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LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Voimalaitokselle tarvitaan ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentin ja
ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohdan 3 b), ja sen 5000 m3:n öljysäiliölle ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohdan 5 a) ja 13 c) mukaan.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristölupavirasto on toimivaltainen lupaviranomainen polttoaineteholtaan yli
300 MW:n energiantuotantolaitosta koskevassa asiassa ympäristönsuojelulain 31 §:n
1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohdan 3 b) mukaan
sekä voimalaitokseen kuuluvaa raskaspolttoöljysäiliötä koskevassa asiassa ympäristönsuojelulain 31 §:n 4 momentin (muut. 252/2005) mukaan.

ASIAN VIREILLETULO
Asia on tullut vireille Itä-Suomen ympäristölupavirastoon 17.11.2004. Hakemusta on
täydennetty 15.2.2005 (lisäselvitykset), 28.7.2005 (tieto vesilaitosuudistuksesta) ja
26.10.2005 (jätepolttoaineiden osuus polttoaineista niiden syöttöjärjestelmien toiminta).

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa, päätös A 1001, 21.1.2000.
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LAITOKSEN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ
Voimalaitoksen osoite on Myllykoskentie 1, 46800 Anjalankoski.
Voimalaitos ja siihen liittyvät toiminnot sijaitsevat seuraavilla määräaloilla: 754-11101-15 ja 754-1-1101-12. Alueet on vuokrattu Myllykoski Oyj:ltä.
Samalla tehdasalueella sijaitsevat myös Myllykoski Paper Oy:n paperitehdas, Speciality Minerals Nordic Oy:n PCC-laitos ja Pato Oy:n vesivoimalaitos.
Myllykosken tehdasalue, jolle laitos sijoittuu, on Anjalankosken kaupunginvaltuuston
tältä osin 10.4.1987 hyväksymässä asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-2), jossa kaavamääräysten mukaisesti saa harjoittaa
puunjalostusteollisuutta ja siihen liittyviä toimintoja.
Voimalaitoksen etäisyys lähimmästä ympärivuotisessa käytössä olevasta asuinrakennuksesta on noin 200 metriä. Muita lähellä sijaitsevia kohteita ovat Myllykosken koulu (noin 500 m), Saviniemen koulu (noin 500 m), Ummeljoen koulu (noin 800 m) ja
päiväkoti (noin 600 m).
Voimalaitos ei sijaitse pohjavesialueella.

YMPÄRISTÖN TILA
Alueen hydrologia, geologia ja ympäristön luonnon tila
Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle, eikä sen välittömässä läheisyydessä ole Naturatai luonnonsuojelukohteita. Tehdasalueen läpi virtaa Kymijoki. Maaperä alueella
koostuu pääosin silttisestä savesta ja savesta. Alueen kallioperä on pohjatutkimusten
perusteella rapakivigraniittia, kallio on harvavähärakoinen eikä yleensä rapautunut.
Kallion pintaa myötäilee usein pohjamoreenikerros sisältäen hietaa, hiekkaa ja moreenia.
Alueen kasvillisuus ja eläimistö ovat tyypillisiä teollisuusympäristön lajeja, eikä alueella ole luonnonsuojelullisesti arvokasta kasvillisuutta tai eläimistöä.
Lähin Natura 2000-kohde on noin 8,5 km laitosalueesta etelään sijaitseva Kymijoen
Natura-alue (SCI-alue, F10401001).

