIIRIN ENERGIA JA VESI OY 

 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy on Rovaniemen kaupungin omistama energiayhtiö. Yhtiö toimii 

emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluvat yhtiön 100 prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Rova-

niemen Verkko Oy, Kolarin Lämpö Oy, Savukosken Lämpö Oy, Napapiirin Vesi Oy, Napapii-

rin Infra Oy ja Napapiirin Kuituverkot Oy. Ranuan Bioenergia Oy:stä emoyhtiön omistusosuus 

on 90 prosenttia. (Napapiirin Energia ja Vesi Oy, vuosikertomus 2017.) 

 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n toiminta sisältää kaukolämmön ja sähkön tuotannon ja myyn-

nin, digitaalisia palveluita sekä vesivoiman hankintaa. Turpeen ja metsähakkeen tuotannosta, 

vesihuoltotoiminnasta, sähkön siirron jakelupalvelusta, laajakaistapalvelusta, infra- ja ympäris-

törakentamisesta ja ylläpidosta vastaavat konsernin tytäryhtiöt.  

 

 

Kuva 1. Suosiolan voimalaitos 

 

Yhtiön toiminta on keskittynyt Rovaniemen kaupungin alueelle, mutta toiminta on laajentunut 

viime vuosina vahvasti eri liiketoiminta-alueilla Lapin maakunnan alueelle. Rovaniemen lisäksi 

konsernin yhtiöillä on kaukolämpöliiketoimintaa Ylläsjärven ja Kolarin kunnan keskustaajaman 

alueella, sekä Savukosken kunnan taajama-alueella. Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n 24,3 pro-

senttisesti omistama Energiapolar Oy toimii paikallisena toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä.  

(Napapiirin Energia ja Vesi Oy, vuosikertomus 2017.) 
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Koko konsernin liikevaihto oli 84,1 milj. euroa vuonna 2017. Liikevaihdosta emoyhtiön osuus 

oli 52,0 milj. euroa. Konsernin liikevaihdosta sähkön tuotannon osuus oli 8,2 prosenttia ja kau-

kolämmön myynnin osuus 41,6 prosenttia. Tytäryhtiöitten osuus liikevaihdosta oli 50,7 prosent-

tia, loppuosa tulee emoyhtiön muista liiketoiminnoista. (Napapiirin Energia ja Vesi Oy, vuosi-

kertomus 2017.) 

 

Napapiirin Energia ja Vesi -konsernin vuoden 2017 aikana tehdyt investoinnit olivat 29,3 milj. 

euroa, joista emoyhtiön osuus oli 20,5 milj. euroa. Suurin osa emoyhtiön investoinneista koh-

distui tuotantoliiketoimintaan, johon kohdennettiin yhteensä 16,9 milj. euroa.  (Napapiirin Ener-

gia ja Vesi Oy, vuosikertomus 2017.) 

 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n toimintajärjestelmän muodostavat sertifioidut ISO 14001 ym-

päristöjärjestelmä, ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä (Napapiirin Infra Oy) sekä OHSAS 

18001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. (Napapiirin Energia ja Vesi Oy, vuosikertomus 

2017.) 
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3. SUOSIOLAN VOIMALAITOS 

 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n suurin ja tärkein voimalaitosyksikkö Suosiolan voimalaitos 

sijaitsee Suosiolan kaupunginosassa Rovaniemellä. Suosiolan voimalaitosyksikkö sisältää 

kolme eri lämpökattilaa. Ensimmäinen vuonna 1986 rakennettu kuumavesikattila 1NP on uu-

sittu kokonaan vuonna 2017. Kuumavesikattila 1NP on kaukolämmöntuotantoon tarkoitettu 

kerrosleijukattila (BFB), jonka nykyinen nimellisteho on 40 MW ja polttoaineteho 47 MW. 

Kuumavesikattilan 1NP pääpolttoaineet ovat jyrsinturve ja puupolttoaineet. Käynnistyspoltto-

aineena toimii kevyt polttoöljy. Kuumavesikattilaa 1NP käytetään kesällä voimakattilan 2NP 

seisokin aikana sekä kovilla pakkasilla talvella voimakattilan 2NP rinnalla. (Rovaniemen ener-

gia Oy, vuosikertomus 2014.) 

 

Kaukolämmön kysynnän kasvaessa 1990-luvulla Suosiolaan rakennettiin voimalaitosyksikkö 

voimakattila 2NP.  Voimakattila 2NP on yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantoon (CHP) tar-

koitettu kiertoleijukattila (CFB). Voimakattilan 2NP polttoaineteho on noin 120 MW. Voima-

kattilalla 2NP voidaan saavuttaa savukaasupesurin lämmöntalteenoton kanssa jopa 110 MW 

kaukolämpöteho ja 32 MW sähköteho. Voimakattilan 2NP pääpolttoaineet ovat kuumavesikat-

tilan 1NP tavoin turve ja puupolttoaineet sekä varapolttoaineena kivihiili. Käynnistinpolttoai-

neena toimii kevyt polttoöljy. (Rovaniemen energia Oy, vuosikertomus 2014.) 

 

Viimeisimpänä Suosiolan voimalaitosalueelle tehty voimalaitosyksikkö on vuonna 2007 val-

mistunut vara- ja huippulämpökeskus 5NP, jonka polttoaineteho on 49 MW ja nimellisteho 47 

MW. Huippulämpökeskuksen 5NP polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Huippulämpö-

keskus 5NP on suunniteltu käytettäväksi rinnan tai sarjassa kuumavesikattilan 1NP kanssa hyö-

dyntäen yhteistä savukaasujen poistopiippua. (Rovaniemen energia Oy, vuosikertomus 2014.) 

Tehtyjen muutosten seurauksena voimakattilan 2NP ja vesikattilan 1NP muodostaman poltto-

laitoksen polttoaineteho on 167 MW:ia. 

 

Suosiolan ulkopuolella sijaitsee lisäksi useita lämpölaitoksia, joiden yhteenlaskettu tehoreservi 

on noin 132 MW. Näitä lämpölaitoksia käynnistetään vallitsevan ulkoilmanlämpötilan mukaan 
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ja häiriötilanteissa. (Rovaniemen energia Oy, vuosikertomus 2014.) Taulukossa 1. on esitetty 

energiantuotantoyksiköt ja niiden perustiedot sekä laitoksen kahden eri käyttötilanteen mukaiset 

polttoainetehot.  

 

Taulukko 1. Energiantuotantoyksiköiden perustiedot 

Yksikkö Lupa-

vuosi 

Käyttöön-

otto 

Polttoai-

neteho 

Kaukoläm-

pöteho 

Sähkö-

teho 

Poltto-

laitos 

VE1 

Polt-

tolai-

tos 

VE2 

Voimakat-

tila 2NP 

1994 1995 120 87 32,3 2NP 

120 

MW 

2NP+

1NP 

167 

MW 

Kuumavesi-

kattila 1NP 

ilman-

suojelu-

päätös 

1990 

1986 

(uusinta 

2017) 

47 27 - 1NP + 

5NP 97 

MW 

- 

Varalämpö-

keskus 5NP 

2005 2006 49 47 - - 5NP 

50 

MW 

Savukaasu-

pesuri 

2013 2014 - 23 - 2NP 2NP+

1NP 

Yhteensä   217 184 32,3 217 217 

 

3.1 Päästöjen hallinta Suosiolan voimalaitoksella 

 

Normaalissa ajotilanteessa voimakattilan 2NP ja kuumavesikattilan 1NP savukaasut johdetaan 

savukaasupesuriin ja siitä yhteiseen piippuun. Voimakattilan 2NP savukaasut voidaan johtaa 
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myös omaan piippuun, ja kuumavesikattilan 1NP ja varalämpökeskuksen 5NP savukaasut voi-

daan johtaa omia hormistojaan pitkin yhteiseen piippuun. Savukaasujen johtaminen ja puhdis-

taminen tapahtuvat taulukon 2. mukaisesti (Ympäristölupapäätös 2017, s. 6). 

Taulukko 2. Savukaasujen puhdistamistekniikat ja johtaminen piippuihin. 

 

3.1.1 Savukaasupäästöjen hallinta 

Suosiolan voimalaitoksen voimakattilalle 2NP tehtiin savukaasulauhdutin vuonna 2014, minkä 

myötä laitoksen hiukkas-, rikkidioksidi-, vetykloridi- ja raskasmetallipäästöt ilmaan laskivat 

 Kattila Kalkin 

syöttö 

Sähkösuodatin Savukaasulauhdutin Piippu 

Polttolai-

tos 

2NP 

Voimakattila 

Kalkin 

syöttö 

(SO2-

reduktio) 

1995 

3-kenttäinen 

1995 (revisio 

2012) 

2014 oma 

piippu, 

80m. Voi-

daan joh-

taa myös 

kuumave-

sikattilan 

1NP sa-

vukaasut. 

Polttolai-

tos 

1NP kuumavesi-

kattila 

- 2-kenttäinen 

1986 

2016. Voidaan hyö-

dyntää voimakattilan 

2NP savukaasupesuria. 

Tällöin savukaasut 

johdetaan voimakatti-

lan 2NP piippuun. 

1NP+5NP 

yhteinen 

piippu, 

omat hor-

mit 80m 

5NP varalämpö-

keskus 

- - - 1NP+5NP 

yhteinen 

piippu, 

omat hor-

mit 80m 
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merkittävästi. Kohonneen energiatehokkuuden ja vähentyneen polttoaineen kulutuksen myötä 

myös typenoksidi- ja hiilidioksidipäästöt vähenivät. (Ympäristölupapäätös 2017, s. 6) 

 

 

Kuva 2. Savukaasujen johtaminen  

 

Kuumavesikattilan 1NP osalta savukaasulauhduttimen investointi toteutettiin vuoden 2016 ai-

kana. Investointi toteutettiin hyödyntämällä voimakattilan 2NP savukaasulauhdutinta. Muutok-

sen yhteydessä kuumavesikattilalta 1NP rakennettiin savukaasulinja voimakattilan 2NP savu-

kaasupesurin linjaan, mikä mahdollisti myös kuumavesikattilan 1NP savukaasujen johtamisen 

olemassa olevaan savukaasupesuriin ja edelleen voimakattilan 2NP yhteiseen piippuun. Raken-

nettuun savukaasulinjaan asennettiin kääntöpellit, jotka mahdollistavat kuumavesikattilan 1NP 

savukaasujen johtamisen myös kuumavesikattilan 1NP ja varalämpökeskuksen 5NP käytössä 

olevaan piippuun, jolloin savukaasuja ei käsitellä savukaasupesurilla. (Ympäristölupapäätös 

2017, s. 6.) 

 

Savukaasupesurin hyödyntäminen myös kuumavesikattilan 1NP savukaasujen käsittelyssä vä-

hentää kuumavesikattilan 1NP ilmaan johdettavia rikkidioksidi-, hiukkas-, suolahappo- ja ras-

kasmetallipäästöjä. Kun polttoainekulutuskin vähenee, myös typenoksidi- ja hiilidioksidipäästöt 
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vähenevät. Lämmöntalteenotto mahdollistaa myös osittain polttoöljyn korvaamisen hukkaläm-

möntalteenotolla. (Ympäristölupapäätös 2017, s. 6.) 

 

3.1.2 Typen oksidipäästöjen hallinta 

 

Kuumavesikattilan 1NP typenpoisto on toteutettu SNCR-tekniikalla, jossa tulipesään ruiskute-

taan urean ja veden seosta. Urealiuoksen syöttöä säädetään polttoainekohtaisesti kattilan tehon 

mukaan. Esimerkkinä poltettaessa turvetta 47 MW:n teholla urean kulutus on noin 56 l/h. Tek-

niikalla päästään NOx-päästöjen osalta alle tason 300 mg/m3(n). Kuumavesikattila 1NP NOx-

päästöt mitataan energiantuotantoyksikön 2NP piipun mittalaitteilla, kun savukaasut johdetaan 

yksikön 2NP piippuun. Tällöin mittaustuloksia käytetään myös kuumavesikattilan 1NP ureave-

den syötön säätöön. (Ympäristölupapäätös 2017, s. 7.) 

 

3.1.3 Sähkösuodattimet 

 

Voimakattila 2NP ja kuumavesikattila 1NP ovat varustettuja sähkösuodattimilla, joiden hiuk-

kasten erotusaste on noin 99 prosenttia. Voimakattilan 2NP sähkösuodatin on kolmivaiheinen 

ja kuumavesikattilan 1NP sähkösuodatin on kaksivaiheinen. Sähkösuodattimien toimintaa 

tarkkaillaan jatkuvatoimisesti automaatiojärjestelmän avulla. Jokaisesta sähkösuodattimen 

kentästä seurataan käynti-, vika-, kennojännite- ja virtatietoja.  Kuvassa 3 on esitetty molem-

pien sähkösuodattimien kaaviot. (Ympäristöntarkkailusuunnitelma 2016, s. 18-19.) 
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Kuva 3. Vasemmalla kuumavesikattilan 1NP sähkösuodin ja oikealla voimakattilan 2NP säh-

kösuodin. (Ympäristöntarkkailusuunnitelma 2016, s.19.) 

 

3.1.4 Savukaasupesuri ja lauhdevesienkäsittely 

 

Suosiolan savukaasupesuri on kaksivaiheinen ja se toimii vastavirtaperiaatteella siten, että sa-

vukaasut virtaavat savukaasupesurissa ylöspäin, kun vesi kulkee alaspäin. Voimakattilan 2NP 

ja kuumavesikattilan 1NP sähkösuodattimilta tulevat savukaasut johdetaan savukaasupesurin 

alaosassa sijaitsevaan pesuvaiheeseen, missä savukaasut jäähdytetään vesisuihkuilla kastepis-

teeseen. Suurin osa savukaasuissa olevista epäpuhtauksista (HCl, SOx, hiukkaset ja raskasme-

tallit) huuhtoutuvat suihkutettavan veden mukana pesurin alaosaan, josta ne johdetaan uudelleen 

kiertoon.  Savukaasut nousevat pesuvaiheen jälkeen täytekappalekerrokseen. Täytekappaleker-

roksessa savukaasujen sisältämä lämpö siirretään suljetun piirin veteen ja savukaasujen sisäl-

tämä vesihöyry lauhdutetaan vedeksi. Tämän jälkeen lämmin vesi johdetaan lämmönvaihti-

melle, jossa veden lämpö otetaan talteen ja siirretään kaukolämpöveteen. Suljetun piirin jäähty-

nyt vesi johdetaan lämmönvaihtimelta takaisin täytekappalekerroksen yläosaan. Savukaasupe-

surin ulostulo on varustettu pisaranerottimella, joka vähentää veden määrää savukaasuissa en-

nen niiden johtamista piippuun. Pesurilta 60 –70 asteen lämpötilassa tuleva lauhde jäähdytetään 

lämmönvaihtimella noin 40 asteen lämpötilaan. (ympäristöntarkkailusuunnitelma 2016, s.20.) 

 

Pesuvaiheesta syntyvän veden pH säädetään oikealle tasolle (pH 8) natriumhydroksidin avulla, 

koska liian alhainen pH-taso heikentää savukaasupesurin erotusastetta. Osa syntyvästä kierto-

vedestä johdetaan lauhteiden käsittelyjärjestelmään, jossa lauhteen pH säädetään lähelle neut-

raalia (pH 7). Neutraloinnin jälkeen lauhteet johdetaan flokkaussäiliöön, jossa prosessiin voi-

daan syöttää tarpeen mukaan saostuskemikaalia sekä polymeeriä. Kemikaloinnin jälkeen lauh-

devedet johdetaan lamelliselkeyttimelle, jossa kemikaalien avulla muodostuvat flokit laskeutu-

vat selkeyttimen pohjalle ja syntynyt liete johdetaan kuivattavaksi suotonauhapuristimelle. Kui-

vattu liete toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Lamelliselkeytyksestä lähtevä kirkaste 

johdetaan hiekkasuodattimen läpi, jonka jälkeen vedet jäähdytetään kostutinjäähdyttimellä alle 
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40 asteen lämpötilaan, jonka jälkeen lauhdevedet johdetaan kolmivaiheiseen poistovesialtaa-

seen (yhteistilavuus 64 m3). Kostutinjäähdyttimellä talteenotettu lämpö siirretään voimakattilan 

2NP palamisilmaan.  Poistovesialtaan viimeisestä vaiheesta lauhdevedet johdetaan sadevesiver-

kostoon. Savukaasupesurin toiminta on kuvattu kuvassa 4. (Ympäristöntarkkailusuunnitelma 

2016, s.20.) 

 

 

Savukaasupesurin käyttöön liittyvän tukkeutumisriskin takia savukaasupesuria ei käytetä, jos 

laitoksilla olevat sähkösuodattimet eivät ole käytössä. Pesurin tukkeutumisriskin takia savukaa-

supesurissa on ohituskanava ja automaattinen hälytys. Savukaasupesurin toiminnan tarkkailu 

kuuluu yhtenä osana voimalaitoksella käytettävään automaatiojärjestelmään. Savukaasupesurin 

häiriötilanteet kirjautuvat informaatiojärjestelmään. Valvonta hoidetaan voimalaitoksen valvo-

mosta. (Ympäristöntarkkailusuunnitelma 2016, s.20.) 

