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ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Vapo Oy:n Pudasjärven pienvoimalaitoksen ja pellettitehtaan toimintaa. Kyseessä on uusi toiminta.
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Vapo Oy
PL 22
40101 JYVÄSKYLÄ
LAITOS JA SEN SIJAINTI
Vapo Oy
Pudasjärven pellettitehdas ja pienvoimalaitos
93100 PUDASJÄRVI
Pellettitehdas ja pienvoimalaitos on tarkoitus rakentaa Pudasjärven kaupunkiin Törrönkankaan teollisuusalueelle Ranuantien varteen. Kiinteistön omistaa Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. Kontiotuote Oy ostaa alueen ja Vapo Oy vuokraa rakennusalueen Kontiotuote Oy:ltä. Laitosten on suunniteltu aloittavan toimintansa vuosien 2006
–2007 vaihteessa.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Pienvoimalan toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1
momentin kohdan 3b perusteella ja pellettitehtaan toiminta ympäristönsuojeluasetuksen
1 §:n 1 momentin kohdan 5c perusteella.
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pellettitehtaan ympäristölupahakemus käsitellään alueellisessa ympäristökeskuksessa ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 1 momentin kohdan 5c perusteella. Polttoaineteholtaan alle
50 MW:n tehoisen kattilalaitoksen ympäristölupahakemuksen käsittelee ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n kohdan 3 perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Pellettitehdas
ja voimalaitos muodostavat ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n mukaisen toimintakokonaisuuden, jolloin ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 2 momentin mukaan molempien laitosten
ympäristöluvat käsitellään ympäristökeskuksessa.
ASIAN VIREILLETULO
Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 27.12.2004. Hakemusta on täydennetty
25.1.2005.

KÄYNTIOSOITE:
Linnankatu 7, 90100 Oulu
Kalajokilaakson osasto:
Torikatu 40 B, Kokkola

POSTIOSOITE:
PL 124, 90101 Oulu

PUHELIN:
Vaihde (08) 3158 300

TELEFAX:
(08) 3158 549

67100 Kokkola

Vaihde (06) 3676 397

(06) 3676 360

WWW-OSOITE:
http://www.ymparisto.fi/ppo

2
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Laitosten sijaintipaikka on osayleiskaava-alueella, joka on määritelty nykyisessä kaavassa
teollisuus- ja varastoalueeksi (kaavamerkintä T). Yleiskaavaa ollaan muuttamassa ja kaavamuutoksen on arvioitu valmistuvan vuoden 2006 alkupuolella. Kaavassa on tarkoitus jatkaa nykyistä teollisuusaluetta Kurenalan suuntaan. Pellettitehdas ja voimalaitos tulisivat sijaitsemaan uudella teollisuudelle varatulle alueella (kaavamerkintä TY). Laitos sijoittuu rakentamattomalle alueelle.
Laitoksille haetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa Pudasjärven kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Jätevesien johtamisesta viemäriverkkoon tehdään sopimus viemärilaitoksen kanssa.