Ilman laatu
Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun tarkkailun mukaan ilman rikkidioksidipitoisuudet
ovat varsin alhaiset. Rikkidioksidin pitoisuudet ilmassa ovat olleet vuoden 2003 aikana ohje- ja raja-arvoihin verrattuna alhaisia. Korkeimmat raja-arvoihin verrattavat pitoisuudet olivat Anjalankoskella alle yhdeksän prosenttia (11 µg/m3) vuorokausirajaarvosta 125 µg/m3 ja alle viisi prosenttia (16 µg/m3) tuntiraja-arvosta 350 µg/m3. Ilmanlaadun tarkkailun perusteella Anjalankosken seudulla ei ole esiintynyt suuria rikkipitoisuuksia.
Osa Pohjois-Kymenlaakson seudun rikkidioksidipäästöistä liittyy energiantuotantoon.
Pitoisuudet ovat kuitenkin pieniä verrattuna terveysperustein annettuihin rajaarvoihin. Ilmatieteen laitoksen suorittamien leviämislaskelmien mukaan hakijan voimalaitoksen aiheuttama lisäys rikkidioksidin vuosikeskiarvoon on käytännössä olema-
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ton. Suurin vaikutusalue on leviämislaskelmien mukaan lämpövoimalaitoksesta koilliseen noin puolen kilometrin päässä. Leviämislaskelmissa arvioitiin korkeimmiksi
rikkidioksidipitoisuuksien ohjearvoon verrannolliseksi tuntikeskiarvoksi 19 µg/m3
(ohjearvo 1999 250 µg/m3) ja vuorokausikeskiarvoksi 8,6 µg/m3 (ohjearvo 1999
80 µg/m3).
Anjalankoskella ei ole typenoksidien mittauspistettä. Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun seurantamittauksissa vuonna 2003 typpidioksidin pitoisuuksien aritmeettisiksi
vuosikeskiarvoksi saatiin Kouvolan Hallituskadun mittauspisteessä 21 µg/m3, joka on
53 % raja-arvosta (40 µg/m3) ja vastaavasti Kuusankosken Urheilukentäntien mittauspisteessä 11 µg/m3, joka on 28 % raja-arvosta.
Ilmatieteen laitoksen suorittamien leviämislaskelmien mukaan voimalaitoksen aiheuttama suurin lisäys typpidioksidin vuosikeskiarvoon on vähäinen. Suurin vaikutusalue
on leviämislaskelmien mukaan voimalaitoksesta koilliseen noin kilometrin päässä.
Leviämislaskelmissa arvioitiin korkeimmiksi typpidioksidipitoisuuden ohjearvoon
verrannolliseksi tuntikeskiarvoksi 2,7 µg/m3 (ohjearvo 1999 150 µg/m3) ja vuorokausikeskiarvoon verrannolliseksi pitoisuudeksi 1,1 µg/m3 (ohjearvo 1999 70 µg/m3).
Typenoksidipitoisuuksien korkeimmaksi vuosikeskiarvoksi saatiin 0,77 µg/m3 (kasvillisuusvaikutusperusteinen ohjearvo 1999 30 µg/m3).
Lähin PM10-mittauspiste sijaitsee Kouvolassa Hallituskadulla. Hengitettävien hiukkasten PM10 vuosikeskiarvo vuonna 2003 oli 58 % (23 µg/m3) vuosittaisesta rajaarvosta 40 µg/m3 ja 36 korkein vuorokausikeskiarvo oli 78 % (39 µg/m3) vuorokausiraja-arvosta 50 µg/m3.
Myllykoskella sijaitsee leijuvan pölyn (kokonaisleijuma, TSP) mittauspiste,. Vuosiohjearvoon 50 µg/m3 verrannollinen vuosikeskiarvo oli vuonna 2003 44 % (22 µg/m3)
ohjearvosta. Vuorokausiohjearvoon 120 µg/m3 verrannollinen pitoisuus oli 46 %
(55 µg/m3) ohjearvosta.
Ilmatieteen laitoksen suorittamien leviämislaskelmien mukaan lämpövoimalaitoksen
aiheuttama suurin lisäys hiukkaspäästöihin on hyvin pieni. Leviämislaskelmissa arvioitiin korkeimmiksi hiukkaspitoisuuksien kokonaisleijumalle määritettyyn ohjearvoon
verrannolliseksi vuorokausikeskiarvoksi 1,7 µg/m3 (ohjearvo 1999 120 µg/m3) ja hengitettäville hiukkasille määritettyyn ohjearvoon verrannollinen vuorokausikeskiarvo
2,1 µg/m3 (ohjearvo 1999 70 µg/m3). Laskelmissa hiukkaspitoisuuden korkeimmaksi
vuosikeskiarvoksi saatiin 0,1 µg/m3 (kokonaisleijumalle määritetty ohjearvo 1999
50 µg/m3).
Pohjavesi ja maaperä
Lähin pohjavesialue on noin kolme kilometriä laitosalueesta kaakkoon sijaitseva Keltakankaan I-luokan pohjavesialue (tunnus 0575402).
Laitoksen läheisyydessä on Myllykoski Paper Oy:n omistama vanha kivihiilikenttä,
jonka maaperä on tutkittu ja pilaantuneet maa-ainekset on vaihdettu. Laitosalueella ei
ole tiedossa muita pilaantuneita maa-alueita.