 

 

Kuva 4. Savukaasupesurin kaavio*. (Ympäristöntarkkailusuunnitelma 2016, s.21.) 

*(Huom.) Kuvasta puuttuu hiekkasuodatin  
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3.1.5 Savukaasujen johtaminen 

 

Kuumavesikattilan 1NP savukaasut johdetaan pääosin voimakattilan 2NP piippuun savukaasu-

pesurin kautta. Savukaasupesurin mitoitusteho kesällä 2016 tehdyn kapasiteetin noston jälkeen 

vastaa vesi- ja voimakattilan maksimipolttoainetehoa (40 + 120 MW). Täydellä kuormalla sa-

vukaasupesurissa kiertävää lämmöntalteenottovaiheen vesimäärää pienennetään tulvimisen es-

tämiseksi. Näissä tilanteissa savukaasujen lauhdutuskyky alenee ja savupiippuun johdettavan 

savukaasun kosteus nousee. Eli suurella kuormalla molempien kattiloiden ollessa käytössä sa-

vukaasuissa olevaa vesihöyryä ei saada lauhdutettua yhtä tehokkaasti kuin normaalikuormalla, 

jolloin savukaasupesurin lämmöntalteenottotehoa joudutaan rajoittamaan. Ohitusta tehdään ai-

noastaan sen verran, että normaali tuotanto voidaan pitää yllä. (Ympäristölupapäätös 2017, s. 

8.) 

 

Mikäli lämmön- ja sähköntuotannossa ilmenee ongelmia yhteistuotannolla, savukaasupesurista 

joudutaan ohittamaan savukaasuja ja johtamaan ne ilmaan kuumavesikattilan 1NP piipun kautta. 

Savukaasupesurin vikatilanteissa kattilaa ei ajeta alas, koska alasajo aiheuttaa enemmän pääs-

töjä kuin poikkeustilanteen korjaus. (Ympäristölupapäätös 2017, s. 8.) 

 

Kuumavesikattilan 1NP savukaasut johdetaan laitoksen omaan piippuun vain mahdollisten sa-

vukaasujärjestelmän ja savukaasupesurin huoltoseisokkien aikana tai muuten tarvittaessa. Tyy-

pillisesti kuumavesikattilan 1NP savukaasuja johdetaan kuumavesikattilan piippuun vuosittain 

noin kuukauden mittainen jakso. Lisäksi ohitustarpeen voi aiheuttaa poikkeus- tai häiriötilanne. 

Jos kuumavesikattilan 1NP ajoa ilman savukaasupesuria on rajoitettava, joudutaan kaukolämpö 

tuottamaan öljykäyttöisillä lämpökeskuksilla kiinteän polttoaineen sijasta. (Ympäristölupapää-

tös 2017, s. 8.) 
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3.2 Voimalaitoksen ajotapa 

 

Energiantuotantoyksiköistä voimakattila 2NP on muutoksenkin jälkeen edelleen voimalaitok-

sen päätuotantoyksikkö. Yksikköä käytetään ympäri vuoden lukuun ottamatta noin 1–2 kuu-

kautta kestävää huoltoseisokkia, joka ajoitetaan yleensä kesään, jolloin kaukolämpökuorma on 

alhaisin. Kuumavesikattilaa 1NP käytetään pääosin voimakattilan 2NP huolto- ja häiriöseisok-

kien ajan. Lisäksi kuumavesikattilaa 1NP käytetään voimakattilan 2NP rinnalla, kun voimakat-

tilan kapasiteetti ei yksin riitä tuottamaan riittävästi energiaa talven kylmimpään aikaan. Vara-

lämpökeskusta 5NP käytetään lähinnä poikkeustilanteissa, kun muilla energiantuotantoyksi-

köillä tai polttoaineen syötössä on häiriöitä. (Ympäristölupapäätös 2017, s. 7‒8.) 

 

3.3 Päästöjen tarkkailu 

 

3.3.1 Kuumavesikattilan 1NP ja varalämpökeskuksen 5NP ympäristöluvan mukaiset 

mittausvelvoitteet   

 

Ympäristöluvassa kuumavesikattilan 1NP ja varalämpökeskuksen 5NP savukaasujen rikkidi-

oksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspitoisuudet määrätään mitattavaksi vähintään joka kuudes kuu-

kausi, jos varalämpökeskuksen 5NP käyttö sen mahdollistaa tai muutoin vähintään kerran vuo-

dessa. Varalämpökeskuksen 5NP rikkidioksidipäästöjä ei tarvitse mitata tunnettaessa poltetta-

van öljyn rikkipitoisuus. Polttolaitosta tai energiantuotantoyksikköä ei tarvitse käynnistää mit-

tauksia varten, jos ne eivät ole muutoin toiminnassa. (Ympäristölupapäätös 2017, s. 11.) 

 

Johdettaessa kuumavesikattilan 1NP savukaasut laitoksen omaan piippuun yhdessä varavoi-

makattilan 5NP kanssa polttolaitoksen yhteenlaskettu polttoaineteho on 97 MW. SUPO-ase-

tuksen (936/2014) liitteen 3 mukaisesti jatkuvatoimiset mittalaitteet vaaditaan yli 100 MW:n 

laitoksilta. (Ympäristölupapäätös 2017, s. 11.) 
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Kuumavesikattilan 1NP päästöjen tarkkailu suoritetaan voimakattilan 2NP jatkuvatoimisilla 

mittalaitteilla voimakattilan 2NP kesärevision aikana, tällöin kuumavesikattilan 1NP savukaa-

sut ohjataan voimakattilan 2NP piippuun. Kuumavesikattilan 1NP päästöjen tarkkailusta saa-

daan näin aiempaa tarkempia, koska mittaukset kestävät aiempia kertamittauksia pidempään. 

(Ympäristölupapäätös 2017, s. 11.) 

 

3.3.2 Voimakattilan 2NP ja kuumavesikattilan 1NP yhteisajon ympäristöluvan mukaiset 

mittausvelvoitteet  

 

Ympäristöluvassa kuumavesikattilan 1NP ja voimakattilan 2NP muodostamien polttolaitoksen 

savukaasujen rikkidioksidi-, typen oksidi- ja hiukkaspitoisuudet määrätään mitattavaksi nykyi-

sillä jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Päästöjä ei tarvitse mitata energiantuotantoyksiköittäin. 

Lisäksi poistokaasujen happipitoisuutta, lämpötilaa, painetta ja vesihöyrypitoisuutta on mitat-

tava jatkuvatoimisesti. Poistokaasujen vesihöyrypitoisuutta ei tarvitse mitata jatkuvatoimisesti, 

jos kaasu kuivataan ennen päästöjen analysointia. (Ympäristölupapäätös 2017, s. 11.) 

 

3.3.3 Mittaustilanteen vaatimukset 

 

Savukaasujen mittaustilanteiden on vastattava mahdollisimman hyvin normaalia käyttötilan-

netta muun muassa polttoaineen laadun ja palamisolosuhteiden suhteen. Epäpuhtauksien ja 

prosessiin liittyvien muuttujien edustavat mittaukset, näytteiden otto ja analysointi sekä auto-

maattisten mittausjärjestelmien kalibrointiin käytettävät vertailumittaukset on tehtävä standar-

dien mukaisesti (CEN, ISO tai SFS tai vastaavan standardin mukaisesti). Kaikissa kertaluon-

teisissa mittauksissa tulee käyttää akkreditoituja menetelmiä.  (Ympäristölupapäätös 2017, s. 

16.) 

 

3.4 Nykyiset ympäristölupamääräykset 

Suosiolan kuumavesikattilan 1NP laajennuksen jälkeen kuumavesikattila 1NP katsotaan 

SUPO-asetuksen mukaan uudeksi laitokseksi, joten sen raja-arvoina käytetään asetuksen liit-

teen 1 mukaisia raja-arvoja. Voimakattila 2NP on olemassa oleva laitos, jolloin sen SUPO- 
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asetuksen mukaiset raja-arvot katsotaan asetuksen liitteestä 2 (ympäristölupapäätös 2017, s. 

19.) 

 

3.4.1 Lupamääräykset voimakattilan 2NP ja kuumavesikattilan 1NP yhteisajossa 

 

Voimalaitoksen voimakattila 2NP (120 MW) ja vesikattila 1NP (47 MW) muodostavat yhden 

polttolaitoksen (167 MW), kun niiden savukaasut johdetaan yhteisen savukaasupesurin ja pii-

pun kautta ilmaan. Tällöin näiden molempien energiantuotantoyksiköiden ilmaan johdettavien 

päästöjen raja-arvot kuivassa savukaasussa kuuden prosentin happipitoisuudessa on esitetty 

taulukossa 3. (Ympäristölupapäätös 2017, s.14.) 

 

Taulukko 3. Luparajat voimakattilan 2NP ja kuumavesikattilan 1NP yhteisajossa. Taulukon 

oikeassa reunassa SUPO-asetuksen mukaiset raja-arvot (Ympäristölupapäätös 2017, s.15). 

 1.1.2016–31.12.2022 1.1.2023 alkaen SUPO raja-arvo 

Hiukkaset 40 mg/m3 (n) 20 mg/m3 (n) 20 mg/m3 (n) 

Rikkidioksidi 350 mg/m3 (n) 280 mg/m3 (n) 257 mg/m3 (n)* 

Typen oksidit, NOx 

(NO2:na) 

490 mg/m3 (n) 240 mg/m3 (n) 

 

250 mg/m3 (n) 

*SUPO-raja-arvo lasketaan asetuksen ohjeen mukaisesti, jolloin lupahakemuksen mukaisilla 

polttoainesuhteilla laskettuna raja-arvoksi saadaan 257 mg/m3 (n). Jos käytössä olisi vain 

turve, silloin raja-arvo olisi 300 mg/m3 (n). 

  

”Päästöraja-arvoa katsotaan 31.12.2022 saakka noudatetun, jos kalenterivuoden yhdenkään 

kalenterikuukauden mitattujen päästöjen keskiarvo ei ylitä raja-arvoja, ja jos rikkidioksidin ja 

hiukkasten kaikista 48 tunnin keskiarvoista 97 prosenttia ja typenoksidien kaikista 48 tunnin 

keskiarvoista 95 prosenttia ei ylitä 110 prosenttia raja-arvoista.” 

”1.1.2023 lähtien päästöraja-arvojen noudattamisessa on noudatettava mitä suurten polttolai-

tosten (SUPO) päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (936/2014) 14 

§:ssä säädetään.”  (Ympäristölupapäätös 2017, s.15.) 
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3.4.2 Lupamääräykset voimakattilan 2NP savukaasuille 

 

Tilanteissa, savukaasulauhduttimelle johdetaan vain voimakattilan 2NP savukaasuja ovat il-

maan johdettavien päästöjen raja-arvot kuivassa savukaasussa kuuden prosentin happipitoisuu-

dessa ovat esitetty taulukossa 4. (Ympäristölupapäätös 2017, s.15.) 

 

Taulukko 4. Lupamääräykset voimakattilalle 2NP. Taulukon oikeassa reunassa SUPO-asetuk-

sen mukaiset raja-arvot (Ympäristölupapäätös 2017, s.15). 

 1.1.2016–31.12.2022 1.1.2023 alkaen SUPO raja-arvo 

Hiukkaset 50 mg/m3 (n) 20 mg/m3 (n) 20 mg/m3 (n) 

Rikkidioksidi 400 mg/m3 (n) 300 mg/m3 (n) 255 mg/m3 (n)* 

Typen oksidit, NOx 

(NO2:na) 

600 mg/m3 (n) 250 mg/m3 (n) 250 mg/m3 (n) 

*SUPO-raja-arvo lasketaan asetuksen ohjeen mukaisesti, jolloin lupahakemuksen mukaisilla 

polttoainesuhteilla laskettuna raja-arvoksi saadaan 255 mg/m3 (n). Jos käytössä olisi vain 

turve, silloin raja-arvo olisi 300 mg/m3 (n). 

 

”Päästöraja-arvoa katsotaan 31.12.2022 saakka noudatetun, jos kalenterivuoden yhdenkään 

kalenterikuukauden mitattujen päästöjen keskiarvo ei ylitä raja-arvoja, ja jos rikkidioksidin ja 

hiukkasten kaikista 48 tunnin keskiarvoista 97 prosenttia ja typenoksidien kaikista 48 tunnin 

keskiarvoista 95 prosenttia ei ylitä 110 prosenttia raja-arvoista.” 

”1.1.2023 lähtien päästöraja-arvojen noudattamisessa on noudatettava mitä suurten polttolai-

tosten päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (936/2014) 14 §:ssä sää-

detään.” (Ympäristölupapäätös 2017, s.15.) 

 

3.4.3 Lupamääräykset voimakattilan 2NP seisokkitilanteissa 

 

Voimakattilan 2NP seisokki- tai muissa häiriötilanteissa savukaasulauhduttimen kautta ilmaan 

johdetaan vain kuumavesikattilan 1NP savukaasuja. Näiden tilanteiden ilmapäästöjen raja-ar-

vot kuivassa savukaasussa kuuden prosentin happipitoisuudessa on esitetty taulukossa 5. (Ym-

päristölupapäätös 2017, s.16.) 
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Taulukko 5. Lupamääräykset voimakattilan 2NP seisokkitilanteisiin (Ympäristölupapäätös 

2017, s.15). 

  SUPO- raja-arvo 

Hiukkaset 20 mg/m3 (n) 20 mg/m3 (n) 

Rikkidioksidi 225 mg/m3 (n) 280 mg/m3 (n)* 

Typen oksidit, NOx (NO2:na) 200 mg/m3 (n) 250 mg/m3 (n) (< 100 MW) 

*SUPO-raja-arvo lasketaan asetuksen ohjeen mukaisesti, jolloin lupahakemuksen mukaisilla 

polttoainesuhteilla laskettuna raja-arvoksi saadaan 280 mg/m3 (n). Jos käytössä olisi vain 

turve, silloin raja-arvo olisi 300 mg/m3 (n). 

 

”Päästöraja-arvoja katsotaan jatkuvissa mittauksissa noudatetun, jos yksikään raja-arvoon 

verrattava päästöjen kuukausittainen keskiarvo ei ylitä päästöraja-arvoja, yksikään raja-ar-

voon verrattava päästöjen vuorokausikeskiarvo ei ylitä 110 prosenttia päästöraja-arvoista ja 

95 prosenttia kaikista vuoden aikana raja-arvoon verrattavista päästöjen tuntikeskiarvoista ei 

ylitä 200 prosenttia päästöraja-arvoja.” 

”Raja-arvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot ja tuntikeskiarvot määrite-tään mitatuista 

raja-arvoon verrattavista tuntikeskiarvoista, jotka saadaan vähentämällä mitatusta arvosta 

raja-arvopitoisuudesta laskettu mittaustuloksen 95 prosentin luotettavuutta kuvaava osuus. 

Mittaustuloksen 95 prosentin luotettavuutta kuvaava osuus on hiilimonoksidille 10 prosenttia 

päästöraja-arvosta, rikkidioksidille ja typenoksideille 20 prosenttia päästöraja-arvosta ja 

hiukkasille 30 prosenttia päästöraja-arvosta.” (Ympäristölupapäätös 2017, s.15.) 

 

3.4.4 Lupamääräykset kuumavesikattilan 1NP ja varavoimakattilan 5NP yhteisajossa 

 

Johdettaessa kuumavesikattilan 1NP savukaasut omassa hormissaan varavoimakattilan 5NP 

kanssa yhteiseen piippuun ilmaan johdettavien päästöjen raja-arvot kuivassa savukaasussa 

kuuden prosentin happipitoisuudessa on esitetty taulukossa 6. (Ympäristölupapäätös 2017, 

s.16.) 

  



 
 

21 
 

Taulukko 6. Lupamääräykset kuumavesikattilalle 1NP ja varavoimakattilalle 5NP 

  SUPO- raja-arvo 

Hiukkaset 20 mg/m3 (n) 20 mg/m3 (n) 

Rikkidioksidi 250 mg/m3 (n) 280 mg/m3 (n) 

Typen oksidit, NOx (NO2:na) 250 mg/m3 (n) 250 mg/m3 (n) 

(< 100 MW) 

*SUPO- raja-arvo lasketaan asetuksen ohjeen mukaisesti, jolloin lupahakemuksen mukaisilla 

polttoainesuhteilla laskettuna raja-arvoksi saadaan 280 mg/m3 (n). 

 

”Päästöraja-arvoja katsotaan kertamittauksissa noudatetun, jos kunkin mittaussarjan tulosten 

keskiarvo ei ylitä raja-arvoja. Päästöt on mitattava kertaluonteisesti joka kuudes kuukausi.” 

(Ympäristölupapäätös 2017, s.17.) 

 

3.4.5 Lupamääräykset vesipäästöille 

 

Ympäristölupapäätöksen (PSAVI/8/04.08/2013) mukaan lauhdevedet voidaan johtaa sadeve-

siviemärin kautta vesistöön tai vastaavasti jätevesiviemäriin ja sitä kautta kaupungin jäteve-

denpuhdistamolle. Ennen lauhdevesien johtamista Veitikanojaan lauhdevedet on saostettava 

kemiallisesti, selkeytettävä ja suodatettava. Lauhdevesien määrää, pH:ta ja lämpötilaa on seu-

rattava jatkuvatoimisesti ennen vesien johtamista viemäriin tai Veitikanojaan. (Ympäristölupa-

päätös 2013, s.28.) 