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Ympäristön tila ja laatu
Maankäyttö, maisema ja rakennettu ympäristö
Laitokset tulevat sijoittumaan Törrönkankaan teollisuusalueelle Pudasjärvi - Ranua –
maantien varteen. Sijaintipaikan pohjoispuolella on teollisuus- ja varastoalue, jolla sijaitsee
puunjalostustoimintaa harjoittava yritys. Laitosalueen itäpuolella Pudasjärvi - Ranua –
maantien toisella puolella sijaitsee maatalousalue. Laitosalueen eteläpuolella on metsää.
Laitosalueella kasvaa nuorta mäntymetsää.
Pohjavesi
Laitosalueen pohjoispuolella noin 100 metrin etäisyydellä on pohjavesialue. Alueella on
kolme vedenottamoa. Vedenottamot sijaitsevat noin 1,6 kilometrin etäisyydellä laitosalueesta. Pohjaveden päävirtaussuunta on länsi.
Vesistöt
Lähimmät vesistöt ovat noin 0,5 kilometrin päässä olevat Törrönjoki ja Hietajoki, jotka laskevat Pudasjärveen.
Suojelukohteet
Sijaintipaikan länsipuolella noin 300 metrin etäisyydellä sijaitsee Pudasjärvi-niminen Natura 2000 –suojeluverkostoon kuuluva alue. Alue on sisällytetty Natura 2000 –
suojeluverkostoon sekä luonto- että lintudirektiivin mukaisena arvokkaana kohteena.
Lähimmät häiriintyvät kohteet
Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä laitosalueesta.
Ammattikoulun asuntola sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä laitosalueesta.
YLEISKUVAUS TOMINNASTA
PIENVOIMALAITOS
Pienvoimalaitos on vastapainevoimalaitos, joka tuottaa peruskuormalaitoksena prosessihöyryä Vapo Oy:n pellettitehtaalle, kaukolämpöä Pudasjärven kaupungin kaukolämpöverk-
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koon ja Kontiotuote Oy:lle sekä sähköä. Kattilalaitoksen prosessihöyryn tuotantoteho
on 6,5 MW, kaukolämpöteho 12,6 MW ja sähköteho noin 4,5 MW. Kattilan polttoaineteho
on noin 27,5 MW. Voimalaitoksen keskimääräinen käyntiaika vuodessa on 8000 tuntia ja
suurin käyntiaika 8300 tuntia.
Lisäksi voimalaitokselle rakennetaan varatehoksi yhteensä 22,2 MW raskasta polttoöljyä
käyttäviä tulitorvi/tuliputkikattiloita. Voimalaitoksen valmistuttua rakennetaan polttoaineteholtaan 11,1 MW:n tehoinen kattila. Myöhemmin Pudasjärven kaukolämmön tuotannossa
olevien kattiloiden teknisen käyttöiän päätyttyä (10 - 15 vuoden kuluttua) laitokselle on tarkoitus rakentaa toinen 11,1 MW:n kattila. Kattiloihin hankitaan keskipakoishajoitteiset, moduloivasäätöiset raskasöljypolttimet. Varakattiloiden arvioitu käyttöaika on noin 1 500 t/a.
Varakattiloiden savukaasut johdetaan suoraan voimalaitoksen ja pellettitehtaan yhteiseen
40 metriä korkeaan piippuun, jossa on oma hormi varakattiloiden savukaasuille.
Voimalaitoksen kiinteän polttoaineen kattila on kerrosleijukattila, joka käyttää pääpolttoaineena jyrsinturvetta. Lisäksi käytetään puupolttoaineita ja käynnistyspolttoaineena kevyttä
polttoöljyä. Puupolttoaineiden osuus laitoksen polttoainetehosta on kattilalaitoksen kuormasta riippuen noin 0 –30 %. Varakattiloiden polttoaineena on raskas polttoöljy.
Kiinteät polttoaineet tuodaan laitokselle täysperävaunurekoilla läpiajettavalle vastaanottoasemalle. Vastaanottoasemalta polttoaineet siirretään kuljettimilla kiekkoseulalle ja magneettierottimelle. Seulalta polttoaine siirretään kuljettimella varastosiiloon ja sieltä edelleen
voimalaitokselle höyrykattilan syöttösiiloon. Syöttöruuvi kuljettaa polttoaineen syöttösiilosta sulkusyöttimelle ja pudotusputken kautta kattilan tulipesään.
Leijukerroskattilan tulipesän lämpötila on 850 –950 oC polttoaineen kosteudesta ja kattilan
kuormasta riippuen. Lämpötilaa hallitaan palamisilman jaolla sekundääri- ja leijutusilmaksi.
Leijutusilmajärjestelmä on varustettu kiertokaasun käyttömahdollisuudella. Leijukerroksen
lämpötilan mukaan ohjataan leijutusilmapuhaltimen imupuolelle jäähtynyttä puhdistettua
savukaasua, joka inerttinä kaasuna jäähdyttää petiä. Palamisen hyvyys varmistetaan savukaasun happipitoisuuden jatkuvatoimisella mittauksella ja sekundääri-ilman säädöillä. Happipitoisuudelle asetetaan hälytysrajat.
Kattilan lämpöpinnat pidetään puhtaina höyrytoimisilla nuohoimilla. Tulistimet, höyrystin
ja veden esilämmittimen ripaputkipinnat nuohotaan mekaanisilla nuohoimilla.
Voimalaitoksen ja pellettitehtaan toimintaa valvotaan 24 h/vrk voimalaitoksen valvomosta.
Kattilalaitoksen prosessien ohjauksesta vastaa automaatiojärjestelmä.
Leijukerroskattilan hiukkaspäästöjä ilmaan vähennetään sähkösuodattimella. Sähkösuodattimen erotusaste on noin 98 – 99 %. Ympäristön kannalta haitallisten kaasumaisten päästöjen määrää minimoidaan pitämällä palamisolosuhteet jatkuvasti optimaalisina. Typenoksidipäästöihin vaikutetaan leijukerrospolton alhaisella palamislämpötilalla, savukaasun takaisinkierrätyksellä (ns. kiertokaasun käytöllä) ja polttoilman vaiheistuksella. Rikkiyhdisteiden minimoimiseksi syötetään tarvittaessa leijukerrokseen absorbenttia, esimerkiksi kalkkia. Savukaasut johdetaan ulkoilmaan 40 metriä korkean piipun kautta.
Käytettävät polttoaineet ja niiden varastointi
Voimalaitoksella käytetään pääpolttoaineena turvetta. Seospolttoaineena käytetään puuta.
Puupolttoaineiden osuus on noin 0 – 30 %. Hakemuksen mukaan turvetta käytetään noin
31 500 t/a (92 000 GWh/a) ja puuta yhteensä noin 16 000 t/a (43 000 GWh/a), josta puuta
tai kuorta noin 12 200 t/a ja sivutuotehaketta Kontiotuote Oy:ltä noin 4 025 t/a. Käynnistyksissä ja tukipolttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä noin 255 t/a (3 000 GWh/a).
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Voimalaitoksella poltettava sivutuotehake muodostuu Kontiotuote Oy:llä liimahirren valmistuksessa. Liimahirren tuotannossa lamellin liimaukseen käytetään Cascomin –liimaa ja –
kovetetta. Käytettävä liima on melamiiniureaformaldehydiliimaa. Kovetteen pääkomponentit ovat muurahaishappo ja metanoli. Liiman ja kovetteen määräksi poltettavassa sivutuotehakkeessa on arvioitu yhteensä 3,34 t/a. Kovetteen osuus liimauksessa on noin 25 %. Lisäksi liimausta käytetään hirren jatkoksiin. Jatkoksissa käytettävä liima on Prefere 6000 –
merkkistä liimaa ja poltettavassa hakkeessa sitä on arvioitu olevan 0,48 t/a. Liima sisältää
difenyylimetaanidi-isosyanaattia. Hakkeessa polttoon menevien liimojen kokonaismäärä on
3,82 t/a.
Varakattilassa käytetään raskasta polttoöljyä noin 560 t/a (7 000 GWh/a). Öljyn rikkipitoisuus on alle 1 %.
Kiinteät polttoaineet varastoidaan vastaanottoasemalla ja varastosiiloissa. Kevyt polttoöljy
varastoidaan 50 m3:n säiliössä ja raskaspolttoöljy 150 m3:n säiliössä. Öljysäiliöt täyttävät
palavien nesteiden varastointia koskevat määräykset.
Veden käyttö
Laitos liitetään Pudasjärven kaupungin vesijohto- ja viemäriverkkoon. Kattilalaitoksella
käytetään lisävettä noin 40 m3/vrk, jonka valmistukseen tarvitaan raakavettä noin 53 m3/vrk.
Suurin osa lisävedestä tarvitaan korvaamaan pelletöintiprosessista palautumaton höyry. Laitosten jäähdytysvesijärjestelmät ovat suljettuja, joten ulkopuolista jäähdytysvettä ei käytetä.
Raakavettä tarvitaan pieni määrä järjestelmistä haihtuvan veden korvaamiseksi. Talousvettä
kuluu yhteensä noin 1 –2 m3/vrk.
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus pienvoimalaitoksella
Pienvoimalaitoksen kattilatekniikka perustuu nykyaikaiseen leijukerrospolttotekniikkaan.
Leijukerrostekniikan tyypillisiä ominaisuuksia ovat muun muassa
- korkea palamishyötysuhde
- mahdollisuus käyttää erilaisia polttoaineita, joiden laatuvaihtelu voi olla suurta ja nopeaa
- alhaiset NOx-päästöt
- mahdollisuus vähentää rikkipäästöjä syöttämällä petiin kalkkikiveä tai dolomiittia
- palamislämpötila on tuhkan sulamis- ja pehmenemispisteen alapuolella
- lämmönsiirto pedistä kattilan vesi-höyrypiiriin on hyvä.
Voimalaitoksen savukaasujen puhdistus hiukkasista tapahtuu sähkösuodattimella, jonka
erotusteho on 98 – 99 %. Polttoaineena käytetään pääasiassa turvetta ja puupolttoaineen
osuus käytetystä polttoainetehosta on osakuormatilanteessa maksimissaan noin 30 %.
Palamisprosessin valvonnalla ja säädöllä taataan tehokas palaminen, jolla minimoidaan palamattomien hiilivetyjen päästöt. Valitun polttotekniikan lisäksi savukaasujen takaisinkierrätyksellä voidaan osaltaan laskea NOx-päästötasoa.
Kattilalaitoksen leijupolton olosuhteet takaavat tehokkaan rikinpoiston. Viipymäajat ovat
riittävän pitkiä ja lämpötila sopivalla alueella. Leijupoltossa petimateriaalin jauhautuminen
poistaa kalkkikivi- ja dolomiittipartikkelin ympärille muodostuvaa tiukkaa sulfaattikerrosta,
joka muutoin hidastaisi rikkidioksidin sitoutumista. Rikinpoistoaste on turpeen leijupoltossa normaalisti noin 30 %.
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Pienvoimalaitos käyttää kotimaista polttoainetta noin 135 000 MWh/a. Öljyä käytetään
käynnistyspolttoaineena ja varakattiloissa noin 10 000 MWh/a. Laitoksella tuotetaan prosessihöyryä noin 44 000 MWh/a, kaukolämpöä 65 000 MWh/a ja sähköä 17 000 MWh/a.
Voimalaitoksen omakäyttösähkön kulutus on noin 2 700 MWh/a.
Voimalaitoksella hyödynnetään energiataloudellisia ratkaisuja sekä nykyaikaisia säätöteknisiä ratkaisuja prosessien ohjauksessa. Kaikkien pumppujen ja puhaltimien sekä polttoaineen
syöttöruuvien moottorikäytöt ovat taajuusmuuttajakäyttöisiä, mikä osaltaan pienentää melua, omakäyttötehon tarvetta ja parantaa hyötysuhdetta. Nykyaikaisen säätötekniikan hyödyntäminen prosessien ohjauksessa mahdollistaa hyvän säätötarkkuuden ja prosessien korkean hyötysuhteen. Uusinta tekniikkaa edustavan leijukerroskattilan hyötysuhde on noin
87 %.
PELLETTITEHDAS
Pellettitehdas muodostuu kosteiden raaka-aineiden vastaanotto-, esikäsittely- ja kuljetinlaitteista sekä höyrykuivurista. Pellettitehtaalla tuotetaan pellettejä Vapo Oy:lle. Pellettien valmistuskapasiteetti tulee olemaan noin 80 000 t/a, jos tuotetaan pelkästään turvepellettejä tai
52 000 t/a, jos tuotetaan pelkästään puupellettejä. Raaka-aineiden tarve on noin 132 000 t/a
turvetta tuotettaessa pelkästään turvepellettejä tai 104 000 t/a puuta tuotettaessa pelkästään
puupellettejä. Alkuvaiheessa on arvioitu käytettävän purua Kontiotuote Oy:n sahalta noin
16 000 t/a.
Tehdas toimii keskeytymättömässä kolmivuorossa seitsemänä päivänä viikossa. Pellettitehdas käy pääsääntöisesti silloin, kun voimalaitos on päällä ja voimalaitosprosessista saadaan
höyryä raaka-aineen kuivaukseen. Pellettitehtaan keskimääräinen käyntiaika noin 8 000 h/a.
Pellettitehdas käyttää raaka-aineena pääasiassa jyrsinturvetta sekä lisäksi märkää sahanpurua tai kuivaa kutterilastua. Pellettitehtaan nimellinen mitoitus tehdään seuraavilla turpeen
arvoilla
- turpeen alkukosteus 45 %
- loppukosteus kuivauksen jälkeen 10 %
- tuotanto 80 000 t/a turvepellettiä tai 52 000 t/a puupellettiä
- märkää turvetta 17 t/h eli noin 54 m3/h.
Raaka-aineen kuivauksessa kuivausenergiana käytetään voimalaitoksen tuottamaa kylläistä
höyryä. Turpeen kuivaukselle mitoitettuna kuivaus vaatii tehoa noin 6 MW ja lämpöä noin
42 GWh/a. Kuivaus tapahtuu epäsuoraan kuivaukseen perustuvissa höyrykuivureissa, joita
on toimittajasta riippuen yksi tai kaksi. Pelletöintiprosessissa on kolme erillistä puristinlinjaa, jotka mitoitetaan kokonaiskapasiteetille 12 t/h.
Pellettien raaka-aine tuodaan tehtaalle täysperävaunuautoilla ja puretaan pellettitehtaan vastaanottoaseman sisällä suoraan autosta ketjukolapurkaimen päälle. Vastaanottoasemalla ketjukolapurkain siirtää raaka-aineen kolakuljettimelle ja kolakuljetin edelleen seulontaan ja
magneettierottimelle. Seulottu raaka-aine siirretään raaka-aine-kuivureiden syöttösiiloille.
Kostea pellettien raaka-aine (kosteus 40 – 55 %) kuivataan höyrylämmitteisissä rumpukuivureissa loppukosteuteen noin 10 %. Kuivauksessa vapautuu vesihöyryä noin 6,5 t/h eli
noin 52 000 t/a. Kuivattu raaka-aine siirretään kolakuljettimella ja elevaattorilla pellettitehtaan vasaramyllyn varastosiiloon. Kuivurin poistokaasut puhdistetaan letkusuodattimessa.
Jos kuivauslinjoja tulee kaksi, kuivauslinjoilla on yhteinen letkusuodatin. Poistokaasuista
erottunut raaka-aine johdetaan pelletöintiin ja vesihöyry johdetaan pellettitehtaan ja voima-
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laitoksen yhteiseen savupiippuun, jonka korkeus on 40 metriä. Piipussa on oma hormi
kuivauskaasuille.
Pelletöitävä raaka-aine johdetaan vasaramyllyn läpi ja sieltä pellettipuristimille. Pellettipuristimissa raaka-aine puristetaan rullien avulla rei´tetyn sylinterin läpi. Puristuksessa raakaaine lämpenee, raaka-aineen sidosaineet pehmenevät ja muodostuu pelletti. Puristuksen jälkeen pelletit jäähdytetään ja seulotaan sekä siirretään varastoon. Pelletöintiprosessin ja pellettien siirron poistokaasut puhdistetaan letkusuodattimella ja johdetaan rakennuksen katolle.
Turvepellettien pölyämisen ehkäisemiseksi pellettien pintaan ruiskutetaan bioöljyä, esim.
mäntyöljyä. Ruiskutettava bioöljy varastoidaan enintään 25 m3:n suuruisessa säiliössä. Säiliö sijoitetaan pellettitehtaan seinustalle ulkopuolelle.
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus pellettitehtaan toiminnassa
Pellettitehtaan raaka-aineiden kuivausprosessi perustuu nykyaikaiseen ja tehokkaaseen höyrykuivuritekniikkaan. Höyrykuivureissa käytetään suhteellisen alhaisia kuivauslämpötiloja,
joten kuivausprosessin hyötysuhde on korkea.
Pellettitehtaan sähkön kulutus on noin 8 000 MWh/a.
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Päästöt ilmaan
Voimalaitos
Voimalaitoksen päästöt ilmaan keskimääräisen vuotuisen käytön mukaan laskettuna on esitetty allaolevassa taulukossa.
Vuosipäästö