Vesistön tila
Voimalaitoksen jäähdytysvesien ja likaantumattomien sade-, suoto- ja hulevesien purkuvesistönä on Kymijoki.
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Kymijoen veden laatu on 90- ja 2000-luvulla parantunut. Teollisuuden jätevesien fosforikuormitus on vähentynyt 60 % ja typpikuormitus 45 % vuoden 1995 tasosta. Yhdyskuntien jätevesien aiheuttama fosforikuormitus on Kymijoella vähentynyt 25 %,
mutta typpikuormitus on kasvanut 30 % vuosien 1991-95 tasosta.

Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella
Tehdasalueen melu aiheutuu Myllykoski Paper Oy:n, Speciality Minerals Nordic Oy
Ab:n ja Vamy Oy:n toiminnoista.
Voimalaitokselta käytön aikana syntyvä ääni on luonteeltaan tasaista huminaa ympäri
vuorokauden. Lämpövoimalaitos sijoittuu tehdasalueelle siten, että sen aiheuttama
käytön aikainen melu ei aiheuta haitallista muutosta tehdasalueen ympäristön kokonaismelutasoon. Normaalikäytön aikaisesta melusta poikkeavaa melua syntyy ulospuhallusventtiileissä lämpövoimalaitoksen käynnistämisen, vuosihuollon sekä häiriötilanteiden yhteydessä. Käynnistystilanteita on normaalisti vain muutamia vuosittain.
Voimalaitoksella varaudutaan polttamaan tulevaisuudessa myös risutukkeja. Tähän
liittyen alueelle tullaan mahdollisesti sijoittamaan siirrettävä risutukkien murskausasema, jonka toiminnasta tulee vastaamaan ulkopuolinen urakoitsija. Murskaustoiminnasta tehdään meluilmoitus Anjalankosken kaupungin ympäristöviranomaiselle.
Voimalaitokselle tulee vuosittain polttoaine- ja tavarakuljetuksia noin 4 000 –
6 000 kpl. Liikennöinti voimalaitokselle tapahtuu pääasiassa klo 06 – 22 välisenä aikana. Voimalaitostoimintaan liittyvät merkittävimmät kuljetustapahtumat ovat polttoainekuljetukset, hiekka-, tuhka- ja lietekuljetukset sekä kemikaalikuljetukset.
Voimalaitoksella ei ole omia erillisiä ajoneuvojen huolto- ja pesupaikkoja.
Voimalaitostoiminnasta ei aiheudu tärinää.

LAITOKSEN TOIMINTA

VOIMALAITOS
Myllykoski Paper Oy ja Vattenfall Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö Vamy Oy ovat
sopineet pitkäaikaisesta energiayhteistyöstä. Tämän sopimuksen puitteissa Myllykoski
Paper Oy:n Anjalankosken kaupungissa sijaitsevan paperitehtaan kivihiili- ja maakaasukäyttöinen lämpövoimalaitos siirtyi Vamy Oy:n omistukseen vuonna 2001. Samalla
Vamy Oy investoi uuteen voimalaitokseen, joka sisälsi kiinteitä polttoaineita käyttävän KPA-kattilan (K7) sekä kaksi varakäyttöön rakennuttua maakaasukattilaa (K8 ja
K9). Uusi lämpövoimalaitos otettiin käyttöön vuonna 2001 ja samalla lopetettiin kivihiilikäyttöisten kattiloiden tuotannollinen käyttö.
Voimalaitos on ns. yhteistuotantolaitos, jossa tuotetaan samanaikaisesti sähköä ja prosessilämpöä lähes yksinomaan paperitehtaan tarpeisiin. Voimalaitos tuottaa sähköä ja
prosessihöyryä Myllykoski Paper Oy:n tarpeisiin sekä savukaasuja pigmenttitehtaalle

5
(Speciality Minerals Nordic Oy Ab) sekä kaukolämpöä, joka toimitetaan Anjalankosken Energia Oy:lle.
Voimalaitokseen kuuluu leijukerrostekniikkaan perustuva korkeapaineinen kiinteää
polttoainetta käyttävä 98 MWpa:n kattila (K7) ja kaksi varakäyttöön tarkoitettua matalapaineista maakaasua käyttävää 48 MWpa:n kattilaa (K8 ja K9) sekä yksi ns. säätävä
maakaasua käyttävä 106 MWpa:n kattila (K6). Laitokseen kuuluu lisäksi kaksi turbiinilaitosta, kiinteiden polttoaineiden vastaanottoasema, kiinteiden polttoaineiden varastointikenttä ja 5000 m3:n raskasöljy (POR)- ja 100 m3:n kevytpolttoöljy (POK) säiliöt.