 

Lauhdevesien ympäristölupamääräykset on esitetty taulukossa 7.  

Taulukko 7. Lauhdevesipäästöjen lupamääräyksien mukaiset mittaukset 

Aine/muuttuja Yksikkö  

Lämpötila ⁰C (vuorokausikeskiarvona) +40 

pH  6-8 

Kiintoaine mg/l 10 

Elohopea µg/l 5 

Kadmium µg/l < 10 
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Johdettaessa lauhdevedet Veitikanojaan, vesinäytteet tulee ottaa Veitikanojan purkupaikan 

ylä- ja alapuolelta sekä avo-ojasta ennen purkukohtaa kaksi kertaa vuodessa (touko‒kesä-

kuussa ja syys‒lokakuussa) taulukon 8 mukaisesti. (Ympäristölupapäätös 2013, s. 29.) 

 

Taulukko 8. Lauhdevesipäästöistä analysoitavat aineet/muuttujat, kun lauhdevedet johdetaan 

Veitikanojaan.  

Aine/muuttuja Yksikkö 

pH  

Sulfaatti mg/l 

Kokonaisfosfori mg/l 

Kokonaistyppi mg/l 

Kiintoaine mg/l 

Biologinen hapenkulutus (BOD7) mg/l 

Raskasmetallit As µg/l 

Cd µg/l 

Co µg/l 

Cr µg/l 

Ni µg/l 

Pb µg/l 

Zn µg/l 

Hg µg/l 

 

Edellä mainittujen lisäksi johdettaessa lauhdevedet Veitikanojaan Harjulammen luoteis-poh-

joisosasta on otettava näyte kerran vuodessa. Näyte on otettava läheltä pohjaa, ja siitä tulee 

analysoida pH, sähkönjohtavuus, happipitoisuus, kemiallinen hapenkulutus ja sulfaattipitoi-

suus. (Ympäristölupapäätös 2013, s.29.) 

 

Johdettaessa lauhdevedet viemäriverkostoon tulee jätevesien laatua ja määrää seurata jäteve-

sisopimukseen kirjattujen seurantavaatimusten mukaisesti. (Ympäristölupapäätös 2013, s.29.) 
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3.5 Vertailulaitosten ympäristöluvat 

 

Uusien BAT-päätelmien vaikutuksesta tehtäviä ympäristölupahakemuksia on parhaillaan käsi-

teltävänä useita. Joitakin päätöksiä on jo saatu, ja niitä käsitellään tässä kohdassa. Päätöksistä 

on nähtävissä selvästi uusien BAT-päätelmien sitovuus, ja laitoksille on odotettavissa suuria 

investointeja, että uusiin lupaehtojen mukaisiin päästöraja-arvoihin päästään.  

 

3.5.1 Laanilan voimalaitos  

 

Oulusssa sijaitsevan Laanilan voimalaitoksen ympäristölupa (PSAVI/1393/2017) on annettu 

5.6.2018 ja se edustaa uusiin BAT-päätelmiin perustuvaa ympäristölupalinjaa. Voimalaitoksen 

polttoaineteho on 53 MW ja pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte ja teolli-

suusjäte, mekaanisesti lajiteltu jäte ja prosessikaasu sekä käynnistys- ja varapolttoaineena ke-

vyt polttoöljy.  Voimalaitos tuottaa kaukolämpöä Oulun Energian kaukolämpöverkkoon sekä 

höyryä, jota käytetään Laanilan Voima Oy:n voimalaitoksella sähkön ja prosessihöyryn tuo-

tannossa. Laitoksen vuotuinen käyttöaika on 8000 tuntia. Laanilan ilmapäästöjen ympäristölu-

pamääräykset on kuvattu taulukossa 9. (Ympäristölupapäätös PSAVI/1393/2017.) 
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Taulukko 9. Laanilan voimalaitoksen ilmapäästöjen ympäristölupamääräykset. (muokattu lu-

papäätöksestä, ympäristölupapäätös PSAVI/1393/2017). 

Epäpuhtaus Määrittely /-aika mg/m3 (n) 

Hiukkaset Vuorokausikeskiarvo 10 

Kaasumaiset ja höyrymäiset orgaa-

niset aineet orgaanisen hiilen ko-

konaismääränä (TOC) Vuorokausikeskiarvo 10 

Suolahappo (HCl) Vuorokausikeskiarvo 10 

Fluorivety (HF) Vuorokausikeskiarvo 1 

Rikkidioksidi (SO2) Vuorokausikeskiarvo 50 

Typen oksidit (NOx) typpidioksi-

dina (NO2) Vuorokausikeskiarvo 200 

Ammoniakki Vuorokausikeskiarvo 20 

Kadmium (Cd) ja sen yhdisteet 

kadmiumina (Cd) sekä tallium (Tl) 

ja sen yhdisteet talliumina 

Vähintään 30 minuutin ja enintään 

8 tunnin näytteenottoajan kuluessa 

mitatut kaikki keskiarvot yht. 0,05 

Elohopea (Hg) ja sen yhdisteet 

elohopeana (Hg) 

Vähintään 30 minuutin ja enintään 

8 tunnin näytteenottoajan kuluessa 

mitatut kaikki keskiarvot 0,05 

Muut metallit ja metalloidit Vähintään 30 minuutin ja enintään 

8 tunnin näytteenottoajan kuluessa 

mitatut kaikki keskiarvot yht. 0,5 

Hiilimonoksidi (CO) Vuorokausikeskiarvo 50 

Puolen tunnin keskiarvo 100 

10 minuutin keskiarvo 150 

 

3.5.2 Aittaluodon voimalaitos 

 

Pori Energia Oy:n Aittaluodon ympäristölupa (ESAVI/10436/2017) on annettu 20.6.2018 ja 

edustaa myös uusiin BAT-päätelmiin perustuvaa ympäristölupalinjaa. Voimalaitoksen poltto-

aineteho on nykyisin 137 MW, mutta sitä alennetaan vuoden 2020 aikana 95 MW:iin. Voima-

laitoksen pääpolttoaineita ovat turve ja puuperäiset biopolttoaineet. Häiriö- ja käynnistystilan-

teissa käytetään raskasta polttoöljyä, jonka rikkipitoisuus on enintään 1,0 painoprosenttia. Voi-

malaitos tuottaa Pori Energia Oy:n asiakkaiden tarpeisiin kaukolämpöä, prosessihöyryä ja 
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lämpöä sekä sähköä. Aittaluodon kattiloiden K4 ja K2 ilmapäästöjen ympäristölupamääräyk-

set on kuvattu taulukossa 10.  

 

Taulukko 10. Aittaluodon voimalaitoksen ilmapäästöjen ympäristölupamääräykset. (muokattu 

lupapäätöksestä, ympäristölupapäätös ESAVI/10436/2017) 

Epäpuhtaus Kattilan K4 päästöraja-arvot kattilan 

toimiessa monipolttoaineyksikkönä 

mg/m3 (n) 

Kattilan K2 päästöraja-arvot kattilan 

toimiessa monipolttoaineyksikkönä* 

mg/m3 (n) 

Vuosikeskiarvo 

Vuorokausikes-

kiarvo Vuosikeskiarvo 

Vuorokausikes-

kiarvo 

Hiukkaset 5 10  22 

Suolahappo (HCl) 7 12  35 

Fluorivety (HF) 1 

näytteenottojakson 

keskiarvo - 

  

 

1,5 

Rikkidioksidi (SO2) 70 175  215 

Typen oksidit (NOx) 

typpidioksidina (NO2) 200 250 

  

310 

Ammoniakki 15 -   

Kadmium (Cd) ja sen 

yhdisteet kadmiumina 

(Cd) sekä tallium (Tl) 

ja sen yhdisteet tal-

liumina (Tl) - - 

  

Elohopea (Hg) ja sen 

yhdisteet elohopeana 

(Hg) 

5 µg/m3n  

näytteenottojakson 

keskiarvo - 

  

 

5 

Muut metallit ja metal-

loidit * - - 

  

Hiilimonoksidi (CO) - -   

TVOC - -   

* Päästöraja-arvoja katsotaan kertamittauksissa noudatetun, jos kunkin mittaussarjan tulokset 

eivät ylitä päästöraja-arvoja.  
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4 SUOSIOLAN VOIMALAITOKSEN ILMA- JA VESIPÄÄSTÖT 

 

4.1 Voimakattilan 2NP päästöjen nykytaso 

 

Voimakattilan 2NP typenoksidipäästöjen vuorokausikeskiarvot ja vuosikeskiarvot vuosilta 

2013‒2018 on kuvattu kuvissa 5 ja 6. Voimakattilan 2NP jatkuvatoimiset mittaukset on sijoi-

tettu siten, että yhteisajossa kuumavesikattilan 1NP kanssa päästöt mitataan jatkuvatoimisesti 

voimakattilan 2NP jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Mittaustiedot on haettu Valmet DNA- jär-

jestelmästä jonka tiedoista kuvaajat on tuotettu.  

 

 

Kuva 5. Voimakattilan 2NP typenoksidien vuorokausikeskiarvot mg/m3(n) vuosilta 2013‒

2018.  
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Kuva 6. Voimakattilan 2NP typenoksidien vuosikeskiarvot mg/m3(n) vuosilta 2013‒2018. 

 

Voimakattilan 2NP rikin oksidipäästöjen vuosikeskiarvo ja vuorokausikeskiarvot vuosilta 

2013‒2017 on esitetty kuvissa 7 ja 8. Voimakattilan 2NP jatkuvatoimiset mittaukset on sijoi-

tettu siten, että yhteisajossa kuumavesikattilan 1NP ilmapäästöt mitataan jatkuvatoimisesti 

voimakattilan 2NP mittalaitteilla. Vuonna 2014 toteutettu savukaasulauhduttimen investointi 

on laskenut merkittävästi mitattuja rikin oksidipäästöjä, mikä on nähtävissä selkeästi seuraa-

vista kuvista 7 ja 8.  
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Kuva 7. Voimakattilan 2NP rikkidioksidipäästöjen vuorokausikeskiarvo mg/m3(n) vuosilta 

2013‒2018. 

 

Kuva 8. Voimakattilan 2NP rikkidioksidipäästöjen vuosikeskiarvo mg/m3(n) vuosilta 2013‒

2018. 
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siten, että yhteisajossa kuumavesikattilan 1NP ilmapäästöt mitataan jatkuvatoimisesti voima-

kattilan 2NP mittalaitteilla. Myös hiukkaspäästöjen osalta on nähtävissä savukaasulauhdutti-

men käyttöönotto vuoden 2014 jälkeen.  

 

Kuva 9. Voimakattilan 2NP hiukkaspäästojen vuorokausikeskiarvot mg/m3(n) vuosilta 2013‒

2018. 

 

Kuva 10. Voimakattilan 2NP hiukkaspäästojen vuosikeskiarvot mg/m3 (n) vuosilta 2013‒

2018. 
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4.2 Kuumavesikattilan 1NP ja varavoimakattilan 5NP päästöjen nykytaso 

 

Kuumavesikattilan 1NP päästömittaukset käsittävät kattilan takuumittaukset 1.2.-2.3.2018 vä-

lillä ja päästömittaukset 7.8.2018 aikana. Kuumavesikattilan 1NP käyttöönotto tapahtui vuo-

den 2017 aikana, minkä takia mittaustietoja oli varsin vähän käytätettävissä tätä työtä tehtä-

essä. Päästömittaustulokset on esitetty taulukossa 11. 

 

Taulukko 11. Kuumavesikattilan 1NP ilmapäästöt redusoituna kuuden prosentin happipitoi-

suuteen. (Muokattu mittausraporteista, Nablabs 2018.) 

Mittauspäivät 28.2. 

2018 

28.2. 

2018 

1.‒2.3. 

2018 

1.3. 

2018 

7.8. 

2018 

7.8. 

2018 

BAT raja-arvot 

Teho MW 40 20 40 21 39 20 < 100 

Polttoaine Turve Turve Hake Hake Hake hake Hake/Turve 

SO2 mg/m3 (n) 552 508 10 54 5 5 vuosi ka. 15-100 

vrk. ka. 30-215 

NOx mg/m3 (n) 207 183 154 133 159 116 vuosi ka. 70-225 

vrk. ka. 120-275 

Hiukkaset mg/m3 (n) 32 2 36 3 42 6 vuosi ka. 2-15 

vrk. ka. 2-22 

NH3 mg/m3 (n) 66 82 5 2 - - 3-15 

 

Kuumavesikattilan 1NP päästömittaustuloksista on nähtävissä, että kattilan hiukkaspäästöt 

nousevat voimakkaasti, kun kattilan teho nostetaan 40 MW tasolle. Nykyisen kaksikenttäisen 

sähkösuodattimen kapasiteetti ei siis riitä käytettäessä kattilaa korkealla kuormalla. Tuloksista 

on nähtävissä myös rikkidioksidin (SO2) tasojen nousevan korkeiksi käytettäessä polttoai-

neena turvetta. Varalämpökeskuksen 5NP päästötasot on esitetty taulukossa 12.   
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Taulukko 12. varalämpökeskuksen 5NP ilmapäästöt redusoituna kolmen prosentin happipitoi-

suuteen (muokattu ympäristöluvasta PSAVI/350/2016 s. 7.).  

NO2                         mg/m3 (n) 198 

SO2                          mg/m3 (n) 172 

Hiukkaset       mg/m3 (n) < 2 

CO                 mg/m3 (n) < 3 

 

4.3 Päästöt vesistöön 

 

Savukaasupesurin käsiteltyjen vesien analyysitulokset vuosilta 2014‒2017 on esitetty liitteessä 

1 (Lauhdevesipäästöt vuosilta 2013‒2017).  Näytteet ottivat ja analysoi ulkopuolinen sertifi-

oitu laboratorio. Kertamittausten lisäksi lauhdevesien virtaamaa, pH:ta ja lämpötilaa seurataan 

jatkuvatoimisilla mittareilla. (Ympäristölupapäätös 2013, s. 29.) 

 

Lauhdevesien laatuun vaikuttavat esimerkiksi kemikaalien annostelu ja polttoainejakauman 

muutokset. Lauhdeveden laadun vaihteluihin on pyritty vaikuttamaan polttoaineen vastaan-

oton kahdennuksella, joka mahdollistaa polttoainesuhteiden aiempaa paremman säädön.  

(Vuosiraportti 2017, s. 39.) 

 

Lauhdevesinäytteitä otetaan keväällä (touko‒kesäkuussa) ja syksyllä (syys‒lokakuussa) pois-

tovesialtaan kaivosta ja Veitikanojasta. Harjulammen näytteet otetaan kerran vuodessa. (Ym-

päristölupapäätös 2013, s. 29.) Taulukossa 13 on esitetty voimalaitoksen lauhdevesipäästöt 

vuosilta 2013‒2017. Päästöistä on nähtävissä vuoden 2016 kesällä tehty muutos, jonka jälkeen 

kuumavesikattilan 1NP savukaasut alettiin johtaa savukaasupesuriin. Vuosi 2017 oli ensim-

mäinen kokonainen vuosi, kun kuumavesikattilan 1NP savukaasut johdettiin savukaasupe-

suriin, tämä näkyy esimerkiksi kohonneina sulfaattipäästöinä. Kaikki mitatut pitoisuudet alitti-

vat nykyisen ympäristöluvan mukaiset raja-arvot. 
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5 PARAS KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TEKNIIKKA BAT  

 

5.1 Taustaa 

Ensimmäinen BREF-asiakirja (BAT Reference Document), joka kuvaa suurten polttolaitosten 

parasta käyttökelpoista tekniikkaa julkaistiin vuonna 2006 (Euroopan Unioni). BREF-asiakir-

jassa esitetään Euroopan laajuisesti käytössä olevia tekniikoita, päästöjä ja kulutuksia sekä ar-

vioidaan saatujen tietojen perusteella, mihin parhailla käytössä olevilla tekniikoilla päästään. 

Asiakirja on toiminut ilmestymisestään lähtien yhtenä tärkeimmistä tietolähteistä arvioitaessa 

suurien polttolaitosten ympäristölupamääräyksiä parhaan käyttökelpoisen tekniikan osalta. (No-

vox Oy 2017, s. 6.) 