Keskimääräinen
tuntipitoisuuus

Ominaispäästö

Kokonaispäästöt
Hiukkaset
Rikkidioksidi
Typenoksidit
CO2, foss
CO2, bio

20,2 t/a
84,4 t/a
84,9 t/a
37117 t/a
16925 t/a

KPA-kattila
Hiukkaset
Rikkidioksidi
Typenoksidit, NO2:na
CO2, foss
CO2, bio

19,2 t/a
73,2 t/a
80,4 t/a
35290 t/a
16925 t/a

90 mg/m3
600 mg/m3
450 mg/m3

39,5 mg/MJ
221 mg/MJ
181 mg/MJ
104,9 g/MJ
108,5 g/MJ

POR-kattila
Hiukkaset
Rikkidioksidi
Typenoksidit, NO2:na
CO2, foss

1,0 t/a
11,2 t/a
4,5 t/a
1827 t/a

214 mg/m3
1339 mg/m3
536 mg/m3

75 mg/MJ
470 mg/MJ
188 mg/MJ
76,6 g/MJ
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Pitoisuudet KPA-kattilalle on ilmoitettu kuivissa savukaasuissa redusoituna happipitoisuuteen 6 % ja POR-kattilalle happipitoisuuteen 3 %. Turpeen keskimääräisenä rikkipitoisuutena on käytetty arvoa 0,21%.
KPA-kattilan savukaasujen hiukkaspäästöjä vähennetään yksikenttäisellä sähkösuodattimella. Sähkösuodattimen erotusaste on 98 – 99 %. Suodattimen häiriötilanteista tulee hälytys
pääautomaatiojärjestelmän kautta valvomoon. Sähkösuodatin tarkastetaan määräajoin. Takuuarvo raskasöljykattilan hiukkaspäästöille on 40 mg/MJ.
Puhdistetut savukaasut johdetaan ilmaan 40 metriä korkean piipun kautta.
Pellettitehdas
Pellettitehtaan poistokaasut kuivureilta, vasaramurskaimelta ja jäähdyttimeltä käsitellään
kuitusuodattimilla. Pölypitoisuudet poistokaasuissa kuitusuodattimien jälkeen ovat enintään
50 mg/m3(n). Kuivausprosessista poistettavaa vesihöyryä syntyy noin 6,5 tonnia tunnissa.
Kuivausprosessista vesihöyryn mukana kulkeutuvien hiukkasten vuosipäästö on 12,0 t/a.
Vasaramyllyltä poistokaasun mukana kulkeutuvien hiukkasten vuosipäästö on 3,4 t/a ja
jäähdyttimeltä 12,6 t/a. Hiukkaspäästö pellettitehtaalta on kokonaisuudessaan noin 28 t/a.
Kuivurilta tulevat kaasut johdetaan voimalaitoksen savupiippuun, jonka korkeus on 40 metriä. Pelletöintiprosessin poistokaasu (höyry, ilma) johdetaan pellettilaitoksen katolle.
Pellettien lastauksessa varastosta rekka-autoihin syntyy paikallisesti jonkin verran pölyä.
Pölyn muodostuminen pyritään minimoimaan käsittelemällä pelletit ennen varastoon siirtoa
sidonta-aineella, joka estää hienoaineksen irtoamisen pellettien pinnalta.
Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen
Voimalaitoksen ja pellettitehtaan toiminnasta on arvioitu syntyvän jätteitä seuraavasti:
Jäte
pohjatuhka

Jätekoodi
10 01 14

lentotuhka

10 01 17

yhdyskuntajäte

20 03 01

öljyiset jätteet

13 02 05

metalliromu
akut
loisteputket

16 01 17
20 01 21
20 01 33

Määrä
Varastointi
Toimituspaikka
130 t/a siirrettävä tuhkalava hyötykäyttö, kaatopaikvoimalaitoksen si- ka tai muu viranomaissällä
ten hyväksymä loppusijoitus
1170 t/a siirrettävä, suljettu hyötykäyttö, kaatopaiktuhkalava voimalai- ka tai muu viranomaisten hyväksymä loppusitoksella
joitus
5,0 t/a jäteastia
järjestetty jätteenkuljetus
1,5 t/a astioissa tiivispoh- ongelmajätteiden käsitjaisessa varastossa
telylaitos (Ekokem Oy)
4,0 t/a laitoksen varasto
romuliikkeet
yhteensä astioissa tiivispoh- ongelmajätteiden käsit0,2 t/a jaisessa varastossa
telylaitos (Ekokem Oy)

Pohjatuhka ja petihiekka kerätään kattilan alla olevaan noin 15 m3:n tuhkakonttiin, josta se
toimitetaan edelleen autokuljetuksella hyötykäyttöön tai loppusijoituskohteeseen. Lentotuhka pääasiassa sähkösuodattimelta ja ekon jälkeisiltä tuhkasuppiloilta siirretään pneumaattisesti noin 15 m3:n tuhkasiiloon, josta purkaus tapahtuu edelleen kuorma-auton lavalle.
Laitoksilla muodostuvien jätteiden laadusta, määrästä ja hyödyntämisestä pidetään jätekirjanpitoa.
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Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin
Voimalaitoksella ja pellettitehtaalla prosessijätevesiä syntyy enintään 25 m3/d (5200 m3/a)
ja muita jätevesiä lattiakanaaleihin (lattioiden huuhtelu- ja pesuvesiä yms) noin 3 m3/d
(1100 m3/a). Pellettitehtaan jätevedet koostuvat kuivurin ja pellettipuristimien höyryjärjestelmien vuotohöyryistä, kuivurissa raaka-aineesta höyrystyvän veden lauhtumisesta poistokanavassa ja piipussa, kuivurin käynnistyksessä ja alasajossa viemäriin johdettavista lauhteista sekä pellettiprosessin höyrynpoistojärjestelmässä lauhtuvasta vedestä. Jätevedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta kaupungin viemäriverkostoon.
Sosiaalijätevesiä syntyy noin 2 –3 m3/d ja ne johdetaan kaupungin viemäriin.
Voimalaitoksen lisävesi valmistetaan vesijohtovedestä käänteisosmoosiin ja sähköiseen sekavaihtimeen perustuvalla täyssuolanpoistolaitoksella. Järjestelmässä ei tarvita happo- tai
emäslisäyksiä, jolloin vältytään perinteisen järjestelmän puhdistuksessa ja regeneroinnissa
syntyviltä jätevesiltä. Syöttövesisäilöön annostellaan hapen poistoon ja pH:n säätöön höyryntuotantoon hyväksyttyä lisäainetta.
Rakennusten kattovedet ohjataan sadevesiviemäreihin. Piha- ja liikennealueiden pintavedet
ohjataan kallistuksin tontin reunoille tienvarsiojaan ja edelleen Pudasjärveen. Ojien laskusuunta on rakennusalueelta etelään eli pohjavesialueelta vastakkaiseen suuntaan.
Pienvoimalaitoksen jäähdytysvesijärjestelmä rakennetaan suljettuna järjestelmänä, jonka
lämmönvaihtimena on ilmajäähdytin. Näin ollen laitokselta ei aiheudu päästöjä vesistöön.
Melu ja tärinä
Voimalaitoksen kattila sijaitsee kattilahuoneen sisällä. Savukaasupuhallin sijaitsee kattilahuoneen ulkopuolella sähkösuodattimen luona. Mahdollisessa häiriötilanteessa höyrykattilan ulospuhallushöyry ohjataan varo- ja käynnistysventtiilistä äänenvaimentimen kautta
ulos. Pääosa voimalaitoksen puhaltimista ja pumpuista on varustettu taajuusmuuttajakäytöillä, mikä vähentää melua.
Pellettitehtaalla lähes kaikki melua tuottavat päälaitteet sijaitsevat sisätiloissa, jotka on äänieristetty.
Laitosten ulkomelu normaalikäytössä mitattuna 100 metrin päässä laitoksista noin metrin
korkeudella maanpinnasta taustamelun ollessa alhaisempi kuin 10 dB(A) ei ylitä arvoa 45
dB(A), eikä varoventtiilien puhaltaessa arvoa 70 dB(A).
Laitosten sisällä ei jatkuvasti toimivien laitteiden melu ylitä arvoa 85 dB(A).
Laitosten toiminta ei aiheuta tärinää ympäristöön.
Liikenne
Liikennöinti alueelle tapahtuu Ranuantieltä uuden tieliittymän kautta.
Pellettitehtaan raaka-aineen kuljetus tapahtuu pääsääntöisesti rekka-autoilla ympäri vuorokauden. Maksimituotannolla raaka-aineen tarve on 11 rekkaa vuorokaudessa. Valmiiden
pellettituotteiden kuljetukset hoidetaan myös rekka-autoilla ja maksimituotantoa vastaava
kuljetustarve on noin 6 – 7 rekkaa vuorokaudessa. Liikennemääriä vähennetään siten, että
samoilla autoilla kuljetetaan raaka-ainetta tehtaalle ja valmiita pellettejä tehtaalta.
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Pienvoimalaitoksen kiinteän polttoaineen kuljetustarve on nimelliskapasiteetilla noin 5
rekka-autoa vuorokaudessa. Tuhkan kuljetus hoidetaan kuorma-autoilla ja kuljetustarve nimelliskapasiteetilla on noin yksi kuorma-auto joka toinen päivä. Käyttö-, huolto- ja kunnossapitoliikenne sekä jätteidenkuljetuksesta aiheutuva liikenne on niin vähäistä, ettei sillä ole
merkitystä.
Pääosa raaka-aineena käytettävästä turpeesta hankitaan Pudasjärvellä sijaitsevilta tuotantosoilta, jolloin pääosa kuljetuksista tapahtuu laitosalueelle tietä n:ro 855 ja 20 pitkin. Myös
valmiiden pellettituotteiden kuljetus satamaan ulkomaan toimituksissa tapahtuu pääosin
lännen suuntaan.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisvaiheen vaikutukset kestävät 16 – 20 kuukautta. Merkittävimpiä vaikutuksia
ovat rakennusalueelle kohdistuva liikenne ja työkoneiden aiheuttama melu sekä käyttöönottovaiheen ulospuhallukset. Ulospuhalluksista tehdään aina erillinen ilmoitus ympäristölupaviranomaisille. Eniten melua aiheuttavat työvaiheet sijoittuvat pääsääntöisesti päiväaikaan.
Vaikutukset ilmanlaatuun
Hakemuksessa on arvioitu, etteivät pellettitehtaan toiminnasta aiheutuvat hiukkaspäästöt
kuormita merkittävästi ympäristöä.
Voimalaitoksen toimintaan liittyen on arvioitu, että ympäristökuormitus uudessa tilanteessa
on pienempi kuin olemassa olevan tilanteen kuormitus. Voimalaitos tulee korvaamaan nykyiset Pudasjärven kaukolämmön tuotannossa olevat kiinteän polttoaineen kattilat (7 MW ja
2,5 MW) ja raskasöljykattilat (7 MW ja 5 MW) sekä kevytöljykattilat, jotka jäävät huippuja varatehon tuotantoon.
Muut vaikutukset
Hakemuksessa on arvioitu, ettei hankkeella ole merkittävää vaikutusta alueen eläimistöön
eikä kasvillisuuteen. Toiminnan ei myöskään katsota vaarantavan pohjavesiä eikä aiheuttavan luonnon olosuhteiden huonontumista läheisellä Natura 2000 -alueella. Toiminnasta aiheutuvan melun on arvioitu normaalikäytössä 100 metrin etäisyydellä laitoksesta noin metrin korkeudella maanpinnasta mitattuna alittavan 45 dB(A) ja varoventtiilien puhaltaessa
alittavan 70 dB(A).