Laitoksen tuotanto, netto, 2001–2003.
VUOSI
2001
2002
2003

YHTEENSÄ GWh
Sähkö
70
134
92

Lämpö
698
728
709

Voimalaitoksen pääkattilan käynnistystilanteita on tyypillisesti muutaman kerran vuosittain normaalissa käyttötilanteessa.
Kattiloiden yhteenlaskettu höyryntuotanto on vuosittain keskimäärin 1150 GWh, josta
kaukolämmön osuus on noin 25 GWh. Kaukolämpö, johdetaan Anjalankosken Energia Oy:lle matalapainehöyrylinjalta (HMP-verkosta). Sähköntuotanto kahdella turbiinilla on keskimäärin 130 GWh. Voimalaitoksen vuosittainen kokonaisenergiantuotanto on riippuvainen Myllykoski Paper Oy:n paperikoneiden käyntiasteista ja vaihtelee tämän johdosta vuosittain.
Hakija suunnittelee uutta turbiini-investointia, jolla korvattaisiin vuodelta 1963 peräisin oleva turbiini.

Voimalaitoksen kattilan K7 päästöt vuonna 2004 ovat olleet vuoden kuukausikeskiarvojen keskiarvona seuraavat: CO –päästö 48,2 mg/nm3 (kuukausikeskiarvojen vaihteluväli 11,5 – 148,6), hiukkaset 12,5 mg/nm3 (kuukausikeskiarvojen vaihteluväli 8,9 –
14,6), SO2 – päästöt 24,6 mg/nm3 (kuukausikeskiarvojen vaihteluväli 9,8 – 47,2) ja
NOx –päästöt 148,3 mg/nm3 (kuukausikeskiarvojen vaihteluväli 111,6 – 174,8).
Kattilan K6 NOx –päästöt vuonna 2004 olivat 29,9 tonnia, kattilan K8 NOx –päästöt
olivat 6,86 t ja kattilan K9 NOx –päästöt olivat 3,1 t. Kattilan K6 SO2 – päästöt vuonna 2004 olivat 0,1 tonnia.
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Vamyn SO2-päästöt 2004
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Tonnia

Vamyn hiukkaspäästöt 2004
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Energiantuotannon prosessit

Kattiloiden perustiedot:
Laitosyksikkö
Vamy
K6

Höyryteho
MW
(netto)
100

PoltPolttoaine
toaine
teho
MW
106
Maakaasu,
POR

Kattilan
nykyinen
käyttötarkoitus
Säätökattila

K7

88

98,5

Peruskuormakattila

K8

45

48

K9

45

48

Biopolttoaineet, turve,
maakaasu,
liete, energiajäte, jäteöljy, POK
ja REF I
Maakaasu,
POK
Maakaasu

Kattilan Tuotanto
käyttöönottovuosi
1989
Prosessihöyry,
sähkö
2001
Prosessihöyry,
sähkö