 

Teollisuuden päästödirektiivin (IE-direktiivi) vaikutti voimaan tultuaan (teollisuuden päästödi-

rektiivi, 2010/75/EU) jonkin verran BREF-asiakirjan valmisteluun liittyviin tietojenvaihtoon, 

päätöksentekoon ja koko asiakirjan merkitykseen. Yksi keskeisin muutos on, että BREF-asia-

kirjan perusteella laaditaan erikseen hyväksyttävät BAT-päätelmät. Kuvassa 11 on esitetty tyy-

pillinen BREF-dokumentin käsittely. (Novox Oy 2017, s. 6). 
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Kuva 11. BREF- asiakirjojen laadinnan ja tarkastelun työnkulku (Euroopan Unionin julkaisut 

2012) 

 

Syksyllä 2017 voimaan tulleen BREF- asiakirjan valmistelu aloitettiin Suomessa vuonna 2009 

ja päivitys vuonna 2011 (Ympäristöministeriö 2015). Tärkeässä asemassa asiakirjojen laadinnan 

osalta oli tekninen työryhmä (TWG), johon kuului jäsenvaltioiden, teollisuuden, konsulttien, 

ympäristöjärjestöjen, laitetoimittajien ja tutkimuslaitosten edustajia. Tekniseen työryhmään 

kuului myös suomalaisia jäseniä, ja lisäksi Suomessa toimi kansallinen toimialaryhmä, joka val-

misteli ja toimitti kannanottoja ja taustatietoja BREF-työhön. Kansainvälistä tietojenvaihtoa or-

ganisoi ja käytännön kirjoitustyöstä vastasi Sevillassa toimiva IPPC-toimisto (EIPPCB, Euro-

pean IPPC Bureau). Teknisen työryhmän (TGW) loppukokous pidettiin kesäkuussa 2015. (No-

vox Oy 2017, s. 6). 

 

Teollisuuden päästödirektiivin artiklan 13 mukainen foorumi käsitteli BREF-asiakirjaa teknisen 

työryhmän jälkeen ja antoi lausuntonsa lokakuussa 2016. Tämän jälkeen asia eteni teollisuuden 

päästödirektiivin 75 artiklan mukaiseen komiteaan, jossa oli komission lisäksi vain jäsenvalti-
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oiden edustus. Komitea hyväksyi BAT-päätelmät huhtikuussa 2017. Lopullisesta hyväksyn-

nästä päätti komissio, joka hyväksyi päätelmät 31.7.2017 ja virallisesti ne julkaistiin 17.8.2017. 

BAT- tarkastelun aikataulu on esitetty kuvassa 12. (Novox Oy 2017, s.6.) 

 

Kuva 12. BAT-tarkastelun aikataulu (Polttolaitosten sääntely, 2017 s. 5). 

 

5.2 Teollisuuden päästödirektiivi 

 

Edellisessä kappaleessa mainittu teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (2010/75/EU, Indust-

rial Emissions Directive, IE-direktiivi) tuli voimaan 6.1.2011. Tällä nykyisellä teollisuuden 

päästöjä koskevalla direktiivillä korvataan IPPC-direktiivi (96/61/EY, kodifioitu 2008/1/EY). 

 

Edellä mainitun lisäksi teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi kattaa nykyiset LCP-direktii-

vin (2001/80/EY), jätteenpolttodirektiivin (2000/76/EY), titaanidioksiditeollisuuden direktiivit 

(78/176/ETY,82/883/ETY, 92/112/ETY) sekä teollisuus-VOC-direktiivin (1999/13/EY), jotka 

kaikki yhdistettiin yhdeksi direktiiviksi. (Ympäristöministeriön julkaisuja 2011, s.18.) 

 

Teollisuuspäästödirektiivi vaikuttaa esimerkiksi parhaan käyttökelpoisen tekniikan oikeudelli-

seen sitovuuteen ja tarkempiin säännöksiin, jotka liittyvät jälkivalvontaan. Teollisuudenpääs-

tödirektiivillä pyritään parantamaan ilmansuojelun, maaperäsuojelun ja resurssien kestävän 
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käytön strategioiden levittämistä sekä vahvistamaan ympäristönsuojelullista ennakkovalvon-

taa. Tavoitteena on edistää uusia teknisiä ratkaisuja, parantaa ympäristönsuojelun tasoa kus-

tannustehokkaasti, parantaa hallinnollista tehokkuutta sekä luoda aiempaa selkeämpi ja pa-

rempi lainsäädäntö. (Ympäristöministeriön julkaisuja 2011, s.18.) 

 

Euroopan unionin yksi keskeisimpiä huolia on ollut jäsenvaltioiden lupamääräyksissä esiinty-

vät erot. Teollisuuden päästödirektiivin avulla Euroopan unioni pyrkii lisäämään BREF-doku-

menttien sitovuutta vahvistamalla dokumenttien sisällön komiteakäsittelyssä. (Ympäristömi-

nisteriön julkaisuja 2011, s.18.) 

 

5.3 Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT 

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT (Best Available Tecniques) tarkoittaa mahdollisimman 

tehokkaita, kehittyneitä ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia menetelmiä, joilla ehkäistään lai-

toksien toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. BATin soveltamisen taustalla on kappa-

leessa 5.2 esitetty teollisuuden päästöjä koskeva IE-direktiivi (Industrial Emissions Directive, 

IED, 2010/75/EU), joka yhdistää saman direktiivin alle useita teollisuuden päästöjä sääteleviä 

direktiivejä. Suomessa teollisuuspäästödirektiivin mukaiset muutokset saatettiin voimaan osana 

uudistunutta ympäristönsuojelulakia (527/2014), joka tuli voimaan syyskuussa 2014. (Ympäris-

tönsuojelulaki 2014.) Kuvassa 13 on esitetty parhaan käyttökelpoisen tekniikan BAT-sovelta-

misketju.  

 

 

Kuva 13. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisketju.  
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Ympäristönsuojelulain uudistuksen vaikutuksesta yleiseurooppalaisten BAT-vertailuasiakirjo-

jen (BREF-asiakarjojen) rooli vahvistuu. Teollisuusdirektiivin soveltamisaltaan kuuluvien di-

rektiivilaitosten päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräyksien on jatkossa perustut-

tava uusiin BAT-päätelmiin. Uudet ympäristölupapäätökset noudattavat päätelmien päästöta-

soja eivätkä ympäristöluvassa määrättävät päästöraja-arvot saa ylittyä normaaleissa toiminta-

olosuhteissa (YSL 75§).  

  

5.4 Ympäristölupien tarkastamismenettely 

 

Toiminnanharjoittajan on toimitettava BAT-selvitys valvontaviranomaiselle kuuden kuukauden 

kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevat 

päätelmät. Valvontaviranomainen arvioi selvityksen perusteella ympäristöluvan tarkistamisen 

tarpeen ja määrää tarvittaessa toiminnanharjoittajan jättämään ympäristöluvan tarkistamista 

koskevan hakemuksen lupaviranomaiselle. Hakemus on jätettävä viimeistään valvontaviran-

omaisen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua määräyk-

sen antamisesta. Toiminnanharjoittaja voi myös ohittaa selvitysvaiheen ja ilmoittaa jättävänsä 

lupahakemuksen ilman erillistä BAT-selvitystä.  

 

Ympäristölupahakemukseen on liitettävä päästötarkkailun tulokset sekä muut tarvittavat tiedot, 

joiden perusteella toimintaa voidaan verrata BAT-päätelmissä kuvattuun parhaaseen 

käyttökelpoiseen tekniikkaan ja päästötasoihin. Ympäristölupahakemukseen on tarvittaessa 

liitettävä selvitys tekniikoista tai muista toimenpiteistä, joita toiminnanharjoittaja ottaa käyttöön 

varmistaakseen, että toiminta vastaa uusia päätelmiä ja lainsäädäntöä. Edellä mainittujen 

asioiden lisäksi toiminnanharjoittajan on selvitettävä, miten muutos vaikuttaa laitoksen 

nykyiseen toimintaan ja arvioitava toiminnan ympäristövaikutuksia. (ympäristönsuojeluasetus 

713/2014, 10 §). Kuvassa 14 on esitetty ympäristöluvan tarkastusmenettelyn vaiheet.  
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Kuva 14. Ympäristöluvan tarkastamismenettelyn vaiheet (Novox Oy, s, 7). 

 

5.5 Suurten polttolaitosten asetus  

 

Suuria polttolaitoksia (SUPO-asetus) koskeva valtioneuvoston asetus (936/2014) astui voimaan 

vuoden 2014 loppu puolella. SUPO-asetus koskee vähintään 50 MW:n polttolaitoksia jotka 

muodostavat ympäristönsuojelulain 98 §:ssä tarkoitetun suuren polttolaitoksen. (Ympäristömi-

nisteriön julkaisuja 2017, s. 3.) Näitä laitoksia ovat esimerkiksi kahden tai useamman kattilan 

muodostama energiantuotantoyksiköiden yhdistelmä, joiden yhteenlaskettu polttoaineteho on 

50 MW ja niiden savukaasut johdetaan yhteiseen piippuun. (Ysl 98 §) 

 

Uudet BAT-päätelmät koskevat myös SUPO-asetuksen 6§:n mukaisia polttolaitoksia ja energi-

antuotantoyksiköitä, joita on sitouduttu käyttämään enintään 17 500 tuntia ajalla 1.1.2016‒

31.12.2023. Näiden yksiköiden osalta päätelmien vaikutuksia on rajattu kuitenkin siten, että 
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päätelmät eivät tule sovellettaviksi siltä osin, kun kyse on jouston piirissä olevista epäpuhtauk-

sista. Tästä johtuen näiden yksiköiden osalta päätelmien julkaisemisesta ei todennäköisesti seu-

raa ympäristöluvan tarkastamistarvetta. (Pöyry Finland Oy 2017, s. 3.) 

 

SUPO- asetuksessa asetetun päästöarvon noudattamista tarkastellaan jatkuvatoimisilla mittauk-

sissa tunti-, vuorokausi- ja kuukausikeskiarvoina. SUPO-asetuksen mukaisia päästöraja-arvoja 

on noudatettava, vaikka niitä ei olisi esitetty ympäristöluvassa. (Ympäristöministeriön julkai-

suja 2017, s. 14.) 

 

BAT-päästötasojen numeeriset arvot ovat tyypillisesti alhaisempia kuin SUPO-asetuksessa ase-

tetut vähimmäistason päästöraja-arvot (SO2, NOX ja hiukkaset). Jos ympäristöluvassa päästö-

raja-arvot määrätään BAT-päätelmien mukaisten päästötasojen mukaisesti ja toiminta noudat-

telee asetettuja raja-arvoja, voidaan arvioida myös SUPO-asetusten mukaisen kuukausikeskiar-

von alittuvan. Päästötasojen perusteella ei voida arvioida toteutuuko SUPO-asetuksen mukaiset 

tuntikeskiarvot, joten BAT-päätelmien mukaisten vuorokausi- ja vuosikeskiarvojen lisäksi voi-

daan joutua määräämään myös SUPO-asetuksen mukainen raja-arvo tuntikeskiarvona.  

Lähtökohtaisesti voimalaitoksien BAT-päästötasojen ylärajat takaavat riittävän hyvän ympäris-

tösuojelutason, eivätkä päästöt aiheuta pilaantumisriskiä ympäristölle. (Ympäristöministeriön 

julkaisuja 2017, s. 15.) 

 

5.6 BAT-poikkeamat 

 

Ympäristönsuojelulain mukaisesti ympäristöluvassa on määrättävä päästöille päästöraja-arvot, 

jotka eivät ylitä BAT-päätelmien päästötasoja laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa 

(NOC, Normal operation conditions).  Suurten polttolaitosten savukaasujen osalta näitä ovat 

NH3, NOx, SO2, HCl, HF, hiukkaset ja Hg ja jätevesipäästöille TOC, COD, TSS, F-, SO4
2-, S2-

, SO3
2- ja metallit. Ympäristönsuojelulaki mahdollistaa kuitenkin alhaisemmat päästöraja-ar-

vot, jos BAT-päätelmien mukaiset raja-arvot aiheuttaisivat kohtuuttoman korkeat kustannuk-

set verrattaessa niitä saavutettuihin ympäristöhyötyihin. (Novox Oy 2017, s.23.) 
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5.6.1 Määräaikaiset BAT-poikkeukset 

 

Pysyviä ja määräaikaisia BAT- poikkeuksia koskee sama poikkeamissäännös. Lisäaikaa on 

mahdollista hakea niissä tapauksissa, joissa BAT- päätelmien päästötasojen soveltaminen nel-

jän vuoden määräajassa ei ole toteutettavissa esimerkiksi investointien tai huoltoseisokkien 

ajankohdan takia. (Ympäristövaliokunnan mietintö, 9 YmVM 3/2014 vp.)  

Määräaikaisen BAT-poikkeuksen pituus on ratkaistava yleisten poikkeusperusteiden mukai-

sesti. BAT-poikkeuksesta mahdollisesti johtuvaa kustannussäästöä verrataan ympäristöhyötyi-

hin, jotka menetettäisiin viivästyksen takia. Lyhytaikaisen BAT-poikkeuksen soveltaminen on 

perustelua, jos sen tuomat kustannussäästöt ovat merkittäviä verrattuna menetettyyn ympäris-

töhyötyyn. Ellei BATin mukaista tekniikkaa voida ottaa käyttöön neljän vuoden määräajan si-

sällä, voi viranomainen hakijan aloitteesta tai oma-aloitteisesti hyödyntää poikkeusperustetta. 

(Novox Oy 2017, s.24.) 

 

5.6.2 Päästötasoista poikkeamista koskevat perusteet 

 

Asetetuista BAT-päästötasoista on mahdollista poiketa laitoksen maantieteellisen sijainnin, 

teknisten ominaisuuksien tai paikallisten ympäristöolojen takia. Poikkeus voidaan myöntää 

yhden tai useamman edellä mainitun perusteella, jos syntyy tilanne, jossa saavutettavien pääs-

töjen vähentämiskustannukset ovat kohtuuttomia verrattaessa niitä saavutettaviin ympäristö-

hyötyihin. Laitoksella voi olla jo käytössään tekniikkaa, joka mahdollistaa puhdistustason, 

joka on lähellä BAT-päätelmien päästötasoa. Tällöin voi olla perusteltua hakea BAT-poik-

keusta, koska tekniikan lisääminen voi muodostua kohtuuttomaksi verrattuna saavutettaviin 

ympäristöhyötyihin. Poikkeamaa voidaan hakea myös vetoamalla laitoksen lyhyeen jäljellä 

olevaan käyttöikään. Tällöin helpointa on hakea määräaikaista ympäristölupaa. Tehoreserviin 

kuuluvien laitosten sopimukset ovat määräaikaisia ja niiden vuosittainen käyttöaika on alhai-

nen, mikä voi toimia BAT-poikkeuksen perusteena. BAT-päätelmissä huomioidaan laitoksen 

koko. Tietoja kerättäessä ja päätelmiä laadittaessa ei ole välttämättä huomioitu päästöjen vä-

hennysmahdollisuuksia tilanteissa, joissa useampi energiantuotantoyksikkö muodostaa yhden 
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polttolaitoksen. Päästöjen vähentäminen voi muodostua huomattavasti kalliimmaksi verratta-

essa usean pienen energiantuotantoyksikön muodostamaa polttolaitosta yhden energiantuotan-

toyksikön muodostamaan polttolaitokseen. Laitoksen maantieteellinen sijainti vaikuttaa esi-

merkiksi jätevesipäästöjen ympäristövaikutuksiin, riippuen sijaitseeko laitos meren, joen tai 

järven rannalla. (Novox Oy 2017, s.24.) 

 

5.7 Raja-arvojen määrittäminen 

 

Ympäristöluvassa päästöraja-arvot määritetään ympäristönsuojelulain mukaan siten, että BAT- 

päätelmien päästötasoja ei ylitetä. BAT-päätelmissä päästötasot annetaan erikseen vuorokausi-

keskiarvona ja vuosikeskiarvona. 

 

Vaikka BAT-päästötasot ovat tiukempia, kuin SUPO-asetuksen määrittelemät raja-arvot, eivät 

BAT-päätelmät korvaa SUPO-asetuksen mukaisia raja-arvoja. BAT-päätelmien mukaiset raja-

arvot eivät kaikissa tilanteissa varmista SUPO-asetuksen vaatimuksien täyttymistä, mikä joh-

tuu BAT-päätelmien ja SUPO-asetuksen välisistä eroista, joita on kuvattu liitteessä 2 (BAT-

päätelmien ja SUPO-asetuksen vertailu). (Novox Oy 2017, s.20.) 

  



 
 

41 
 

6. BAT- SELVITYKSEN TULOKSET 

 

6.1 Tulosten arviointi 

 

Tuloksia läpikäydessä huomioidaan erityisesti ne päästöt, jotka eivät täytä uusia BAT-päätel-

miä sekä tarkastellaan päästöjen vähentämistekniikan tarvetta. Arvioinneissa huomioidaan eri-

tyisesti ne kohdat, joiden osalta vaaditaan lisäselvityksiä ja toimenpiteitä ennen varsinaisen 

ympäristölupahakemuksen jättämistä. 

 

6.1.1 Voimakattilan 2NP ilmapäästöjen vertailu BAT- arvoihin 

 

Verrattaessa voimalaitoksen jatkuvatoimisten mittausten tuloksia BAT-päästötasoihin voidaan 

todeta, että voimakattilan 2NP ja kuumavesikattilan 1NP yhteisajossa ylitykset BAT-päästöta-

sojen osalta koskevat typpipäästöjen vuosikeskiarvoja. Tulos ei sinänsä ole yllättävä, koska 

voimakattilalla 2NP ei ole tutkimusta tehdessä (2018) käytössä typen oksidipäästöjä (NOX) te-

hokkaasti vähentävää tekniikkaa. Kuvissa 15 ja 16 on esitetty typen oksidipäästöjen (NOX) 

vuorokausikeskiarvot ja vuosikeskiarvot. Kuviin on lisätty myös BAT-päästötasojen minimi- 

ja maksimitasot sekä SUPO-asetusten mukainen raja-arvo.  
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Kuva 15. Voimakattilan 2NP typenoksidien vuorokausikeskiarvot mg/m3 (n) vuosilta 2013‒

2018. BAT-päästöraja-arvojen ala- ja ylärajat, sekä SUPO-asetuksen raja-arvo. 

 

 

Kuva 16. Voimakattilan 2NP typenoksidien vuosikeskiarvot mg/m3 (n) vuosilta 2013‒2018. 