LAITOSTEN TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Käytön valvonta
Molempien laitosten toimintaa valvotaan 24 h/vrk voimalaitoksen valvomosta.
Kattilalaitoksen prosessien ohjauksesta vastaa automaatiojärjestelmä. Polttoaineiden käsittely, kattilaprosessi ja palaminen, kuivuri ja sähköntuotantoprosessi automatisoidaan. Prosessien ohjaukseen liittyvä tarkkailu kohdistuu prosessien ja päästöjen kannalta merkittäviin
tekijöihin kuten palamisen hyvyyteen, kuormituksen vaihteluihin, puhdistinlaitteiden kuntoon ja polttoaineiden kulutukseen. Säätöjen ja valvonnan toteuttamiseksi em. prosesseista
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mitataan jatkuvatoimisesti muun muassa paineita, lämpötiloja, pitoisuuksia sekä
moottoreiden ja laitteiden käyntitietoja.
Mittaustiedot tuodaan automaatiojärjestelmään ja valvomon näyttöihin. Mittauksille voidaan
asettaa hälytys- ja lukitusrajoja. Mittaustiedoista voidaan muodostaa seurantaraportteja tunti-, päivä- ja kuukausitasolla muun muassa kattilantehosta, tulipesän lämpötilasta, savukaasujen jäännöshappi-, savukaasujen lämpötilasta ja paineesta sekä sähkösuodattimen käyntitiedoista.
Hälytykset siirretään robottipuhelimen välityksellä käyttöhenkilökunnalle sekä laitoksen ja
käyttäjän valvontatietokoneille. Mittauslaitteiden kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti ja laitteet
kalibroidaan tarvittaessa.
Takuumittaukset
Voimalaitoksen käyttöönoton jälkeen laitoksella tehdään takuumittaukset, joissa mittauksin
todennetaan voimalaitoksen suoritus- ja takuuarvojen täyttyminen ja tehdään päästömittaukset.
Jatkuvatoimiset mittaukset
Sekä kiinteän polttoaineen kattilasta että raskasöljykattilasta mitataan jatkuvatoimisesti tulipesän lämpötilaa sekä savukaasujen lämpötilaa ja happipitoisuutta.
Mittalaitteet huolletaan ja kalibroidaan valmistajan ohjeiden mukaan.
Kertaluonteiset päästömittaukset
Laitosten hiukkaspäästöt mitataan takuumittausten yhteydessä ja tämän jälkeen kolmen
vuoden välein. Voimalaitoksella poltettavan turpeen rikkipitoisuus määritetään laitokselle
tuotavasta polttoaineesta suokohtaisesti.
Kirjanpito ja raportointi
Voimalaitoksen toiminnasta, ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista ja
toimenpiteistä, polttoaineista ja päästöistä, pellettitehtaan raaka-aineista sekä syntyvistä jätteistä pidetään kirjaa. Laitosten toiminnasta raportoidaan vuosittain ympäristökeskukselle ja
paikalliselle ympäristölupaviranomaiselle.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Voimalaitos varustetaan paineastialainsäädännön edellyttämillä suoja- ja varolaitteilla.
Voimalaitoksen varustelun ja turvalaitteet hyväksyy tarkastuslaitos. Voimalaitokselle tehdään erillinen vaaranarviointi, jonka hyväksyy tarkastuslaitos.
Sähkökatkotilanteessa kattilan vesivaranto riittää jäähdyttämään kattilaan varastoituneen
lämpöenergian. Kuivurin jäähdytystä/pyöritystä varten pellettitehtaalla on varavoimakone
sähkökatkojen turvaksi.
Vapo Oy teettää lainsäädännön edellyttämät (ATEX-direktiivi) pölyräjähdysten torjuntaa
koskevat suunnitelmat. Pellettitehtaalla ja voimalaitoksella tulee olemaan automaattinen paloilmaisinjärjestelmä. Tarvittavin osin pellettitehtaalla ja voimalaitoksella tulee olemaan
sprinklaus- tai höyrysammutusjärjestelmä.
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Voimalaitoksen kattilat pysäytetään suuremmissa häiriötilanteissa mahdollisimman
nopeasti. Sähkösuodattimen häiriötilanteissa voimalaitoksen kattila ajetaan alas.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta Pudasjärven kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla 31.1. - 4.3.2005. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet saatavilla Pudasjärven
kaupungintalolla ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.
Kuulutuksen julkaisemisesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti ilmoitettu sanomalehti Kalevassa 31.1.2005 ja Iijokiseutu –lehdessä 7.2.2005.
Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto tiedossa oleville asianosaisille.
Tarkastukset ja neuvottelut
Ympäristölupahakemukseen liittyvä neuvottelu on pidetty 17.5.2005. Neuvottelussa on
muun muassa täsmennetty pellettitehtaan käyntiaikaa.
Lausunnot
Pudasjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (rakennus- ja ympäristölautakunta) esittää, että puun osuutta voimalaitoksen polttoaineista tulisi kasvattaa. Raaka-aineiden
ja polttoaineiden valinnassa tulisi huomioida ympäristön kannalta paras käytäntö. Toiminnassa on huolehdittava siitä, että päästöt ilmaan ja vesistöön ovat jatkuvasti niin pienet kuin
paras käytettävissä oleva tekniikka mahdollistaa eikä toiminnasta aiheudu terveyshaittaa.
Poltto- ja raaka-aineiden käsittely ja varastointi tulee järjestää siten, että pölyn leviäminen
ympäristöön on mahdollisimman pientä. Turpeen kuljetuksesta aiheutuvia haittoja tulisi vähentää esim. turverekkojen pesuhallilla. Toiminnassa tulee huolehtia siitä, että laitosalueen
sadevedet ja muut pintavedet eivät aiheuta pilaantumisen vaaraa vesistölle tai pohjavedelle.
Laitoksen toiminnassa syntyvän melun ekvivalenttitaso ei saa ylittää lähimpien asuintalojen
piha-alueilla sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla valtioneuvoston päätöksen mukaisia meluohjearvoja. Toimita tulee järjestää siten, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,1 paino-%. Öljysäiliöiden tulee
olla riittävästi suojattuja pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi. Hakijan tulee tarkkailla päästöjään säännöllisesti mittauksin. Pellettitehtaan etäisyys lähimpään asuttuun rakennukseen
on tarkistettava ja korjattava ennen päätöksen tekoa. Etäisyys lähimpään asuinkiinteistöön
on noin 300 metriä.
Pudasjärven kaupungin kaupunginhallitus ei ole antanut lausuntoa.
Muistutukset ja mielipiteet
Metsähallituksella on hallinnassaan Pudasjärvi-nimisellä Natura-alueella sijaitsevia kiinteistöjä yhteispinta-alaltaan noin 110 hehtaaria. Alue on sisällytetty Naturaan sekä luonto- että
lintudirektiivin mukaisena arvokkaana kohteena. Järvi on lintuvesiensuojeluohjelmassa luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Pudasjärven suistosaaristossa on sisämaan
tulvaniitty- ja tulvametsäalue, joka laajuudessaan on merkittävä. Tulvaniityt ja –metsät vaihettuvat ilman selviä rajoja luhtanevoihin ja pensaikkoluhtiin. Tulvametsät ovat paikoin hyvin reheviä. Pudasjärven tulvaniityt ja Hietajokisuu sekä Mursulammen saarten tulvaniityt
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on luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi perinnemaisemiksi. Suunniteltu pienvoimalaitos ja pellettitehdas sijaitsevat jo ennestään rakennetulla alueella. Lintuvesikohteesta noin
200 metrin etäisyydellä sijaitsee mm. Kontiotuote Oy:n tehdas. Koska laitosten jätevedet on
suunniteltu johdettavan Pudasjärven kaupungin viemäriverkkoon Metsähallitus katsoo, ettei
hankkeella ole merkittäviä Natura -kohteen suojeluarvoja heikentäviä vaikutuksia.
A huomauttaa, että hakemuksen tiedoista poiketen hänen omistamansa kiinteistö sijaitsee
270 metrin etäisyydellä suunnitelluista laitoksista. Muistutuksessa viitataan naapuruussuhdelakiin ja siinä olevaan kieltoon naapurikiinteistöille aiheutuvista haitoista. Muistutuksessa
tuodaan esille toiminnasta aiheutuvat melu, pöly ja haju. Melua aiheutuu erityisesti raskaan
liikenteen lisääntymisestä, samoin laitosalueella liikkuvien työkoneiden peruttaessaan käyttämästä varoituspiippauksesta. Melun on arveltu nousevan jopa 75 dB:iin muistuttajan pihalla. Hajuhaittoja muistuttajan mielestä aiheutuu ilmaan johdettavista rikkidioksidista ja
typenoksideista sekä työkoneista ja raskaasta liikenteestä. Laitosten toiminnasta aiheutuvat
päästöt ovat merkittäviä ja aiheuttavat lähellä asuville haittaa. Turpeen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuu pölyhaittoja. Myös valmiiden pellettien käsittelystä ja kuljetuksesta aiheutuu pölyhaittaa. Melu- ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi tulisi laitosalueelle rakentaa asutusta vasten suojavallit.
Muistutuksessa viitataan myös lakiin ympäristöhaittojen korvaamisesta ja vaaditaan, että
mahdollisia tulevia korvausvaatimuksia varten ympäristön tila on selvitettävä ennen laitosten toiminnan aloittamista. Luvan myöntäjän tulee huolehtia siitä, ettei toiminnasta synny
haittoja, jotka korvauksia käsiteltäessä katsottaisiin kohtuullisiksi sietää. Muistuttajan kiinteistö tulisi arvioida, luontoarvot mitata ja määritellä niiden hinta.
B omistaa kesämökin 280 metrin etäisyydellä suunnitelluista laitoksista ja tuo muistutuksessaan esille Toppilan turvevoimalaitosten aiheuttamat haitat sekä arvelee Vapo Oy:n suunnittelemista laitoksista aiheutuvan samanlaista haittaa ympäristölle. Muistuttaja aikoo vaatia