BAT-päästöraja-arvojen ala- ja ylärajat sekä SUPO-asetuksen raja-arvo. 
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Kuvissa 17 ja 18 on esitetty rikin oksidien mittaustulokset vuorokausikeskiarvoina ja vuosi-

keskiarvoina. Kuvista voidaan nähdä merkittävä muutos savukaasupesurin käyttöönoton jäl-

keen. Päästötasot ovat jo tutkimuksen tekohetkellä (2018) lähellä BAT-päästötason alarajaa. 

 

Kuva 17. Voimakattilan 2NP SOX-päästöjen vuorokausikeskiarvot mg/m3 (n) vuosilta 2013‒

2018. BAT-päästöraja-arvojen ala- ja ylärajat, sekä SUPO-asetuksen raja-arvo (laskettu kaa-

valla, jossa 50 prosenttia turvetta ja 50 prosenttia biopolttoainetta). 

 

 

Kuva 18. Voimakattilan 2NP SOX-päästöjen vuosikeskiarvot mg/m3 (n) vuosilta 2013‒2018. 

BAT-päästöraja-arvojen ala- ja ylärajat, sekä SUPO-asetuksen raja-arvo (laskettu kaavalla, 

jossa 50 prosenttia turvetta ja 50 prosenttia biopolttoainetta). 
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Hiukkasmittausten tulokset on esitetty kuvissa 19 ja 20. Hiukkasmittausten tuloksista on myös 

nähtävissä savukaasupesurin käyttöönotto vuonna 2014. Muutamat piikit mittauksissa ajoittu-

vat lähinnä ylös- ja alasajojen ajankohtiin, jolloin ne edustavat normaalitoiminnan ulkopuo-

lista tilannetta (OTNOC), eikä niitä huomioida päästölaskennassa.  

 

Kuva 19. Voimakattilan 2NP hiukkaspäästöjen vuorokausikeskiarvot mg/m3 (n) vuosilta 

2013‒2018. BAT-päästöraja-arvojen ala- ja ylärajat sekä SUPO-asetuksen raja-arvo. 

 

 

Kuva 20. Voimakattilan 2NP hiukkaspäästöjen vuorokausikeskiarvot mg/m3 (n) vuosilta 

2013‒2018. BAT-päästöraja-arvojen ala- ja ylärajat sekä SUPO-asetuksen raja-arvo.  
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6.1.2 Kuumavesikattilan 1NP ilmapäästöjen vertailu BAT-arvoihin 

 

Kuten aiemmin on mainittu, kuumavesikattila NP1 on otettu käyttöön saneerauksen jälkeen 

vuonna 2017 ja siitä johtuen sen savukaasupäästöistä on olemassa varsin vähän mittaustietoja. 

Normaalissa ajotilanteessa savukaasupesuri puhdistaa tehokkaasti kuumavesikattilan 1NP sa-

vukaasupäästöt ja toiminta täyttää uuden BATin mukaiset raja-arvot. Ongelmatilanteiksi uu-

sien BAT-päästöraja-arvojen osalta muodostuvat tilanteet, joissa polttoaineena on turve, ja sen 

savukaasut johdetaan omaan piippuunsa. Tällöin rikin oksidit ylittävät BAT-rajat. Samoin 

hiukkaset ylittävät uudet BAT-rajat ajettaessa kattilalla lähes täydellä teholla. Kuumavesikatti-

lan savukaasujen mittaustiedot on esitetty taulukossa 13. 

 

Taulukko 13. Kuumavesikattilan NP1 päästötasot ja uudet BAT-raja-arvot. 

Mittauspäivät 28.2. 

2018 

28.2. 

2018 

1.-2.3. 

2018 

1.3. 

2018 

7.8. 

2018 

7.8. 

2018 

BAT 

raja-arvot 

Teho MW 40 20 40 21 39 20 < 100 

Polttoaine Turve Turve Hake Hake Hake Hake Bio/turve 

SO2 mg/m3 (n) 552 508 10 54 5 5 vuosi ka. 15-100 

vrk. ka. 30-215 

NOx mg/m3 

(n) 

207 183 154 133 159 116 vuosi ka. 70-225 

vrk. ka. 120-275 

Hiukkaset 

mg/m3 (n) 

32 2 36 3 42 6 vuosi ka. 2-15 

vrk. ka. 2-22 

NH3 mg/m3 

(n) 

66 82 5 2 - - 3-15 

 

 

6.1.3 Ilmapäästöjen tarkkailun vertailu BAT- päätelmiin 

 

Vertailtaessa nykyisiä mitattuja ilmapäästöjä voidaan todeta kappaleessa 6.1.1 esitettyjen ku-

vaajien perusteella, että voimakattilan 2NP hiukkas- ja rikkidioksidipäästöt täyttävät uudet 

BAT-vaatimukset. Voimakattilan 2NP typen oksidipäästöt ylittävät BAT-päästörajat, mikä oli 

jo ennakkoon tiedossa. Uudet raja-arvot on mahdollista saavuttaa lisäämällä voimakattilalle 
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2NP tarvittava typen oksidipäästöjä vähentävä tekninen sovellus. Typen oksidien vähentämis-

menetelmistä kerrotaan lisää kappaleessa 7.  

 

Kuumavesikattila 1NP on otettu käyttöön vuoden 2017 aikana. Toistaiseksi kuumavesikatti-

lalta 1NP ei ole saatavissa juurikaan päästömittaustietoja, koska sen päästöjä ei mitata jatkuva-

toimisesti. Uusissa ympäristölupapäätöksissä kattilaa verrataan SUPO-asetuksen osalta uuteen 

polttolaitokseen, minkä vuoksi sille on asetettu voimakattilaa 2NP tiukemmat ympäristölupa-

määräykset. Kuumavesikattilan 1NP hiukkaspäästöt ovat BAT-päästöraja-arvoja korkeammat 

ajettaessa täydellä teholla, mikä johtuu vanhasta kaksivaiheisesta sähkösuotimesta. Samoin 

kattilan rikinoksidipäästöt ylittyvät, jos polttoaineena käytetään turvetta ja sen savukaasut oh-

jataan omaan piippuunsa. Hiukkasten ja rikin oksidien vähentämismenetelmistä kerrotaan lisää 

kappaleessa 7.  

 

6.1.4 Vesipäästöjen vertailu BAT-arvoihin  

 

Vesipäästöjä vertailtaessa on huomioitava, että kaikkia taulukossa 14 esitettäviä suureita ei ole 

välttämätöntä mitata erikseen. Esimerkiksi orgaanisen kokonaishiilen määrässä sovelletaan 

joko TOC:n tai COD:n BAT-päästötasoa. Voimalaitoksen savukaasupesurilta puhdistettavaksi 

johdettavat vedet ovat savukaasupesurin alapesukierron vesiä, jotka ovat tyypillisesti likaisem-

pia kuin esimerkiksi yläpesukierron vesi. Savukaasupesurin vedet käsitellään jo nykyisin BA-

Tin vaatimusten mukaisesti, mikä on nähtävissä edellisten vuosien puhdistustuloksissa. Orgaa-

nisen hiilen kokonaiskuormitus on ollut ajoittain BAT-päästötason ylärajalla tai hiukan yli. 

Orgaanisen hiilen ja kemiallisen hapenkulutuksen arvot on saatu kertoimien avulla ja ne voivat 

siten poiketa todellisista arvioista. Sulfaattipäästöt ovat ajoittain yli BAT-päästörajan, mikä 

johtuu pesuriin syötettävästä natriumhydroksidista (NaOH), jolla säädellään veden pH:ta ja 

happamien savukaasupäästöjen tasoa.  
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Taulukko 14. Savukaasupesurin vesien päästöt 2014-2017 verrattuna BAT- päästötasoihin 

Aine/muuttuja BAT-päästötasot 

vuorokausikeski-

arvo 

2014 2015 2016 2017 

Orgaanisen hiilen ko-

konaismäärä (TOC) 

 

 

20-50 mg/l BOD 46,8 

TOC 93,6** 

BOD 72,6 

TOC 145** 

BOD 108 

TOC 216** 

BOD 73,5 

TOC 147** 

Kemiallinen hapenkulutus 

(COD) 

60-150 mg/l BOD 46,8 

COD 156* 

BOD 72,6 

COD 242* 

BOD 108 

COD 360 

BOD 73,5 

COD 245 

Kiintoaineen ko-

konaispitoisuus (TSS) 

10-30 mg/l 5 5,54 6,0 8,2 

Fluoridi (F-) 10-25 mg/l - - - - 

Sulfaatti (SO4
2-) 1,3-2,0 g/l 2,3 2,16 0,83 2,4 

Sulfidi (S2-), helposti va-

pautuva 

0,1-0,2 mg/l - - - - 

Sulfiitti (SO3
2-) 1-20 mg/l - - - - 

Metallit ja met-

alloidit 

AS 10-50 µg/l 1,61 0,83 0,85 0,6 

Cd 2-5 µg/l 0,135 0,14 0,04 1,2 

Cr 10-50 µg/l 1,0 0,99 1,35 1,2 

Cu 10-50 µg/l - - - - 

Hg 0,2-3 µg/l 1,85 0,97 1,03 < 0,1 

Ni 10-50 µg/l 0,705 1,0 0,8 20,3 

Pb 10-20 µg/l 0,25 0,25 0,08 1,8 

Zn 50-200 µg/l 4,35 12,2 2,7 45,1 

*Laskennallinen arvo (kirjallisuudesta saatu BOD/COD suhde 0,1-0,3) (Metcalf & Eddy s. 

125). 

**laskennallinen arvo (kirjallisuudesta saatu BOD/TOC suhde 0,2-0,5) (Metcalf & Eddy s. 

125). 

 

6.1.5 Normaalitoiminnan ulkopuoliset tilanteet (OTNOC) 

 

BAT-päätelmien päästötasot koskevat laitoksen normaalia toimintaa (NOC, normal operating 

conditions). Päätelmissä ei ole erikseen määritelty normaalitoiminnan ulkopuolisia tilanteita 
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(other than normal operating conditions, OTNOC).  OTNOC-tilanteet voivat olla hyvin eri-

tyyppisiä ja eri asioista johtuvia. Lähtökohtaisesti OTNOC-tilanteiden on oltava harvinaisia ja 

poikkeuksellisia, eikä valtaosa voimalaitoksen toiminnasta voi olla muuta kuin normaalia toi-

mintaa. (Ympäristöministeriön julkaisuja 2017, s. 19.) 

 

Osa normaalin toiminnan ulkopuolisista tilanteista on sellaisia, joiden aikana ei sovelleta 

SUPO-asetuksen mukaisia päästöraja-arvoja. Näitä tilanteita ovat käynnistys ja pysäytystilan-

teet ja polttoaineiden saatavuuteen liittyvät häiriötilanteet sekä savukaasujen puhdistuslaittei-

den rikkoutumis- ja häiriötilanteet. Näiden lisäksi normaalitoiminnan ulkopuolisia tilanteita 

voivat olla myös muut tilanteet, jolloin SUPO-asetuksen mukaiset päästöraja-arvot eivät ole 

voimassa. (Ympäristöministeriön julkaisuja 2017, s. 19.) 

 

Jos voimalaitoksen toimintaan liittyy sellaisia normaalin toiminnan ulkopuolisia tilanteita, 

jotka eivät ole YSL 99 §:n ja SUPO-asetuksen säätelemiä, niin ympäristölupahakemuksessa 

on kuvattava ja perusteltava odotettavissa olevat normaalista toiminnasta poikkeavat tilanteet 

ja arviot niiden kestosta ja tiheydestä. Lupaviranomainen harkitsee näiden tietojen pohjalta, 

mitä lupamääräyksiä poikkeavista tilanteista ja niiden raportoinneista on syytä antaa. (ympä-

ristö. (Novox Oy 2017, s. 20.) 

 

Suosiolan osalta poikkeuksellisista tilanteista tehdään erillinen liite, joka liitetään ympäristölu-

pahakemukseen.  
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6.2 Selvityksen keskeiset tulokset ja tarvittavat toimenpiteet 

 

Tämän osion keskeisenä tavoitteena on löytää toiminnasta erityisesti ne kohdat, jotka eivät 

täytä uusia BAT-päätelmiä. Tässä osiossa raportointi rajataan ilma- ja vesipäästöihin sekä sel-

laisiin päästöjen tarkkailuun liittyviin asioihin, jotka vaativat toimenpiteitä, että mahdollisesti 

voimaan tulevat ympäristöluvan raja-arvot voidaan saavuttaa. BAT-vertailun tulosten tiivis-

telmä ilma- ja vesipäästöjen osalta on esitetty liitteessä 3 niiden ilma- ja vesipäästöjen osalta, 

joita on selvitettävä ja joihin on löydettävä teknisiä ratkaisuja (Liite 3. BAT-vertailun tulosten 

tiivistelmä ilma- ja vesipäästöjen osalta). Havaintojen pohjalta kappaleessa 7. esitetään eri 

päästöjen syntymekanismit sekä esitetään päästöjen vähentämisen teknisiä vaihtoehtoja. 
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7. PÄÄSTÖJEN SYNTYMINEN JA PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEN TEKNISET 

VAIHTOEHDOT 

 

Tässä osiossa käydään läpi niiden päästöjen syntymekanismit ja vähennysmenetelmät, joiden 

kohdalta todettiin tarvittavan päästöjen vähennystoimia kappaleessa 6.1. 

 

7.1 Typpioksidipäästöjen syntymekanismit leijupoltossa 

 

Typenoksideiksi (NOX) nimitetään polton yhteydessä syntyviä haitallisia typpiyhdisteitä, joita 

ovat typpimonoksidi (NO) ja typpidioksidi (NO2). Tyypillisesti poltossa syntyvistä typenoksi-

deista noin 95 prosenttia on typpimonoksidia (NO) ja alle viisi prosenttia typpidioksidia 

(NO2). Ilmakehään päätyessään suurin osa typpimonoksidista (NO) hapettuu typpidioksidiksi 

(NO2). Kiertoleijukattilaa (CFB) käytettäessä on huomioitava myös matalan polttolämpötilan 

mahdollistama ilokaasun (N2O) muodostuminen. Typenoksidi (NOX) vaikuttaa haitallisesti 

ympäristöön aiheuttaen otsonin muodostumista suurkaupungeissa, happamia laskeumia sekä 

saastesumua. Suurimmat typenoksidipäästöt (NOX) aiheutuvat liikenteen aiheuttamista pääs-

töistä sekä voima- ja lämpölaitosten polttoprosesseista. (Raiko, Saastamoinen, Hupa, Kurki-

Suonio 2002 s. 300) 

 

7.1.1 Typen oksidien (NOX) reaktiot ilmanpaineisessa leijupoltossa 

 

Leijupoltossa palaminen tapahtuu ilmalla leijutettavassa partikkelikerroksessa, joka muodos-

tuu hiekasta, tuhkasta, koksijäännöksestä ja mahdollisesta SO2-sorbentista. Leijupoltto jaetaan 

kahteen päätyyppiin kerrosleijupolttoon (BFCB, kuumavesikattila 1NP) ja kiertoleijupolttoon 

(BFCB, voimakattila 2NP). (Raiko ym. 2002, s. 318‒319.) 

Tyypillisesti leijupoltossa syntyvä typpimonoksidin (NO) päästö on huomattavasti poltinpolt-

toa alhaisempi. Ilmiö selittyy osaltaan leijupolton alhaisemmalla lämpötilalla (800‒900 ⁰C), 

mistä johtuen termisen typpimonoksidin muodostus on merkityksetön ja lähes kaikki typpimo-
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noksidi (NO) on peräisin käytettävän polttoaineen sisältämästä typestä. Kiertoleijupolton al-

hainen typpimonoksiditaso (NO) selittyy osaltaan sillä, että ilmanvaiheistus vähentää sitä te-

hokkaasti. Kiertoleijupoltossa kattilassa esiintyy koksia kauttaaltaan, mikä mahdollistaa typpi-

monoksidin (NO) ja koksin kanssakäymisen koko palotilassa, mikä taas aiheuttaa typpimo-

noksidin (NO) pelkistymistä. (Raiko ym. 2002, s. 318‒319.) 

Leijupolton typen oksidien (NOX) muodostumisen ja hajoamisen kuvaaminen on monimutkai-

sempaa kuin poltinpolton. Leijupoltossa on huomioitava typpimonoksidin (NO) lisäksi myös 

dityppioksidipäästö (N2O), jota muodostuu matalan lämpötilan seurauksena. (Raiko ym. 2002, 

s. 318‒319.) 

 

7.1.2 Dityppioksidin (N2O) synty- ja hajoamismekanismi 

 

Dityppioksidia (N2O) muodostuu syano- ja syaniyhdisteistä, jotka hapettuvat palamisessa. Di-

typpioksidin (N2O) muodostuminen on hyvin riippuvainen lämpötilasta, ja lämpötilan nous-

tessa yli 950ºC, sitä ei enää muodostu, vaan reaktion lopputuote on typpimonoksidi (NO) 

Dityppioksidia (N2O) muodostuu polttoaineen haihtuvista typpiyhdisteistä kahden alla esitetyn 

reaktion 1 ja 2 mukaisesti. 

 

HCN + O → NCO + H      (1)  

NCO + NO → N2O + CO      (2) 

 

Eniten dityppioksidia (N2O) muodostuu leijupoltossa, jota käytetään myös Suosiolan voima-

laitoksella. Leijupoltossa jopa 10‒50 prosenttia haihtuvista syano- ja syaniyhdisteistä, kuten 

syaanivetyhapossa (HCN) hapettuu dityppioksidiksi (N2O), minkä vuoksi dityppioksidin 

(N2O) tarkkailu on tarpeellista. (Raiko ym. 2002, s. 320.) 

 

Dityppioksidi (N2O) voi hajota heterogeenisesti tai homogeenisesti. Leijupolton olosuhteissa 

tärkein homogeeninen hajoamismekanismi on tyypillisesti reaktio vetyatomin kanssa reaktion 

3 mukaisesti. 
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 N2O + H → N2 + OH       (3) 

 

Vetyatomipitoisuuden ollessa alhainen ja lämpötilan ollessa yli 900 ⁰C dityppimonoksidia 

(N2O) hajoaa myös termisesti reaktion 4 mukaisesti. 

 

N2O + M → N2 + O + M      (4) 

 

Dityppimonoksidin tärkeimmät heterogeeniset hajoamismekanismit ovat reaktiot koksin ja 

kalsiumoksidin tai tuhkakomponenttien kanssa reaktioiden 5 ja 6 mukaan. 

 

N2O + (-C) → N2 + (-CO)      (5) 

 N2O +CaO, tuhka→ N2       (6) 

 

7.1.3 Typpimonoksidin (NO) synty- ja hajoamismekanismi 

 

Tärkeimmät typpimonoksidipäästöihin vaikuttavat tekijät leijupoltossa ovat polttoaineen laatu, 

lämpötila ja ilmakerroin. Typenoksidipäästöt kasvavat, kun lämpötila tai ilmakerroin kasvaa. 

Eroja voi olla myös kerrosleijupolton ja kiertoleijupolton välisissä typenmonoksidipäästöissä, 

vaikka käytettäisiin samoja polttoaineita. 

Typpimonoksidin tärkeimmiksi muodostumisreaktioiksi leijupoltossa on ehdotettu ammoni-

akin (NH3) heterogeenista tai homogeenista hapettumista kalsiumoksidin (CaO) kanssa reakti-

oiden 7 ja 8 mukaisesti sekä koksitypen hapettuminen reaktion 9 mukaisesti.  

  

NH3 
+OH,+O→ NHi 

+O2,+OH,+O→ NO     (7) 

 NH3 +CaO,O2 → NO       (8) 
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 O2 + (-CN) + (-C) → (-CNO) + (-CO)      

(-CNO) → NO + (-C)      (9) 

Ammoniakki (NH3) on peräisin polttoaineen haihtuvasta typestä Tyypillisesti leijupolton am-

moniakkipitoisuus (NH3) on merkittävästi korkeampi kuin syaanivetyhapon pitoisuus (HCN). 

 

Typpimonoksidin (NO) hajoamismekanismien hajoamista leijupoltossa hallitsevat heterogee-

niset reaktiot. Tärkeimmät pelkistymisreaktiot tapahtuvat koksin avulla, mikä voi tapahtua ka-

talyyttisesti tai ei-katalyyttisesti reaktion 10 mukaisesti tai katalyyttisesti sopivien kaasujen ol-

lessa läsnä reaktion 11 mukaisesti. Myös kalsiumoksidi (CaO) katalysoi typpimonoksidin 

(NO) hajoamista pelkistävien kaasujen ollessa läsnä reaktioiden 12 ja 13 mukaisesti. (Raiko 

ym. 2002, s. 325‒326.) 

 

 NO + (-C) → ½ N2 + (-CO)      (10) 

 NO +koksi, CO → N2       (11) 

 NO +CaO, CO → N2       (12)  

NO +CaO, H
2

 → N2       (13) 

 

7.2 Typen oksidien (NOX) vähennystekniikat 

 

Suosiolassa, kuten lähes kaikilla vastaavilla laitoksilla, kiinteitä polttoaineita poltetaan leiju-

polttotekniikalla. Suosiolassa voimakattila 2NP perustuu kiertoleijupolttotekniikkaan (CFB) ja 

kuumavesikattila 1NP kerrosleijupolttotekniikkaan (BFB). Leijupolttotekniikoissa palaminen 

tapahtuu partikkelikerroksessa, jota leijutetaan ilman avulla. Leijupolton typemonoksidipääs-

töt (NO) ovat alhaisempia kuin tavallisessa poltinpoltossa, mikä on seurausta matalasta pala-

mislämpötilasta.  
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Ilmaan johdettavia typen oksidipäästöjä (NOX) voidaan rajoittaa primäärisin tai sekundaarisin 

menetelmin. Primääriset menetelmät rajoittuvat kattilassa tapahtuviin toimintoihin, kun taas 

sekundaariset menetelmät koskevat kattilan jälkeen tapahtuvia päästöjen vähennysmenetelmiä. 

Aiemmin typen oksidipäästöjä (NOX) rajoitettiin Suomessa lähinnä primäärisin menetelmin, 

mutta uudet tiukentuneet lupamääräykset ovat luoneet painetta sekundaaristen menetelmien 

käyttöönottoon. Tässä kappaleessa keskitytään primäärisistä menetelmistä SNCR-tekniikkaan 

ja sekundaarisista vähennysmenetelmistä SCR-tekniikkaan, koska käytössä olevat perinteiset 

primääriset menetelmät eivät mahdollista BAT-päästötasojen mukaista päästötasoa. 

(Raiko ym. 2002, s. 318‒319.) 

 

7.2.1 Typen oksidien (NOX) vähentäminen SNCR tekniikalla 

 

SNCR-menetelmä (Selective Non-Catalytic Reduction) on yleisin käytetty vähennysmene-

telmä typen oksidien (NOX) bio- ja hiilivoimalaitoksissa. SNCR-menetelmä perustuu ammoni-

akin tai urean lisäämiseen savukaasuihin tulipesän lopussa. Menetelmä voidaan luokitella pri-

määriseksi tai sekundaariseksi, riippuen tarvittavasta laitekonstruktiosta. (Zevenhoven & Kil-

pinen 2004, s. 32‒33.) 

SNCR-menetelmässä ammoniakkia tai ureaa syötetään savukaasujen sekaan tulipesän yläpuo-

lelle. Pelkistämisreaktioiden periaatteet on kuvattu alla olevien, reaktioyhtälöiden mukaan 12 

ja 13 mukaisesti.  

 

4NH3 + 4NO + O2 → 4N2 + 6H2O      (12) 

 

2CO (NH2)2 + 4NO + O2 → 4N2 + 2CO2 + 4H2O    (13) 

 

Ammoniakkia käytettäessä reaktio tapahtuu vain lämpötilavälillä 850-1000 ⁰C. Lämpötilan 

kohotessa tämän yläpuolelle ammoniakki (NH3) alkaa reagoida typpimonoksidiksi (NO). Jos 

taas lämpötila jää alle 850 ⁰C, niin ammoniakki alkaa hajota ja savukaasuihin syntyy ammoni-

akkipäästöjä (NH3-slip).  (Zevenhoven & Kilpinen 2004, s. 30-31.)  



 
 

55 
 

 

SNCR-menetelmällä voidaan poistaa typpimonoksidipäästöjä (NO) 40‒80 prosenttia. Mene-

telmän haittavaikutuksia ovat hiilimonoksidin (CO) ja dityppioksidin (N2O) määrien lisäänty-

minen savukaasuissa. Vaarana on myös ammoniakkipäästöjen (NH3) syntyminen, jos osa syö-

tetystä ammoniakista jää reagoimatta. SNCR-menetelmän vaatima kapea lämpötilaväli voi 

tuottaa joissain tapauksissa haasteita. Lämpötila-aluetta voi laajentaa lisäämällä ammoniakki-

liuoksen sekaan etaania. (Raiko ym. 2002, s. 315.) 

 

7.2.2 Typen oksidien (NOX) vähentäminen SCR tekniikalla 

 

Toistaiseksi tehokkain typen oksidipäästöjen (NOX) vähennysmenetelmä on sekundäärimene-

telmiin kuuluva SCR-menetelmä (Selective Catalytic Reduction). SCR-menetelmässä savu-

kaasujen sekaan lisätään ammoniakkia (NH3) savukaasukanavassa ennen ilman esilämmitintä, 

jolloin savukaasujen lämpötila on noin 350‒400 ⁰C. Ammoniakki (NH3) reagoi typen oksidien 

(NOX) kanssa, mistä syntyy vettä ja typpimolekyylejä (N), eli reaktio aiheuttaa typpimonoksi-

din (NO) ja typpidioksidin hajoamisen (NO2).  (Zevenhoven & Kilpinen 2004, s. 31.)  

 

SCR-menetelmällä päästään jopa yli 90 prosentin typen oksidipäästöjen (NOX) vähennyksiin 

ilman, että ammoniakin (NH3) määrä savukaasuissa kohoaa liian korkealle. Katalyyttisen me-

netelmän haittapuolena on mahdollinen korroosion tapahtuminen savukaasukanavassa.  (Raiko 

ym. 2002, s. 332‒333.) 

 

7.3 Hiukkaspäästöjen syntymekanismi leijupoltossa  

 

Hiukkaspäästöt voidaan jaotella niiden syntyperän mukaan polttoperäisiin tai kaasumaisista 

yhdisteistä muodostuviin hiukkasiin. Toinen yleinen tapa jaotella hiukkaset on jakaa ne koon 

perusteella pienhiukkasiin (PM 2,5 joiden koko on alle 2,5 μm) ja karkeisiin hiukkasiin (PM 

10, joiden koko on 2,5 - 10 μm).  (Zevenhoven & Kilpinen 2004, s. 4.) 
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7.4 Hiukkaspäästöjen vähentämistekniikat 

 

Hiukkaspäästöjen osalta kuumavesikattilan 1NP uudet BAT-rajat ylittyvät, kun kattilalla aje-

taan täydellä kuormalla. Kuumavesikattilan 1NP sähkösuodattimena toimii vanha kaksikent-

täinen sähkösuodatin, joka on mitoitettu vanhan kattilan mukaan. Vanhan sähkösuodattimen 

korvaajaksi on suunniteltu uutta kolmikenttäistä sähkösuodatinta, minkä vuoksi tässä osioissa 

kuvataan vain sähkösuodattimen ja letkusuodattimen toimintaperiaateet.  

 

7.4.1 Sähkösuodatin 

 

Sähkösuodattimen kyky käsitellä korkeita pölypitoisuuksia ja pienhiukkasten kohtalainen ero-

tuskyky tekee siitä yleisimmin käytetyn hiukkasten erotuslaitteen kiinteitä polttoaineita käyttä-

vissä voimalaitoksissa. Voimalaitosympäristössä heikkouksia ovat korkeat investointikustan-

nukset ja suuri tilantarve. Suomessa sähkösuodattimia käyttävien polttolaitosten päästötaso on 

tyypillisesti 15‒100 mg/m3 (5‒30 mg/MJ). Uusien sähkösuodattimien päästöt on tyypillisesti 

15‒30 mg/m3 (5‒20 mg/MJ). Tällöin tyypillinen hiukkasten erotusaste on 99,9 prosenttia. Säh-

kösuodattimilla saavutettava erotusasteen minimi on kokoluokassa 0,1‒1,0 µm, jossa läpäisy 

voi olla yli 10 prosenttia. (VTT julkaisuja 2005, s. 20.) 

 

Sähkösuodattimet voidaan jakaa kuuma- ja kylmäpuolisuodattimiin. Kylmäpuolisuodattimet 

sijaitsevat palamisilman esilämmittimen (luvo) jälkeen, jolloin lämpötila on 120‒150 ⁰C. Kuu-

mapuolisuodattimet sijaitsevat ennen palamisilman esilämmitintä (luvo), jolloin toimintaläm-

pötila on 320‒400 ⁰C. (VTT julkaisuja 2005, s. 21.) 

 

Nykyaikainen sähkösuodatin muodostuu tyypillisesti kolmesta kentästä, joista kaksi ensim-

mäistä kenttää poistavat 95‒98 prosenttia savukaasujen sisältämistä hiukkasista ja viimeinen 

eli kolmas kenttä loput, jolloin päästään yli 99 prosentin erotusasteeseen. (VTT julkaisuja 

2005, s. 21.)  
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7.4.2 Kuitusuodattimet 

 

Kuitusuodatin on rakenteeltaan yksinkertainen ja investointikustannuksiltaan kilpailukykyinen 

verrattuna sähkösuodattimeen. Kuitusuodattimien ongelmina ovat tiettyjen savukaasujen tart-

tuvat partikkelit, laitteiston kuluminen, painehäviöt ja laitteiston vaatima huollon tarve. Tyy-

pillinen letkujen vaihtoväli on 2‒3 vuotta, mikä nostaa laitteiston käyttökustannuksia. Kui-

tusuodattimen suodatinmateriaaleina on käytetty villaa, puuvilla, nylonia, lasikuituja ja polyes-

tereitä. Ongelmana on ollut materiaalien alhainen lämpötilan kestävyys, joita on pyritty paran-

tamaan kehittämällä uusia materiaaleja, joiden lämpötilan kestävyys on korkeampi. Uusista 

materiaaleista, esimerkiksi teflon kestää paremmin myös happoja, mutta silläkin korkein sal-

littu lämpötila on noin 250 ⁰C. Kuitusuodattimen letkut ovatkin usein edellä mainittujen ainei-

den seoksia. (VTT julkaisuja 2005, s. 24.) 

 

Ammoniakki (NH3) on tyypillisesti haitallinen aine letkusuodattimille, koska se tukkii suodat-

timet. Myös rikkipitoisten polttoaineiden polttaminen on haitallista kuitusuodattimille. Siirty-

minen matalarikkisiin polttoainesiin vähentää kustannuksia ja nostaa niiden kilpailukykyä. 

kuitusuodattimen erotuskyky ei ole kovin riippuvainen savukaasujen ominaisuuksista verrat-

tuna sähkösuodattimen erotuskykyyn. Kuitusuodattimia käytettäessä täytyy huomioida vaiku-

tukset savukaasulämpötiloihin voimalaitoksen ylös- ja alasajotilanteissa, jolloin kuitusuodatin 

voidaan joutua hetkellisesti ohittamaan. (VTT julkaisuja 2005, s. 24.) 

 

Korkeiden lämpötilojen (> 1000 ⁰C) kuitusuodattimet valmistetaan metalli- tai keraami-

kuiduista. Kuitusuodattimet jaetaan käytettyjen materiaalien ja rakenteen perusteella kuitupat-

joihin, tiiviisiin patjoihin ja kudottuihin kankaisiin. Voimalaitoksilla näistä tyypillisin kuitu-

suodatintyyppi on kangassuodattimet. Kuitusuodattimien erotusaste on lähes 100 prosenttia 

kaikenkokoisille hiukkasille. Syöttämällä aktiivihiiltä tai sorbenttia voidaan kuitusuodattimilla 

poistaa myös kaasumaisia ja muuten hankalia päästöjä. Kuitusuodattimen keskimääräinen 

päästötaso on 5‒25 mg/m3 (2‒8 mg/MJ) erotusasteen ollessa yli 99,9 prosenttia. (VTT julkai-

suja 2005, s. 24‒25.) 
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7.5 Rikkidioksidipäästöjen syntymekanismi leijupoltossa 

 

Rikin oksidit (SOX) ovat haitallisia ihmisille ja ympäristölle. Rikin oksidit, kuten muutkin kaa-

sumaiset ilmapäästöt voivat kulkeutua ilmavirtojen mukana kauas päästölähteeltä aiheuttaen 

ympäristövaurioita hyvin laajalla maantieteellisellä alueella. Ihmisten aiheuttamista rikkidiok-

sidipäästöistä suurin osa johtuu fossiilisten polttoaineiden polttamisesta. Suurin osa poltosta 

vapautuvasta rikin oksideista on rikkidioksidia (SO2). Arvioitaessa ympäristöön johdettavien 

rikin oksidipäästöjen vaikutuksia ovat rikkitrioksidi (SO3) ja rikkidioksidi samanarvoisia, 

koska rikkidioksidi hapettuu ilmakehässä rikkitrioksidiksi. (Raiko ym. 2002, s. 343) 

 

Voimalaitosten rikin oksidipäästöt johtuvat käytettävien polttoaineiden sisältämästä rikistä. 

Useimmat käytettävät polttoaineet sisältävät rikkiä tyypillisesti 0‒5 prosenttia alla olevan tau-

lukon 15 mukaisesti.  

 

Taulukko 15. Polttoaineiden tyypillisiä rikkipitoisuuksia sekä rikkidioksidin ominaispäästöjä 

(Raiko ym. 2002, s. 344).  