korvauksia, jos laitokset rakennetaan ja niistä aiheutuu haittaa. Mahdollisessa kiinteistön lunastusmenettelyssä kiinteistön käypä arvo on oltava arvo ennen voimalaitoksen ja pellettitehtaan rakentamista. Vaihtoehtoisesti tulisi muistuttajalle osoittaa vastaavanalainen kiinteistö muualta. Jos laitokset rakennetaan, tulee haitat eliminoida minimiin rakentamalla riittävän korkeat meluvallit ja riittävän tehokkaat suodattimet laitteisiin ja piippuihin. Lisääntyvälle rekkaliikenteelle tulisi rakentaa omat kulkuväylät, koska muistuttajan mielestä Rovaniemi - Ranua –tie ei sovellu em. liikenteelle ollenkaan.
Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry tuo muistutuksessaan esille sen, että hankkeesta ei
ole ollut ennen lupahakemusta oikeaa tietoa. Hankkeen on uskottu liittyvän puupellettien
tuotantoon, mihin Pudasjärvellä olisi hyvät edellytykset. Muistutuksessa tarkastellaan turvetuotantoon liittyviä ympäristöhaittoja sekä kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden vähentämistavoitteita. Muistuttajan mielestä lupahakemuksessa olisi tullut käsitellä laitosten poltto- ja
raaka-ainehuoltoa, koska lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain mukaan kuitenkin otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee ja toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena. Lupaviranomaisten tulisi
kantaa vastuu kestävän kehityksen periaatteiden käyttöönotosta konkreettisissa hankkeissa.
Iijoen suojeluyhdistyksen muistutuksessa tarkastellaan Pudasjärven turvetuotantoa ja tuotantoalueiden vesistöjen tilaa. Turvetta käyttävän laitoksen rakentaminen lisää painetta uusien
alueiden käyttöönottoon, mikä aiheuttaa uusien vesistöalueiden kuormittumista turvetuotannon päästöille. Muistuttajan mielestä on ympäristönsuojelulain tavoitteiden mukaista ottaa
huomioon toiminta, johon laitoksen perustaminen johtaisi myös vesistöjen osalta. Koska
turve on kuivattava ennen pelletöintiä, voitaisiin pelletit tehdä kuivausta vaativasta puuraaka-aineesta. Puutuhka voimalaitokselta on hyödyllistä käyttää metsälannoitukseen, kun taas
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turvetuhkalla ei ole lannoitushyötyä. Luvan myöntäminen turvetta käyttävälle voimalaitokselle ei ole kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista.
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n mielipiteen mukaan hakemus ei täytä ympäristönsuojelulain tavoitteita ja yleisiä periaatteita ja velvoitteita, rikkoo ilmansuojeluasetusta
eikä tue YK:n ilmastosopimuksen, Kioton pöytäkirjan ja sen toteuttamiseksi laaditun kansallisen ilmastostrategian toteutumista. Luvan saannin ehtona on vaadittava pienvoimalaitoksen ja pellettitehtaan poltto- ja raaka-ainejakaumaa muutettavaksi siten, että turpeen
osuus sekä energiantuotannossa että pellettien valmistuksessa pienenee selvästi. Myös metsähake voisi olla kilpailukykyinen pellettien raaka-aineena. Kirjelmässä käydään läpi päästökauppalakia ja mahdollisuuksia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Päästökauppalain piiriin tulevilta uusilta hankkeilta tulisi vaatia ympäristönsuojelulain mukaisten velvoitteiden
toteuttamista ilmastomuutoksen torjumiseksi ja kansallisten päästövähennysvelvoitteen saavuttamiseksi.
Edelleen todetaan, että pellettitehdas ja voimalaitos muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden ja niiden ympäristövaikutuksia on tarkasteltava kokonaisuutena. Laitoskokonaisuus
ei täytä BAT-tekniikan mukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia, kun tarkastellaan kokonaispäästöjä. Parhaan tekniikan mukainen hiukkaspäästötaso uusille 10 – 50 MW:n polttolaitoksille on 20 –50 mg/MJ. Voimalaitoksen hiukkaspäästöt olisivat BAT-tekniikan rajoissa, mutta BAT-päästörajat ylittyvät reilusti, kun mukaan lasketaan pellettitehtaan päästöt.
BAT-päästörajojen ylittyminen on selkeä luvan epäämisen peruste. Hankkeen tekniset ratkaisut eivät riitä pitämään hiukkaskuormitusta raja-arvojen puitteissa.
Lisäksi tarkastellaan turpeen energiakäytön vaikutuksia suoluontoon, vesistöihin ja ilmastoon. Hankkeen luvan myöntämisperusteisiin kuuluu omalta osaltaan ilmaston muutoksen
torjunta, mikä tapahtuu leikkaamalla turpeen polton aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Ympäristökeskus on 18.3.2005 päiväämällään kirjeellä varannut toiminnan harjoittajalle
mahdollisuuden tutustua hakemuksesta annettuihin lausuntoihin ja hakemuksesta jätettyihin
muistutuksiin ja mielipiteisiin sekä antaa niiden johdosta vastineensa. Vastine on saapunut
22.4.2005. Vastineessaan hakija toteaa muun muassa seuraavaa:
− Pudasjärven kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto: Polttoaineiden valinta on toiminnan harjoittajan päätettävissä oleva asia ja eri polttoaineiden käyttö vaihtelee jossain määrin niiden saatavuus- ja varastointitilanteesta yms. syistä johtuen. Hakijan mielestä ympäristön kannalta paras käytäntö on kaikin puolin tullut huomioiduksi
hakemussuunnitelmassa. Toimintaa harjoitetaan ja laitoksia käytetään niin, että vältettävissä olevia haitallisia vaikutuksia ei aiheuteta. Hakemuksessa on esitetty päästöjen vähentämiseksi ja estämiseksi toteutettavat ratkaisut. Turverekkojen pesua hakija pitää
ympäristövaikutusten kannalta tarpeettomana. Toiminta on suunniteltu siten, ettei prosessijätevesistä tai muista jätevesistä aiheudu pilaantumisen vaaraa vesistöille tai pohjavedelle. Toiminnan meluvaikutus pysyy valtioneuvoston päätöksen edellyttämissä ohjearvoissa. Tarkkailussa riittävät vastaavissa ja vastaavilla puhdistusmenetelmillä varustettujen laitosten ympäristöluvissa asetetut velvoitteet.
− Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry ja Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry:
Luonnonsuojelupiiri ja luonnonsuojeluyhdistys eivät ole ympäristönsuojelulain 37 §:n 1
momentissa tarkoitettuja asianosaisia vaan 2 momentissa tarkoitettuja mielipiteen ilmaisijoita. Keskeisiltä osilta em. yhdistysten kirjoitukset ovat energiapoliittisia kannanottoja, joilla pyritään vaikuttamaan laitoksilla käytettäviin poltto- ja raaka-aineisiin, eivätkä
ne kuulu tarkasteltaviksi lupakäsittelyn yhteydessä. Päästökauppalakiin liittyvät vaati-
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mukset on hylättävä, koska päästökauppalakia ei sovelleta ympäristöluvan ratkaisemisen yhteydessä. Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät hakijan mielestä. Pellettitehdas ja voimalaitos eivät muodosta hakijan mielestä ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n mukaista toimintakokonaisuutta. Laitokset on sisällytetty samaan hakemukseen, jolloin niiden toisistaan erillisiä päästöjä voidaan tarkastella samanaikaisesti.
Voimalaitoksen päästöt puhdistetaan sähkösuodattimella ja pellettitehtaan letkusuodattimella sekä johdetaan ilmaan toisistaan erillisesti. Puhdistusmenetelmät vastaavat parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Turvetuotantoalueiden päästöt eivät tule tarkasteltaviksi
voimalaitoksen ja pellettitehtaan lupahakemuksen yhteydessä.
− Iijoen suojeluyhdistys: Yhdistys ei ole ympäristönsuojelulain mukainen asianosainen
vaan mielipiteen ilmaisija. Ympäristönsuojelulain 97 §:n 1 momentin mukaan yhdistyksellä ei ole annettavaan päätökseen valitusoikeutta, koska yhdistys ei ole rekisteröity ja
koska toiminnan vaikutukset eivät ulotu Iijoen vesistöön, jonka suojeluun yhdistyksen
toiminta yksinomaan liittyy. Hakemusta koskeviin toimintoihin ei sisälly päästöelementtiä, jolla olisi vaikutusta Iijoen tai sen sivu-uomien veden laatuun. Yhdistyksen kannanotto on jätettävä tutkimatta.
− Metsähallitus: Hakijalla ei ole huomauttamista muistutuksesta.
− A ja B: Kartalta mitattuna muistuttajien asumukset sijaitsevat lähes 400 metrin etäisyydellä suunnitellusta pellettitehtaasta ja voimalaitoksesta. Laitokset jäävät PudasjärviRanua –maantien länsipuolelle noin 50 metrin päähän tiestä ja muistuttajien kiinteistöt
sijaitsevat etelämpänä tien itäpuolella lähimmillään noin 200 – 300 metrin etäisyydellä
tiestä. Muistutuksissa esitetyt etäisyydet eivät ole oikeita. Laitosten toiminnan aiheuttama liikenne ei suuntaudu muistuttajien asumusten alueelle. Maantie on tarkoitettu yleistä
liikennettä varten. Liikennemäärissä ei tule tapahtumaan sanottavaa muutosta. Peruutushälyttimien poistaminen olisi työsuojelurikkomus. Toiminnasta aiheutuva melu pysyy
valtioneuvoston päätöksen mukaisissa ohjearvoissa. Toiminnasta ei aiheudu merkittävää
pölypäästöä ilmaan vaan vaikutukset jäävät laitosalueelle. Laitoksen ilmapäästöt tulevat
olemaan hakemuksessa esitetyn mukaiset ja puhdistusmenetelmät vastaavat parasta
käyttökelpoista tekniikkaa. Ympäristöön ei aiheudu kohtuutonta rasitusta missään muodossa, eikä muitakaan luvan myöntämisen esteenä pidettäviä haitallisia vaikutuksia.
Epäiltyihin haitallisiin vaikutuksiin perustuvat vaatimukset on hylättävä aiheettomina.
Lisäksi vastineessa on täydennetty hakemuksessa esitettyjä tietoja. Täydennykset on otettu
huomioon toiminnan kuvauksessa.

POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus myöntää Vapo Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n
mukaisen ympäristöluvan Pudasjärven pienvoimalaitoksen ja pellettitehtaan toiminnalle.
Lupa myönnetään hakemuksen mukaisille toiminnoille seuraavin lupamääräyksin:
Lupamääräykset
Voimalaitosta ja pellettitehdasta koskevat yhteiset määräykset
1. Laitosten toiminta on suunniteltava ja laitoksia on käytettävä siten, että niiden aiheuttamat vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman vähäiset. Mikäli laitteisiin tulee vikoja tai häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää tai muuttavat niiden laatua haitallisemmaksi tai lisäävät laitoksesta aiheutuvaa melua, laitteet on saatettava toimintakun-
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toon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. (YSL 7 §, 8 §, 43 §, JäteL 4 § ja
6 §, NaapL 17 §)
2. Toiminnanharjoittajan on pidettävä huolta siitä, että toiminnassa syntyvän jätteen määrä
jää mahdollisimman vähäiseksi. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja
toimitettava asianmukaisesti hyötykäyttöön. Jätteiden lajittelussa, säilyttämisessä ja toimitettaessa jätteitä käsiteltäviksi on noudatettava Pudasjärven kaupungin jätehuoltomääräyksiä. (YSL 43 § ja 45 §, JäteL 4 § ja 6 §, JäteA 5 §)
3. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain
mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja,
josta ilmenee valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot.
Ongelmajätteet on säilytettävä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle.
Ongelmajätteiden pääsy maaperään, pohja- tai pintavesiin ja sadevesiviemäriin tai kiinteistön viemäriin on estettävä. Ongelmajätteet on säilytettävä asianmukaisesti merkityissä astioissa. (YSL 43 § ja 45 §, JäteL 4 § ja 6 §, JäteA 6 §)
4. Laitosten toiminnasta ympäristöön aiheutuva melu ei saa lähimpien asuinrakennusten
pihalla ylittää päivällä (klo 7 - 22) ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä (klo 22
- 7) tasoa 50 dB (LAeq). Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa mittauksin tai mallilaskelmin selvitettävä toiminnasta aiheutuva melu. Melutilanteen selvityksestä ympäristökeskus päättää tarvittaessa erikseen. (YSL 43 §, 46 §, NaapL 17 §)
5. Pellettitehtaan ja voimalaitoksen prosessijätevedet on kerättävä ja johdettava yleiseen
viemäriin. Jätevesien johtaminen on toteutettava siten, ettei jätevesien johtamisesta aiheudu haittaa viemäriverkostossa eikä haittaa puhdistamon toiminnalle tai puhdistamolietteen asianmukaiselle käsittelylle (YSL 43 § ja 47 §, YSA 36 §, VNp 365/1994)
6. Laitosalueen sadevedet ja muut pintavedet on johdettava laitosalueelta siten, ettei niiden
johtamisesta aiheudu maaperän eikä pinta- tai pohjavesien saastumisvaaraa. Vesien johtamisesta ei saa aiheutua haittaa läheiselle Natura-alueelle. (YSL 7 §, 8 § ja 43 §)
7. Laitosten toimintaa, päästöjä ja jätteitä on tarkkailtava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Yksityiskohtainen tarkkailusuunnitelma on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi ja tiedoksi Pudasjärven
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta ennen laitosten toiminnan aloittamista. (YSL 46 §, JäteL 51 §)
8. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Pudasjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisista
poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä vahingoista ja onnettomuuksista, joissa kemikaaleja, polttonesteitä tai muita aineita pääsee vuotamaan maaperään, pintavesiin, pohjavesiin tai viemäriin. (YSL 43 §, 62 § ja 76 §, YSA 30 §)
9. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä
on hyvissä ajoin ilmoitettava ympäristökeskukselle. (YSL 43 §, 81 §, YSA 30 §)
10. Toiminnanharjoittajan tulee hyvissä ajoin, viimeistään 9 kuukautta, ennen toiminnan lopettamista esittää yksityiskohtainen suunnitelma ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi
vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan
lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta. (YSL 43 § ja 90 §)
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Voimalaitosta koskevat määräykset
11. Voimalaitoksella saa polttaa Kontiotuote Oy:n liimahirsien tuotannossa syntyvää liimapitoista sivutuotehaketta enintään 20 000 i-m3/a. Jos liimahirsien tuotannossa käytettävien liimojen koostumus muuttuu, on asiasta ilmoitettava ympäristökeskukselle. (YSL
43 § ja 45 §)
12. Toiminnan harjoittajan on hyvissä ajoin ennen myöhemmin rakennettavan raskasöljykattilan tilaamista esitettävä ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi hankittavan kattilan
hiukkas- ja typenoksidipäästötasot.
Voimalaitoksella polttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla
enintään 0,1 painoprosenttia ja raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus enintään 1 %. Polttoöljysäiliöt on varustettava riittävillä suojakaukaloilla ja ylitäytön estimillä. Polttoainesäiliön tankkaus- ja sijoituspaikka on suunniteltava siten, että alueen sade- ja sulamisvedet saadaan kerätyksi ja ne johdetaan öljynerotuskaivon kautta sadevesiviemäriin.
(YSL 7 §, 8 § ja 43 §, VNa 766/2000)
13. Voimalaitoksen kiinteän polttoaineen kattilan savukaasujen hiukkaspitoisuus kuivissa
savukaasuissa, redusoituina happipitoisuuteen 6 % saa olla korkeintaan 90 mg/m3(n).
Raskasöljykattilan hiukkaspäästöt saavat olla korkeintaan 140 mg/m3(n) kuivissa savukaasuissa redusoituna happipitoisuuteen 3 % (ominaispäästö 40 mg/MJ).
Päästörajat katsotaan saavutetuiksi, jos lupamääräyksen 18 mukaisissa kertaluonteisissa
mittauksissa kolmen lyhytaikaisen mittauksen mittaustulosten keskiarvo alittaa päästöraja-arvon. (YSL 43 §, NaapL 17 §)
14. Savukaasut on johdettava ilmaan vähintään 40 metriä korkean piipun kautta. (YSL 43 §,
NaapL 17 §)
15. Tuhkan saa luovuttaa vain sellaiselle vastaanottajalle, jolla on jätelain 15 §:n mukainen
hyväksyntä jätteen vastaanottamiseksi. Tuhka on kuljettava ja välivarastoitava tarvittaessa suljetuissa säiliöissä siten, että tuhkan joutuminen ympäristöön estetään. (YSL 43
§, 45 §, JäteL 4 §, 6 §, 9 § ja 15 §)
16. Polttoaineiden vastaanotto, varastointi ja käsittely on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu haju- tai meluhaittaa, pölyämistä, pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. (YSL 7 §, 8 §, 43 §, NaapL 17 §)
17. Kiinteän polttoaineen kattilan savukaasujen CO-pitoisuutta on mitattava jatkuvatoimisesti. (YSL 43 §)
18. Kattiloiden savukaasujen hiukkas- ja typenoksidipitoisuus on mitattava ensimmäisen
kerran takuumittausten yhteydessä. Tämän jälkeen kiinteän polttoaineen kattilan hiukkas- ja typenoksidipäästöt on mitattava vähintään kolmen vuoden välein ja raskasöljykattilan vähintään kuuden vuoden välein. Mittaukset on tehtävä olosuhteissa, jotka
mahdollisimman hyvin edustavat laitoksen normaalia toimintaa. Mittaukset on tehtävä
CEN-standardien mukaisesti tai niiden puuttuessa ISO-standardien tai muiden kansallisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti. Mittaussuunnitelma on toimitettava
ympäristökeskukselle vähintään kuukausi ennen mittausten suorittamista. Mittauksiin
liittyvät tiedot on toimitettava ympäristökeskukselle mittausvuotta koskevan vuosiraportin yhteydessä. Mittausraportissa on esitettävä arvio mittaustulosten luotettavuudesta
ja arvioitava niiden edustavuutta. (YSL 46 §)
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19. Voimalaitoksen toiminnasta ja käytön valvonnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Päiväkirjaan tulee merkitä laitoksen käyttö- ja toimintatiedot, polttoaineiden ja vastaanotetun liimapitoisen hakkeen laatu ja määrä, laitoksella tehdyt mittaukset ja niiden tulokset, mittauslaitteiden huollot ja kalibroinnit, laitoksen valvontaa koskevat tiedot, tiedot
laitoksella syntyneistä jätteistä ja niiden toimittamisesta jatkokäsittelyyn sekä mahdolliset poikkeus- ja häiriötilanteet ja toiminta niissä. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä
ympäristölupaa valvoville viranomaisille. (YSL 46 §, JäteL 51 § ja 52 §)
20. Toiminnanharjoittajan on toimitettava raportti laitoksen toiminnasta viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja
Pudasjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportissa on esitettävä
muun muassa
-