Polttoaine Rikkipitoisuus painoprosenttia Rikkipäästö mg SO2/MJ 

Kivihiili 0,2‒5 150‒4000 

Puu < 0,05 < 130 

Turve 0,05‒0,5 50‒500 

Maakaasu 0 0 

Kevyt polttoöljy (POK) 0,05‒0,5 25‒250 

Raskas polttoöljy (POR) 1‒4* 500‒2000 

*Nykyisin käytetään tyypillisesti rikkipitoisuudeltaan < 1 painoprosenttista raskasta polttoöl-

jyä (Teboil 2018) 

 

Vain puuta poltettaessa syntyy vähän rikkipäästöjä, mikä johtuu puun alhaisesta rikkipitoisuu-

desta. Turve voi sisältää merkittäviä määriä rikkiä, mikä näkyy turpeen polton aiheuttamissa 

rikkipäästöissä. Turpeen poltosta aiheutuvia rikkipäästöjä voidaan hallita puun ja turpeen seos-

poltolla, jossa puun poltosta syntyvä emäksinen tuhka neutraloi rikkiyhdisteitä. (VTT julkai-

suja 2010, s. 76.) 
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7.6 Rikin oksidien (SOX) vähennystekniikat 

 

Rikin oksidien päästöihin (SOX) ei voida vaikuttaa pelkästään polttoteknisin keinoin. On ole-

massa kuitenkin eri menetelmiä, joilla syntyviä rikin oksidipäästöjä voidaan vähentää. Näitä 

menetelmiä ovat polttoaineen rikkipitoisuuden vähentäminen, rikinpoisto savukaasuista tulipe-

sän jälkeen ja rikinpoisto tulipesässä (Raiko ym. 2002, s. 348.) 

 

Suosiolan voimalaitoksen savukaasupesurissa pesuvaiheeseen syötetään lipeää (NaOH) happa-

mien yhdisteiden erottamiseksi. Savukaasuista erottuvat hiukkaset ja haitalliset yhdisteet valu-

vat pesurin pohjalla olevaan altaaseen, josta osa likaisesta nesteestä johdetaan lauhteen käsitte-

lyyn. Lauhteiden käsittely on kuvattu tarkemmin kohdassa 3.1.4 savukaasupesuri ja lauhdeve-

sienkäsittely.  

 

Suosiolassa rikin oksidipäästöt ovat alhaisia, kun savukaasut johdetaan nykyisen savukaasupe-

surin läpi. Rikin oksidipäästöjen vähentämistä täytyy harkita silloin, kun kuumavesikattilalla 

1NP joudutaan ajamaan ilman savukaasupesuria ja polttoaineena käytetään turvetta. Näitä ti-

lanteita on tyypillisesti vain kesäisin, kun voimakattila 2NP ja savukaasupesuri ovat vuosi-

huollossa. Näissä tilanteissa helpoin tapa hallita rikkipäästöjä on käyttää vain biopolttoaineita, 

jolloin rikin oksidipäästöt alittavat BAT-päästörajat. Koska savukaasupesurissa käytettävä li-

peä vaikuttaa myös syntyvien lauhdevesien laatuun muun muassa nostamalla vesien sulfaatti-

pitoisuutta, seuraavassa kappaleessa 7.6.1 esitellään kalkkikivipesuri, joka poistaa syntyvän 

rikin kiinteässä muodossa. 

 

7.6.1 Kalkkikivipesuri 

 

Märkäpesureihin kuuluva kalkkikivipesuri kattaa noin 80 prosenttia kaikista asennetuista ri-

kinpoistomenetelmistä. Kalkkikivi (CaCO3) on yleisimmin käytetty sorbentti sen helpon saata-

vuuden ja edullisen hinnan takia. Kalkkikivipesurilla päästään tyypillisesti noin 95 prosentin 



 
 

60 
 

erotustehokkuuteen ja yli 99 prosentin luotettavuuteen. Uusimmat laitejärjestelmät mahdollis-

tavat jopa 99 prosentin erotustehokkuuden. Kuvassa 21 on esitetty tyypillisen kalkkikivipe-

surin kaavio. (Euroopan komissio 2017, s.153-154.) 

 

 

Kuva 21. Kalkkikivipesurin yksinkertaistettu kaavio (Euroopan komissio 2017 s. 154) 

 

Rikinpoiston reaktiot kalsiumkarbonaatille on esitetty reaktioissa 14‒18. 

 

 SO2 + H2O → H2SO3       (14) 

 CaCO3 + H2SO3 → CaSO3 + CO2 + H2O    (15) 

 CaCO3 + ½O2 + 2H2O → CaSO4 · 2H2O    (16) 

CaCO3 + SO2 + ½O2 + 2H2O → CaSO4 · 2H2O + CO2  (17) 

CaCO3 + ½H2O → CaCO3 · ½H2O     (18) 



 
 

61 
 

7.7 Muut syntyvät ilmapäästöt 

 

Biomassan ja turpeen poltossa syntyy myös muita päästöjä, kuten vetyklodia (HCl), vetyfluo-

ridia (HF), elohopeaa (Hg) ja hiilimonoksidia (CO). Pöyryn Energiateollisuus Ry:lle ja Metsä-

teollisuus Ry:lle tekemän selvityksen mukaan Suomen biomassaa ja turvetta polttoaineenaan 

käyttäviltä Suomalaislaitoksilta ei ole juurikaan olemassa mittaustuloksia näiden päästökom-

ponenttien osalta. Tulosten puute johtuu siitä, että tyypillisesti näille komponenteille ei ole 

aiemmin asetettu mittausvelvoitetta eikä päästöraja-arvoja ympäristölupaan. Taulukossa 16 on 

esitetty Pöyryn arvio syntyvistä päästöistä näiden komponenttien osalta biomassan ja turpeen 

poltossa.  

 

Taulukko 16. Arvio muista poltossa syntyvistä ilmapäästöistä. (Pöyry) 

Päästökomponentti Pitoisuus (redusoituna kuuden prosentin happeen) 

Vetykloridi (HCl) <1‒60 mg/Nm3 

Vetyfluoridi (HF) <1‒2 mg/Nm3 

Elohopea (Hg) <1‒5 mg/Nm3 

Hiilimonoksidi (CO) 10‒300 mg/Nm3 

 

7.7.1 Vetykloridi (HCl)  

 

Vetykloridi (HCl) on vesiliukoinen, väritön tai heikosti kellertävä syövyttävä kaasu, jolla on 

pistävä, ärsyttävä haju. Veteen liuetessaan se muodostaa suolahappoliuoksen. Vetykloridin 

päästölähteiden suhteellisesta voimakkuudesta on esitetty erinäisiä globaaleja arvioita. Kun on 

arvioitu suurimpia vetykloridin päästölähteitä maapallon mittakaavassa, suurimmaksi päästö-

lähteeksi on todettu merisuolasta haihtuminen ja vähäisemmiksi fossiilisten polttoaineiden 

käyttö, jätteenpoltto ja tulivuoret. (Ilmatieteenlaitos 2015, s. 5.) 

 

Ihmistoiminnasta aiheutuvien vetykloridin ilmakehäpäästöjen merkittävin lähde on fossiilisten 

polttoaineiden käyttö. Öljypohjaisista polttoaineista klooriyhdisteitä vapautuu erittäin vähäi-

sesti, mutta hiilen polttaminen sitä vastoin vapauttaa vetyklorideja ja metyyliklorideja run-

saasti. (Ilmatieteenlaitos 2015, s. 6.) 
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Rikkidioksidin (SO2) ja vetykloridin (HCl) erotukseen savukaasupesurit ovat erittäin tehok-

kaita. Savukaasupesurien erotusaste rikkidioksidille on tyypillisesti 80‒98 prosenttia. On to-

dettu, että vetykloridin voi poistaa savukaasuista tehokkaasti (> 90 prosenttia) märkäpesurilla 

sammutetun kalkin avulla rikkidioksidin poiston yhteydessä. Kloorinsidonnan optimilämpötila 

on 500-600 ⁰C. Leijupoltossa on kuitenkin korkeampi lämpötila noin 850 ⁰C, jolloin kalsium-

kloridia (CaCl2) ei juurikaan muodostu. On kuitenkin esitetty, että käytettäessä riittävän suuria 

Ca/(Cl+S)-moolisuhteita voidaan saavuttaa yli 95 prosentin puhdistustulos, vaikka lämpötila 

olisi noin 850 ⁰C. Vetykloridipäästöjä voidaan hallita kalsiumyhdisteiden avulla reaktioiden 

19‒23 mukaisesti. (Raiko ym. 2002, s. 366‒367.)  

 

Sammutettua kalkkia (Ca(OH)2) käytettäessä: 

 

Ca(OH)2 (s) ⟺ CaO (s) + H2O (g)     (19) 

CaO (s) + 2HCl (g) ⟺ CaCl2 (s,l) + H2O (g)    (20) 

 

Sekä:  

 CaO (s) + CO2 (g) ⟺ CaCO3 (s)     (21) 

 CaCO3 (s) + 2HCl (g) ⟺ CaCl2 (s,l) + H2O (g) + CO2 (g)  (22) 

 

Kalkkikiveä (CaCO3) käytettäessä: 

 CaCO3 (s) + 2HCl (g) ⟺ CaCl2 (s,l) + H2O (g) + CO2 (g)  (23) 

 

Vetykloridipäästöt (HCl) eivät ole sisältyneet Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kaukokulkeu-

tumissopimukseen tai muihin päästöjen raportointiin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. 

Näistä johtuen toiminnanharjoittajilta ei ole tyypillisesti aiemmin vaadittu vetykloridipäästöjen 

raportointia. Tästä johtuen vetykloridipäästöjä on vaikea arvioida, koska satunnaisesti tehtyjen 

mittausten perusteella ei voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä. (Ilmatieteenlaitos 2015, s. 13.) 



 
 

63 
 

 

7.7.2 Vetyfluoridi (HF) 

  

Vetyfluoridi (HF) on vedyn (H) ja fluorin (F) muodostama yhdiste. Halogeeneihin kuuluvan 

fluorin (F) reagoidessa vedyn (H) kanssa muodostuu vetyhalogeeneihin kuuluva vetyfluoridi 

(HF). Myös vetyfluoridipäästöjä (HF) voidaan vähentää kalsiumyhdisteiden avulla. Joissain 

tapauksissa on raportoitu jopa 80-95 prosentin vetyfluoridisidontatehokkuuksista (jätteenpol-

tossa). Vetyfluoridinsidontareaktion optimilämpötila on 550-800 ⁰C. Vetyfluoridinsidonta 

kalkkikivellä tapahtuu reaktioiden 24 ja 25 mukaisesti. 

 

CaCO3 (s) + 2HF (g) ⟺ CaF (s) + H2O (g) + CO2 (g) (24) 

CaO (s) + 2HF (g) ⟺ CaF2 (s) + H2O (g)   (25) 

 

Edellä mainitun lisäksi joissakin tapauksissa on saavutettu yli 70 prosentin vetyfluoridisidon-

tatehokkuuksia märkäpesurilla rikkidioksidin poiston yhteydessä. (Raiko ym. 2002, s. 367.) 

 

7.7.3 Elohopea (Hg) 

 

Elohopea (Hg) on myrkyllinen raskasmetalli, joka esiintyy huoneen lämmössä ja normaalissa 

ilmanpaineessa nestemäisenä, mutta ilmakehässä pääasiassa kaasumaisessa muodossa (Metla 

2010). Elohopeaa esiintyy ympäristössämme sekä luonnon että elohopeapäästöinä ihmisen toi-

minnan seurauksena. Ihmisten toiminnan seurauksista arvioidaan johtuvan noin 10‒50 pro-

senttia maailman elohopeapäästöistä. Suurin osa ihmisten aiheuttamista päästöistä johtuu il-

maan johdetuista päästöistä. (Hepola, J. 2003, s. 7.) 

 

Ihmisten toiminnasta ilmakehään johtuvat elohopeapäästöt ovat joko kaasumaisia tai hiukka-

siin sitoutuneita päästöjä. Päästöjen koostumus vaihtelee päästölähteiden mukaan. Tutkimuk-

sissa on todettu suuria vaihteluita elohopeapäästöjen laadussa riippuen polttoaineen hiilen 

koostumuksesta, käytetystä polttotekniikasta ja käytössä olevista savukaasujen puhdistusme-

netelmistä. Elohopean laadulla on todettu olevan tärkeä merkitys elohopean käyttäytymisestä 



 
 

64 
 

ilmakehässä. Metallisen elohopean on myös todettu pysyvän ilmakehässä jopa vuoden, kun 

taas hapettunut elohopea (Hg2+) voi pysyä ilmakehässä vain muutamia päiviä, koska se liuke-

nee ilmankosteuteen. Tästä johtuen metallinen elohopea voi levitä ilmavirtausten mukana laa-

joille alueille, kun taas hapettunut elohopea Hg2+ jää lähelle päästölähdettä. (Hepola, J. 2003, 

s. 7‒8.) 

 

Maaperässä ja vedessä elohopea voi muuntua orgaaniseksi elohopeaksi, joka päätyy lopulta 

ravintoketjuun. Taulukossa 17 on kuvattu eri polttoaineiden ja jätteiden tyypillisiä elohopeapi-

toisuuksia. (Hepola, J. 2003, s. 11.)  

 

Taulukko 17. Polttoaineiden ja jätteiden elohopeapitoisuuksia kuiva-aineessa, mg/kg (VTT). 

MSW, 

RDF, liet-

teet 

Hiili SRF Turve Puupoltto-

aine 

Öljy Maakaasu 

*(mg/m3) 

0,1-15 0,01-1 0,1-0,6 0,06-0,08 0,01-0,02 ~0,01 0,01* 

 

  

7.8 Lauhdevesipäästöjen syntymekanismit 

 

Lauhdevesipäästöjä syntyy, kun savukaasupäästöjä puhdistetaan savukaasupesurilla. Savukaa-

supesurissa savukaasujen sekaan suihkutetaan pesurissa kiertävää pesuvettä, johon kiinnittyy 

savukaasujen sisältämiä epäpuhtauksia. Tyypillisesti pesuvaiheita on useampia riippuen pesu-

rin käyttötarkoituksesta ja halutusta epäpuhtauksien erotusasteesta. Savukaasupesurissa savu-

kaasuista erottuvat tyypillisesti rikkidioksidi (SO2), vetykloridi (HCl), hiukkaset ja raskasme-

tallit. (Pöyry Finland Oy:n raportti. 2016, s. 2.) 

 

Pesurin erotusastetta hallitaan säätämällä kierrätettävän pesuveden pH:ta natriumhydroksidilla 

(NaOH), natriumhydroksidin (NaOH) käyttäminen vaikuttaa samalla myös syntyvien jäteve-
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sien laatuun. Jäteveden poistamisella estetään materiaalien syöpymistä ja tukkeutumista ai-

heuttavien yhdisteiden liiallinen konsentroituminen pesuvesikiertoon. Poistettu vesi korvataan 

lisäämällä puhdasta lisävettä vesikiertoon. (Pöyry Finland Oy:n raportti. 2016, s. 2.) 

 

Lämmönvaihdinten avulla savukaasuista voidaan ottaa talteen myös savukaasujen sisältämää 

lämpöä, jolloin savukaasupesurissa on tyypillisesti vähintään kaksi pesurivaihetta, joista en-

simmäiset vaiheet puhdistavat savukaasuja ja viimeinen vaihe on osa lämmöntalteenottojärjes-

telmää. Tällöin osa savukaasujen sisältämästä vesihöyrystä lauhtuu vedeksi ja sitä poistetaan 

savukaasupesurista. Osa tästä vedestä voidaan hyödyntää ensimmäisten vaiheiden lisävetenä, 

mutta vettä jää silti huomattavasti yli, mikä nostaa jäteveden kokonaismäärää merkittävästi. 

Samalla vesimäärä laimentaa jätevesien haitta-aineiden pitoisuuksia. (Pöyry Finland Oy:n ra-

portti. 2016, s. 2.) 

  

7.8.1 Jätevesien koostumukseen vaikuttavat tekijät 

 

Savukaasupesurissa syntyvien jätevesien koostumukseen vaikuttavat pesuriprossin lisäksi käy-

tettävien polttoaineiden koostumus ja polttotekniikka. Kalkkikiven käyttö vaikuttaa esimer-

kiksi siihen, että sulfaatti poistuu pesurista kiinteässä muodossa, kun taas natriumhydroksidiin 

(NaOH) perustuvissa pesureissa sulfaatti on vesissä liukoisessa muodossa. Jätevesiin päätyviin 

kiintoainepitoisuuksiin vaikuttavat myös ennen savukaasupesuria olevien hiukkasten erotus-

laitteiden kunto ja kapasiteetti. (Pöyry Finland Oy:n raportti. 2016, s. 4.) 

 

Polttoaineista turve sisältää biopolttoaineita enemmän raskasmetalleja, mikä vaikuttaa jäteve-

sien laatuun. Lisäksi turpeen ja muiden rikkipitoisten polttoaineiden käyttö ja niistä johtuva 

savukaasujen rikkidioksidipäästöjen vähentäminen savukaasupesurilla lisää jätevesien sulfaat-

timäärää. (Pöyry Finland Oy:n raportti. 2016, s. 4.) 