tiedot laitoksen käyntiajoista ja sähkösuodattimen käyttöasteesta
polttoaineiden ja liimapitoisen hakkeen laatu- ja kulutustiedot
laskennalliset vuosipäästöt ja laskentaperusteet
tiedot jätteistä ja niiden käsittelystä
päästöjen vertailu lupamääräyksiin
tiedot kertaluonteisista mittauksista
yhteenveto päästöihin vaikuttaneista häiriöistä (ajankohta, syy, päästöt, toimenpiteet)
- yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta olennaisista tapahtumista
Tiedot tulee toimittaa ympäristöhallinnossa käytössä olevien ohjeiden mukaisesti. (YSL
46 §, JäteL 52 §)
Pellettitehdasta koskevat lupamääräykset
21. Pellettitehtaalla voidaan tuottaa turpeesta tai puusta pellettejä noin 80 000 tonnia vuodessa. (YSL 43 §)
22. Pellettitehtaan poistokaasut on käsiteltävä kuitusuodattimilla ennen niiden johtamista
ulkoilmaan. Poistokaasujen hiukkaspitoisuus suodattimien jälkeen saa olla korkeintaan
50 mg/m3(n). Poistokaasujen hiukkaspitoisuudet on mitattava viimeistään vuoden kuluttua laitoksen käyttöönotosta ja tämän jälkeen vähintään viiden vuoden välein.
Kuivauksen poistokaasut on johdettava vähintään 40 metriä korkeaan piippuun.
(YSL 43 § ja 46 §, NaapL 17 §)
23. Pellettitehtaan toiminnasta ja käytön valvonnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Päiväkirjaan tulee merkitä laitoksen toiminta-ajat ja tuotanto, käytettyjen raaka-aineiden laatu
ja määrä, tiedot laitoksella syntyneistä jätteistä ja niiden toimittamisesta sekä mahdolliset poikkeus- ja häiriötilanteet ja toiminta niissä. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä
ympäristölupaa valvoville viranomaisille. (YSL 46 §, JäteL 51 §)
24. Toiminnanharjoittajan on toimitettava raportti laitoksen toiminnasta viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja
Pudasjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportissa on esitettävä
muun muassa
- tiedot laitoksen käyntiajoista ja puhdistinlaitteiden käyntiasteesta
- tiedot laitoksen tuotannosta ja käytetyistä raaka-ainesta
- laskennalliset vuosipäästöt ja laskentaperusteet
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- tiedot jätteistä ja niiden käsittelystä
- tiedot päästömittauksista ja vertailu lupamääräykseen
- yhteenveto päästöihin vaikuttaneista häiriöistä (ajankohta, syy, päästöt, toimenpiteet)
- yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta olennaisista tapahtumista
Tiedot tulee toimittaa ympäristöhallinnossa käytössä olevien ohjeiden mukaisesti. (YSL
46 §, JäteL 52 §)

RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus katsoo, että hakemuksen mukainen ja lupamääräyksiä
noudattava toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen
asetusten vaatimukset sekä vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Voimalaitoksen ja pellettitehtaan toiminta ei päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheuta yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Toiminnasta ei myöskään aiheudu naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta
rasitusta naapureille. Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski. Toiminnan sijoittumiselle ei ole
kaavallisia esteitä.
Lupamääräysten perustelut
Yleiset perustelut
Laitokset sijaitsevat Pudasjärven kaupungissa alueella, joka nykyisin voimassa olevassa
kaavassa on teollisuus- ja varastoaluetta. Laitoksen lähiympäristössä on puunjalostusteollisuusaluetta. Lähin asutus sijoittuu noin 300 metrin etäisyydelle.
Voimalaitoksen tuotannolla korvataan muuta alueella nykyisin tuotettavaa energiaa.
Päätöksessä on annettu määräyksiä muun muassa laitosten toimintaan ja mahdollisiin häiriötilanteisiin liittyvien ympäristönsuojelutoimien toteuttamisesta, toiminnassa syntyvien päästöjen ja jätteiden käsittelystä sekä toimintaan liittyvästä tarkkailusta ja raportoinnista.
Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta
käytettävissä olevaa tekniikkaa. Energian käytön tehokkuus on riittävästi otettu huomioon
toiminnassa.
Vastaus lausunnoissa, muistutuksissa ja mielipiteissä esitettyihin vaatimuksiin
Pudasjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen vaatimukset on otettu huomioon
annetuissa lupamääräyksissä. Vaatimusta puun osuuden lisäämisestä ei ole otettu huomioon,
koska laitoksen polttoaineen valinta kuuluu toiminnan harjoittajalle, eikä hakemuksen mukaisesta polttoainejakaumasta aiheudu sellaisia ympäristönsuojelulain mukaisia haitallisia
vaikutuksia ympäristöön, joiden perusteella polttoainevalikoimaa olisi muutettava.
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A:n ja B:n muistutuksessa esille tuodut ympäristöhaitat on otettu huomioon annetuissa lupamääräyksissä. Laitosalueen liikenne muodostuu raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksesta rekka-autoilla. Hakemusasiakirjojen mukaan toiminta on suunniteltu siten, ettei liikennöinti laitosalueella edellytä peruuttamista. Ranua - Rovaniemi –maantie on yleinen
maantie, eikä siinä tapahtuvaa liikennettä voida rajoittaa ympäristölupapäätöksellä. Vaatimuksia kiinteistöön liittyvistä korvauksista ei käsitellä ympäristönsuojelulain mukaisessa
lupamenettelyssä.
Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistyksen ja Iijoen vesiensuojeluyhdistyksen esille tuomat
kasvihuonekaasupäästöt ja turvetuotannon ympäristövaikutukset eivät kuulu pellettitehtaan
ja voimalaitoksen ympäristöluvan käsittelyyn. Voimalaitoksen kasvihuonepäästöille edellytetään erillistä lupa, joka käsitellään päästökauppalain mukaisesti. Turvetuotantoon on erikseen haettava ympäristönsuojelulain mukainen lupa.
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin vaatimukseen puun lisäämisestä voimalaitoksella
ja pellettien tuotannossa sekä ilmaston muutoksen torjumisen huomioonottamiseksi on esitetty ympäristökeskuksen kannanotto aikaisemmassa tekstissä. Mielipiteessä esitettyyn parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointiin liittyen ympäristökeskus katsoo, että voimalaitos
ja pellettitehdas muodostavat toimintakokonaisuuden, mutta parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi tehdään kummallekin laitokselle erikseen. Päästöjen puhdistustekniikan sekä voimalaitoksella että pellettitehtaalla voidaan katsoa edustavan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.
Lupamääräysten yksilöidyt perustelut
Ympäristönsuojelulain mukaan haitalliset ympäristövaikutukset on ehkäistävä ennakolta.
Laitoksista tai niiden toiminnasta ei saa aiheutua haju- tai meluhaittaa eikä maaperän saastumista, ympäristön roskaantumista tai muuta haittaa. Laitosten valumavesien pääsy ympäristöön on ehkäistävä asianmukaisesti. Laitoksen toiminnan seurannalla ja häiriötilanteiden
minimoinnilla voidaan merkittävästi vaikuttaa laitoksen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin.
Määräys häiriö- ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta on annettu ympäristön välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen
minimoimiseksi. (Lupamääräys 1)
Jätelain keskeisiä periaatteita noudattaen on annettu määräyksiä, joilla pyritään vähentämään jätteistä aiheutuvia haittoja, vähentämään jätteiden määrää ja edistämään niiden hyötykäyttöä. Lisäksi määräyksillä kehotetaan toiminnan harjoittajaa huolehtimaan siitä, ettei
jätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteiden säilytys
asianmukaisella tavalla estää niiden haitallisia ympäristövaikutuksia. (Lupamääräykset 2 ja
3)
Melua koskevassa lupamääräyksessä annettujen melutasojen ei ole arvioitu aiheuttavan terveydellistä haittaa eikä viihtyisyyden vähentymistä laitoksen läheisyydessä. Laitosten valmistuttua saattaa olla tarpeen selvittää laitosten aiheuttama melu mittauksin tai muulla tavoin. (Lupamääräys 4)
Laitoksen jätevesien määrä ja laatu huomioonottaen ympäristökeskus on antanut yleisluonteiset määräykset laitosalueen sade- ja muiden pintavesistä sekä viemäriin johdettavista jätevesistä, jotta voidaan varmistua siitä, ettei vesistä ole haittaa ympäristölle eikä viemärilaitoksen ja/tai vastaanottavan puhdistamon toiminnalle. (Lupamääräykset 5 ja 6)
Laitosten toiminnan ympäristövaikutusten arvioiminen ja seuraaminen edellyttävät laitosten toiminnan kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tarkkailua. Samoin lupamääräysten
valvonta edellyttää tietoa laitosten toiminnasta ja päästöistä. Yksityiskohtainen tarkkailu-
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suunnitelma on määrätty tehtäväksi ennen laitoksen toiminnan aloittamista. (Lupamääräys 7)
Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa sekä toiminnan muutoksista on määrätty
viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten
annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. (Lupamääräykset 8 ja 9)
Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Ympäristökeskus on katsonut, ettei tässä vaiheessa ole tarpeen antaa yksityiskohtaisia määräyksiä toiminnan lopettamisesta vaan tarvittavat määräykset annetaan erillisen suunnitelman perusteella. (Lupamääräys 10)
Lupahakemuksen mukaisen liimapitoisen sivutuotehakkeen polttoon ei sovelleta jätteenpolttoasetusta. Lupahakemuksen liitteinä olleiden käyttöturvallisuustiedotteiden perusteella
ympäristökeskus on arvioinut, ettei poltossa muodostu sellaisia haitallisia komponentteja,
jotka estäisivät polton. (Lupamääräys 11)
Ympäristökeskus on katsonut, että laitokseen voidaan sijoittaa kaksi polttoaineteholtaan
11,1 MW:n raskasöljykattilaa. Saatujen tietojen mukaan toisen kattilan hankinta on ajankohtainen arviolta 10 –15 vuoden kuluttua. Näin ollen ei ole tässä päätöksessä tarpeen antaa kyseistä kattilaa koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä muun muassa siitä syystä, että
paras käytettävissä oleva saattaa muuttua. Määräys laitoksella käytettävän kevyen ja raskaan polttoöljyn rikkipitoisuudesta on annettu polttoöljyjen rikkipitoisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpanemiseksi. Polttoöljyjen varastoinnista ei saa aiheutua
haittaa ympäristölle. (Lupamääräys 12)
Määräykset ilmaan johdettavien päästöjen raja-arvoista on annettu ilman pilaantumisen
ehkäisemiseksi. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon paras käytettävissä oleva tekniikka. Suomen ympäristökeskuksen julkaisun mukaan parasta käytettävissä olevaa tekniikka edustavat päästötasot ovat turvetta ja puuta polttaville kattiloille 50 –125 mg/m3 ja
raskasta öljyä käyttäville kattiloille 50 –140 mg/m3. KPA-kattilan typenoksidipäästöille ei
ole annettu päästömääräystä, koska leijukattiloiden typenoksidipäästöt ovat tyypillisesti alhaiset ja kattilan voidaan katsoa edustavan typenoksidipäästöjen suhteen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. (Lupamääräys 13)
Piipun korkeutta koskeva määräys on annettu, jotta voidaan varmistua päästöjen leviämisja laimenemisolosuhteista ja varmistua ilmanlaatukriteerien täyttymisestä. (Lupamääräys
14)
Jätelain mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 8 luvussa tarkoitetussa hyväksymismenettelyssä hyväksytylle vastaanottajalle. Jätteiden käsittelystä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle. (Lupamääräys 15)
Polttoaineiden vastaanotto, varastointi ja käsittely ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Turpeen pölyämisestä saattaa aiheutua viihtyisyyden vähentymistä
laitosten lähiympäristössä. Nestemäisten polttoaineiden joutuminen ympäristöön aiheuttaa
maaperän pilaantumista. (Lupamääräys 19)
Jatkuvatoiminen CO-mittaus KPA-kattilasta on tarpeen, jotta voidaan seurata palamisprosessia ja varmistua palamisen täydellisyydestä. (Lupamääräys 20)
Toiminnan harjoittajan on oltava selvillä toimintansa päästöistä. Kertaluonteiset mittaukset
ovat tarpeen myös päätöksessä asettujen päästömääräysten valvomiseksi. Mittauksilla saadaan myös tietoa laitteiden toiminnasta pidemmällä aikavälillä ja voidaan tarvittaessa en-
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nakoida laitteiden huolto- ja kunnostustarpeita. Mittausten luotettavuus edellyttää
toimenpiteitä laadun varmistamiseksi. (Lupamääräys 18)
Kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen, jotta luvan saaja ja viranomaiset ovat selvillä laitoksen toiminnan aiheuttamista päästöistä. Myös lupamääräysten noudattamisen seuranta sekä
toiminnan ympäristövaikutusten arviointi edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia toiminnasta. (Lupamääräykset 19 ja 20 sekä 23 ja 24)
Pellettilaitoksen kapasiteettia ja käytettäviä raaka-aineita koskeva määräys on annettu toiminnan ympäristövaikutusten laajuuden hallitsemiseksi. Määräys vastaa lupahakemusta.
Toiminnan muuttuessa luvan uusimistarvetta harkitaan muun muassa tuotantokapasiteetin
ja raaka-aineiden perusteella. (Lupamääräys 21)
Poistokaasujen hiukkaspitoisuutta ja päästökorkeutta koskevat määräykset on annettu ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi. Päästömittaukset ovat tarpeen laitoksen toimintaa koskevien lupamääräysten valvonnan kannalta. Mittauksilla saadaan tietoa kyseisen laitoksen
todellisesta päästötasosta. (Lupamääräys 22)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo
Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen
on oltava lupa. (YSL 28 §)
Lupamääräysten tarkistaminen
Toiminnan harjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2015
mennessä.
Asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai
tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §, YSA 19 §)
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 5 § –8 §, 28 §, 31 §, 35 § - 38 §, 41 § - 43 §, 45 § - 47 §,
52 § - 56 §, 62 §, 76 §, 83 §, 90 §, 96 §, 97 § ja 100 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 §, 6 §, 16 § - 19 §, 23 §, 30 §, 36 § ja 37 §
Jätelaki (1072/1993) 3 §, 4 §, 6 §, 9 §, 15 §, 51 § ja 52 §
Jäteasetus (1390/1993) 3 §, 3 a §, 4 § - 8 § ja 22 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (711/2001)
Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta
(480/1996)
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Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden
pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
(1129/2001)
Valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta (766/2000)
Valtioneuvoston päätös yleisestä viemäristä ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä teollisuudesta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä
(365/1994)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Maksu 9 670 euroa Ei arvonlisäverollista myyntiä
Ympäristöministeriön asetuksessa alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
määrätään julkisoikeudellisten suoritteiden maksuista. Asetuksen mukaan maksu kiinteän
polttoaineen valmistuslaitoksen lupahakemuksen käsittelystä on 7 710 euroa ja polttoaineteholtaan alle 50 MW:n voimalaitoksen lupahakemuksen käsittelystä 3 920 euroa. Laitosten
muodostaessa toimintakokonaisuuden maksu määräytyy siten, että kalliimpaan maksuun lisätään 50 % halvemmasta maksusta.
Sovelletut oikeusohjeet
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
(1237/2003)
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä siten kuin ympäristönsuojelulain 54 §:ssä on
säädetty.
Päätös
Hakijalle saantitodistuksella suoritemaksua vastaan
Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus, kirjaamo
Pudasjärven kaupungin kaupunginhallitus
Pudasjärven kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta
Ilmoitus päätöksestä
Hakemuksesta tiedonannon saaneet.
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pudasjärven kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla ja Iijokiseutu -lehdessä.
Lisätietoja päätöksestä
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus/ylitarkastaja Paula Ala-aho, puhelin (08) 3158 385.
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Valitusaika päättyy 11.7.2005.
Valitusoikeus on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden
tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.

LIITE

Ympäristölupapäällikkö

Martti Seppälä

Ylitarkastaja

Paula Ala-aho

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto - oikeudelta valituksella, joka
on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto - oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois - Pohjanmaan ympäristökeskukselle.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa
ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois - Pohjanmaan ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan päättyessä klo 16.15.
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti
Vaasan hallinto - oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto - oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993, muut. 947/2001 ja 1024/2002) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan
hallinto - oikeudessa oikeudenkäyntimaksuna 80 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Pohjois - Pohjanmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot:
postiosoite:
käyntiosoite:
aukioloaika:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:

PL 124, 90101 OULU
Isokatu 9, 90100 OULU
8.00 - 16.15
(08) 315 8300
(08) 315 8305
kirjaamo.ppo@ymparisto.fi

KÄYNTIOSOITE:
Linnankatu 7, 90100 Oulu
Kalajokilaakson osasto:
Torikatu 40 B, Kokkola

POSTIOSOITE:
PL 124, 90101 Oulu

PUHELIN:
Vaihde (08) 3158 300

TELEFAX:
(08) 3158 549

67100 Kokkola

Vaihde (06) 3676 397

(06) 3676 360

WWW-OSOITE:
http://www.ymparisto.fi/ppo