 

Biopolttoaineiden tuhkan sisältämät alkalit ja kalsium sitovat rikkipitoisten polttoaineiden si-

sältämää rikkiä itseensä. Samalla biopolttoaineiden sisältämät alkalit neutraloivat pesurissa 
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syntyvää jätevettä ja neutralointiin käytettävien kemikaalien määrä vähenee. (Pöyry Finland 

Oy:n raportti. 2016, s. 4.) 

 

Tyypillisesti voimalaitosten jätevesienkäsittelyllä on pyritty vaikuttamaan jätevesien kiintoai-

nepitoisuuteen, jota pystytään hallitsemaan hyvin tehokkaasti yleisesti käytetyillä menetel-

millä. (Pöyry Finland Oy:n raportti. 2016, s. 5.) Suosiolan lauhdevesienkäsittelymenetelmä on 

kuvattu kappaleessa 3.1.4. 

 

7.8.2 Nykyisen jätevesienkäsittelyn tehostaminen ja veden kierrättäminen  

 

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, voimalaitosten jätevesienkäsittely on perustunut 

kiintoaineen poistamiseen jätevesistä. Suosiolan voimalaitoksen jätevesiprosessin karkea loh-

kokaavio on esitetty kuvassa 22. Kuvan perusteella voidaan todeta Suosiolan voimalaitoksen 

jätevesienkäsittelyn olevan erittäin tehokas ratkaisu juuri kiintoaineen poistoon. Se sisältää ke-

mikaaleilla tehostetun selkeytyksen ja hiekkasuodatuksen, mikä varmistaa tehokkaan kiintoai-

neenpoiston vesistä.  

 

 

Kuva 22. Nykyinen lauhdevesienkäsittelyjärjestelmä 
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Saostusta ja selkeytystä voidaan tehostaa lisäämällä metallien saostukseen tarkoitettuja saos-

tuskemikaaleja. Jos jätevesistä halutaan poistaa raskasmetallien lisäksi sulfaattia, kalvosuoda-

tus on tyypillisin menetelmä lauhdevesienkäsittelyyn. Tällöin osa käsittellystä vedestä voidaan 

käyttää voimalaitoksella uudelleen esimerkiksi raakavetenä ja samalla voidaan vähentää voi-

malaitoksen raakavedenottoa. Kuvassa 23 on esitetty yksi mahdollinen lauhdevesienkäsittely-

menelmä, josta saadaan raakavettä voimalaitoksen käyttöön.  Veden jatkokäsittely vähentäisi 

Suosiolan voimalaitoksen vesistökuormitusta ja lisäisi merkittävästi kierrätettävän veden 

osuutta. 

 

 

Kuva 23. Yksi vaihtoehto lauhdevesienkäsittelyn tehostamiseksi (muokattu Suosiolan lauhde-

vesienkäsittelystä ja Pöyryn Finland Oy:n 2016 raportista).   
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Tässä työssä on tarkasteltu Suosiolan voimalaitoksen toimintaa ja verrattu sitä uusiin suurten 

polttolaitosten BAT-päätelmiin. Suurelta osin toiminta on jo nykyisellään BAT-päätelmien 

mukaista, mutta aiemmin tiedostettuja poikkeuksiakin löytyy. 

 

Näissä johtopäätöksissä keskitytään ilma- ja vesipäästöihin, kuten työn aiemmissakin vai-

heissa. Tämä työ ja tiivistelmä pohjautuvat erilliseen BAT-vertailutaulukkoon. Taulukossa 18 

on esitetty tiivistettynä ne päästökohteet, joiden osalta vaaditaan toimenpiteitä Suosiolan voi-

malaitoksella, että BAT-päätelmien mukaiset päästöraja-arvot voidaan saavuttaa.   

 

Taulukon tietojen pohjalta voidaan todeta, että kuumavesikattilalle 1NP tarvitaan uusi hiukkas-

ten vähennysmenetelmä, joka pitää olla mitoitettu kattilan nykyiseen toimintaan sopivaksi. Tar-

jouskyselyiden yhteydessä ilmennyt tilanpuute voi rajoittaa omalta osaltaan tiettyjä ratkaisuja, 

mutta uudet ympäristölupamääräykset tullaan saavuttamaan normaaleissa toimintaolosuhteissa 

(NOC) kun laite mitoitetaan vastaamaan uusien BAT-päätelmien päästöraja-arvoja.  

 

Kuumavesikattilan 1NP rikin oksidipäästöt ovat koholla, kun käytätetään polttoaineena vain 

turvetta ja savukaasut johdetaan omaan piippuunsa. Normaaliajotilanteessa savukaasut johde-

taan savukaasupesuriin, jossa savukaasujen sisältämät rikin oksidit saadaan poistettua tehok-

kaasti. Tilanteissa, joissa savukaasuja ei puhdisteta savukaasupesurilla, voidaan harkita käytet-

täväksi myös biopolttoaineita, jolloin rikin oksidien taso ei ylitä BAT-päästöraja-arvoa. 
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Taulukko 18. Tarvittavat toimenpiteet ilma- ja vesipäästöjen hallintaan. 

Kuumavesikattila 1NP Toimenpide Muutos 

Hiukkaset (ilma) Uusi sähkösuodatin / kangassuoda-

tin 

Hiukkaspäästöt alenevat ajetta-

essa savukaasut omaan piip-

puunsa NOC- tilanteissa. Syntyvä 

tuhkamäärä kasvaa. 

Rikin oksidit, poltettaessa turvetta 

ilman savukaasupesurai (ilma) 

Kalkin syöttö tulipesään tai biopolt-

toaineen käyttö, kun savukaasupe-

suri ei ole käytössä. 

Rikin oksidipäästöt saadaan 

BAT-arvojen mukaisiksi ajetta-

essa savukaasut omaan piip-

puunsa NOC-tilanteissa. Oletetta-

vasti tuhkan sulfaattimäärä kas-

vaa, tällöin selvitettävä mikä vai-

kutus sillä on jatkokäsittelyn kan-

nalta. Selvitettävä myös mikä 

osuus sulfaatista saadaan poistet-

tua kipsisakan mukana.  

Savukaasupäästöjen mittaus Lisätään jatkuvatoimiset mittaukset 

BAT-vaatimusten mukaisesti. 

Jatkuvatoimiset savukaasumit-

taukset mahdollistavat päästöjen 

paremman hallinnan.  

Voimakattila 2NP Toimenpide Muutos 

Typen oksidipäästöt (ilma) SNCR-laitteiston laajennus  Typen oksidipäästöt saadaan 

BAT-arvojen mukaisiksi NOC-ti-

lanteissa. 

Vesistöpäästöt Toimenpide Muutos 

Sulfaattipäästöjen hallinta Kalkin käyttö kattiloissa tai pesuli-

peän muutos kalsiumpohjaiseksi. 

Sulfaattipäästöt laskevat alle 

BAT-ylärajan (vaikutukset selvi-

tettävä) 

Lauhdevesien kierrätys Lauhdevesienkäsittelyn tehostami-

nen uudella vedenkäsittelyprosessi-

silla. 

Lauhdevesipäästöt vähenevät ja 

suurin osa syntyvistä lauhdeve-

sistä saadaan kierrätettyä takaisin 

raakavedeksi (vaikutukset selvi-

tettävä). 
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Voimakattilan 2NP typen oksidipäästöt ylittävät nykyisin uusien BAT-päätelmien tasot. Ylitys 

oli tiedossa jo tätä työtä aloitettaessa ja siihen oli varauduttu jo aiemmin tekemällä kuumavesi-

kattilan SNCR-laitteistoon varaus myös voimakattilan 2NP liittämiseksi samaan järjestelmään.  

Kuvassa 24 on esitetty karkeasti arvioidut typen oksidipäästöt voimakattilalle 2NP SNCR-tek-

niikan lisäämisen jälkeen. Päästöjen vaihteluväli on laskettu nykyisistä päästömittauksista käyt-

täen SNCR-tekniikan reduktioina kappaleen 7.2.1 mukaisia tyypillisiä saavutettuja reduktiota-

soja.    

 

 

Kuva 24. Arvioidut typen oksidipäästöt voimakattilalle 2NP SNCR-tekniikan lisäyksen jälkeen. 

Kuvassa myös SUPO-asetuksen raja-arvo. 

 

Suosiolan lauhdevesien korkeat sulfaattipitoisuudet ovat seurausta savukaasupesurin natrium-

hydroksidin (NaOH) käytöstä, pesuvaiheen pH:n säädössä. Sulfaattipäästöjen vähentämiseksi 

on olemassa useita eri vaihtoehtoja, joista helpoin toteutettava on sulfaatin saostaminen, sitä ei 

ole käsitelty tässä työssä tarkemmin. Tässä työssä sulfaattipäästöjä on ajateltu vähennettävän 

käyttämällä pesussa esimerkiksi kalkkikiveä, jolloin sulfaatti saadaan pesurista ulos kiinteässä 
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muodossa. Kalkkikiven käyttö on edullista, mutta vaatii investointeja ja kokonaisvaltaista sel-

vitystä siitä, miten se vaikuttaisi kaikkiin eri prosessivaiheisiin sekä syntyviin tuhkiin, jätevesiin 

ja savukaasupäästöihin. Oletettavasti tuhkien sulfaattipitoisuus nousisi, kun taas vastaavasti 

poistuvan veden sulfaattipitoisuus laskisi, samoin rikin oksidipäästöt pysyisivät alhaisella ta-

solla. Toinen mielenkiintoinen sulfaatin vähentämisvaihtoehto olisi kehittää lauhdevesien kier-

rätystä, jolloin poistuva lauhdevesi puhdistettaisiin monivaiheisessa puhdistusprosessissa, jonka 

lopputuloksena olisi kierrätettävää raakavettä. Kierrätettävä vesimäärä voi olla osa syntyvästä 

lauhdevedestä riippuen kierrätetyn raakaveden kustannuksista verrattuna ostettavan raakaveden 

hintaan. 

 

Kuten edellä on mainittu, voidaan syntyviä päästöjä hallita monin eri keinoin ja menetelmin. 

Riittävien lisätutkimusten avulla menetelmien soveltuvuutta ja kannattavuutta voidaan arvioida 

tarkemmin investointipäätösten tueksi.  

 

Uusia ympäristölupamääräyksiä voidaan arvioida jo annettujen ympäristölupapäätösten poh-

jalta, joita on käsitelty kappaleessa 3.5. Annettujen päätösten perusteella Suosiolan ympäristö-

lupamääräyksiin on odotettavissa muutoksia erityisesti ilmapäästöjen osalta, joihin voidaan vai-

kuttaa työssä esitettyjen päästöjenvähennysmenetelmien avulla.   
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LIITTEET 

Liite 1. Lauhdevesipäästöt vuosilta 2013-2017. 

Määrityk-

set 

Raja-arvo 

/yksikkö 

Kes-

kiarvo 

2014 

Kes-

kiarvo 

2015 

kes-

kiarvo 

2016 

Kes-

kiarvo 

2017 

Päästö 

2014 

Päästö 

2015 

Päästö 

2016 

Päästö 

2017 

kg/a kg/a kg/a kg/a 

pH 6-8 6,88 6,06 7,6 7,08     

Sulfaatti mg/l 2300 2157 830 2400 165214 86130 73236 248962 

BOD7 mgO2/l 46,8 72,57 108 73,5 3362 2898 9556 7624 

Kokonais-

fosfori 

µgP/l 84,0 46,77 86,8 228,0 6,03 1,87 7,68 23,65 

Kokonais-

typpi 

µgN/l 12400 11986 26500 21875 891 479 2345 2269 

Kiintoaine 10 mg/l 5 5,54 6,0 8,2 359 221 531 851 

Arseeni µg/l 1,61 0,83 0,85 0,6 0,116 0,03 0,075 0,06 

Kadmium 10 µg/l 0,135 0,14 0,04 1,2 0,01 0,006 0,003 0,12 

Koboltti µg/l 0,25 0,29 0,06 2,5 0,018 0,011 0,005 0,26 

Kromi µg/l 1,0 0,99 1,35 1,2 0,072 0,04 0,119 0,12 

Nikkeli µg/l 0,705 1,0 0,8 20,3 0,051 0,04 0,071 2,11 

Lyijy µg/l 0,25 0,25 0,08 1,8 0,018 0,01 0,007 0,19 

Sinkki µg/l 4,35 12,2 2,7 45,1 0,312 0,487 0,239 4,69 

Elohopea 5 µg/l 1,85 0,97 1,03 < 0,1 0,133 0,039 0,091 0,01 

 

  



 
 

 
 

Liite 2. BAT-päätelmien ja SUPO-asetuksen vertailu (muokattu Novoxin raportista) 

 BAT-päätelmien päästötaso SUPO-asetuksen raja-arvot 

Sitovuus BAT-päästötasoihin on mahdol-

lista myöntää poikkeuksia siten, 

että SUPO-asetuksen raja-arvoja ei 

ylitetä 

ei mahdollista poikkeuksiin 

Tarkastelun kattavuus Koskee laitoksen normaalitoimin-

taa 

Koskee polttolaitoksen käyntiai-

kaa, pois lukien käynnistys- ja py-

säytysjaksot, sekä savukaasujen 

puhdistuslaitteiden rikkoutumis- ja 

häiriötilanteita.  

Päästöraja-arvojen noudattamisen 

arviointi 

- BAT-päästötasot on an-

nettu erikseen vuosikes-

kiarvoina ja vuorokausi-

keskiarvoina, sekä jossain 

tapauksissa näytteenotto-

jakson pituisena jaksona 

- Päätelmissä ei ole määri-

telty tuleeko raja-arvot 

alittaa jokaisena vuotena 

ja vuorokautena. Raja-ar-

vojen noudattamista voi-

daan arvioida SUPO-ase-

tuksen arviointiperiaa-

tetta. 

- raja-arvot, ajanjaksot ja 

vertailuolosuhteet voi-

daan määrätä toisin, jos 

se on päästötasojen tai 

tarkkailun luonteen 

vuoksi tarpeellista. 

Asetuksen liitteiden 1 ja 2 päästö-

raja-arvoja noudattavissa energian-

tuotantoyksiköissä: 

- yksikään raja-arvon ver-

rattava kk- keskiarvo ei 

saa ylittää raja-arvoja.  

- yksikään raja-arvoon ver-

rattava vrk- keskiarvo ei 

saa ylittää 110% raja-ar-

voista. 

- 95% raja-arvoon verratta-

vista vuoden tuntikeskiar-

voista ei saa ylittää 200 % 

raja-arvoista. 

  



 
 

 
 

Liite 3. BAT-vertailun tulosten tiivistelmä ilma- ja vesipäästöjen osalta. 

Kuumavesikattila 1NP Nykyinen toiminta ja päästötaso BAT- päätelmä tai raja-arvo 

Hiukkaspäästöt ajettaessa täydellä 

kuormalla (ilma)  

mittausten keskiarvo 37 mg/m3 (n) < 100 MW  2–15 mg/m3 (n) 

Rikin oksidit, poltettaessa turvetta il-

man savukaasupesuria (ilma) 

mittausten keskiarvo 530 mg/m3 

(n) 

1NP < 100 MW   15–100 mg/m3 

(n)  

jatkuvatoimiseen mittaukseen 

perustuva vuosikeskiarvo 

Savukaasupäästöjen mittaus kertamittaukset / kesällä voimakat-

tilan 2NP jatkuvatoimisilla mitta-

laitteilla. 

BAT 4. Ilmaan johdettavien 

päästöjen tarkkailu taulukon 

mukaisesti.   

Kattila (turve ja biomassa): NOX 

jatkuvatoimisesti  

CO jatkuvatoimisesti  

SO2 jatkuvatoimisesti  

hiukkaset jatkuvatoimisesti NH3 

jatkuvatoimisesti (käytettäessä 

SCR- ja/tai SNCR-järjestelmää) 

HCl jatkuvatoimisesti 

Voimakattila 2NP Nykyinen toiminta ja päästötaso BAT- päätelmä tai raja-arvo 

Typen oksidipäästöt (ilma) mittausten keskiarvo 232 mg/m3 

(n) 

100–300 MW vuorokausikes-

kiarvo 50–180 mg/m3 (n) 

vuosikeskiarvo 100–220 mg/m3 

(n) 

Vesistöpäästöt Nykyinen toiminta ja päästötaso BAT- päätelmä tai raja-arvo 

Sulfaattipäästöjen hallinta vuoden 2017 keskiarvo 2400 mg/l 1200–2000 mg/l 

Lauhdevesien kierrätys Nykyisin lauhdevedet johdetaan 

käsittelyn jälkeen Veitikanojan 

kautta Kemijokeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAT 13. Veden kulutuksen ja 

ympäristöön päästettävän epä-

puhtauksia sisältävän veden 

määrän vähentäminen käyttä-

mällä toista tai molempia:  

  

- veden kierrätys  

- kuivan pohjatuhkan kä-

sittely (teknisiä rajoit-

teita soveltamisessa 

(Jatkuu) 



 
 

 
 

olemassa oleviin laitok-

siin).   

- sadevesien kerääminen 

raakavedeksi 

 

 

 

 

(Liite 3 Jatkoa) 