Varakatti- 2000
la
Varakatti- 2000
la

Prosessihöyry
Prosessihöyry

Hyötysuhde

Savukaasujen
puhdistus

∼ 95 %

Low-NOx-poltin

∼ 85 %

Letkusuodatin +
savukaasupesuri

∼ 95 %

Low-NOx-poltin

∼ 95 %

Low-NOx-poltin

Pääkattila K7 on polttoaineteholtaan 98 MWpa:n leijupetikattila, ja sen korkeapainehöyryn arvot ovat 115 bar/525°C. Sen savukaasut johdetaan ulos 83 metriä korkean
piipun kautta. Savupiippu sisältää kaksi sisäpiippua – toinen kattilasta ja toinen savukaasupesurilta. Piipun koordinaatit: x = 487835 ja y = 739955.
Kattilassa K7 käytetään tällä hetkellä polttoaineina pääasiassa biopolttoaineita, turvetta, Myllykoski Paper Oy:n jätevedenpuhdistamon seoslietettä sekä hyvälaatuisia REF
I-kierrätyspolttoaineita. Lisäksi kattilassa on poltettu vuosittain pieniä määriä tehdasalueella syntyviä jäteöljyjä. Leijupedin alaiset polttimet käynnistyvät automaattisesti
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tukemaan kiinteän polttoaineen polttoa, jos pedin lämpötilan keskiarvo laskee alle
700 °C (kattilatoimittajan tekemä lukitus). Käynnistys- ja tukipolttoaineena on maakaasu. Käynnistyspolttoaineena voidaan käyttää myös kevyttä polttoöljyä, kun maakaasua ei ole käytettävissä.
Kattilat K8 ja K9 ovat polttoaineteholtaan 48 MWpa:n höyrykattiloita. Kattilan K8
höyryn arvot ovat 12 bar/250°C ja K9 höyryn arvot ovat 12 bar/195°C. Kattilat K8 ja
K9 sijaitsevat apukattilarakennuksessa. Kattila K8 on maakaasukattila, jossa varapolttoaineena on kevyt polttoöljy.
Kattilan K8 perustiedot ovat:
- FW50 lieriökattila
- höyryteho 45 MWth
- kattopoltin ja seinäpoltin
- apukattila, ajotapa vara- ja huippukuorma-ajo
- tuottaa tulistettua höyryä välipaine-verkkoon (HVP)
- savukaasut johdetaan 83 metriä korkean piipun kautta.
Piipun koordinaatit : x = 487835 ja y = 739955.

Kattilan K9:n polttoaineena on ainoastaan maakaasu ja kattilassa ei ole tulistimia.
Kattilan K9:n perustiedot ovat:
- FW50 lieriökattila
- höyryteho 45 MWth
- kattopoltin
- apukattila, ajotapa vara- ja huippukuorma-ajo
- tuottaa höyryä HMP- tai HVP-verkkoon
- savukaasut johdetaan 83 metriä korkean piipun kautta.
Piipun koordinaatit : x = 487835 ja y = 739955.
Kattila K6 on polttoaineteholtaan 106 MWpa:n höyrykattila ja sen höyryn arvot ovat
36 bar/400°C. Kattila K6 on maakaasukattila, jossa varapolttoaineena on raskas polttoöljy. Kattilan K6 perustiedot ovat:
- AA-TF lieriökattila
- höyryteho 100 MWth
- kattopolttimet
- peruskuorman säätökattila
- savukaasut johdetaan 65 metriä korkean piipun kautta.
Piipun koordinaatit : x = 487821 ja y = 739940.

Kattila K7 tuottaa höyryä turbiinille VP3. Höyry paisuu turbiinin läpi välipaine- ja
matalapaineverkkoon. Lisäksi turbiinissa on väliotot syöttöveden esilämmittimelle.
Kattila K7:n tuorehöyryä voidaan syöttää turbiinin ohi paineensäätöön HVP (välipaine)- ja HMP (matalapaine)-verkkoon.
Kattila K6 tuottaa höyryä turbiinille VP2. Höyry paisuu turbiinin läpi välipaine- ja
matalapaineverkkoon. K6:n tuorehöyryä voidaan syöttää turbiinin ohi paineensäätöön
HVP- ja HMP-verkkoon.
Kattila K6:lla ja K7:lla on omat syöttövesipumput, K8:lla ja K9:llä on yhteiset syöttövesipumput, muilta osin syöttövesi- ja lauhdejärjestelmät ovat yhteiset koko voimalaitokselle. Voimalaitoksella on oma lisävedenvalmistuslaitos.
Polttoaineet, niiden hankinta, kuljetus ja varastointi
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Voimalaitoksen kattiloissa käytetään polttoaineina tällä hetkellä maakaasua, kevyttä ja
raskasta polttoöljyä, biopolttoaineita, hyvälaatuisia REF I-polttoaineita, turvetta ja
tehdasalueella syntyviä jäteöljyjä ja energiajätteitä. Biopolttoaineeksi luokitellaan
kuori, metsähakkeet, puru, kutteri, seosliete ja käsittelemätön kierrätyspuu. Polttoaineiden saatavuudesta ja hintasuhteista johtuen eri polttoaineiden käytön osuus vaihtelee vuosittain.
Polttoaineiden käyttö, 2003:
Polttoaine

Määrä ( t ) / m3

Tehollinen lämpö- Kokonaisenerarvo MJ/kg
gia (GWh/a)

Biopolttoaineet
Turve
REF I
Maakaasu
Jäteöljyt

136 600 t 1)
77 000 t
13 000 t
290 000 00 m3
39 t

~8
~ 10
~ 18
36 MJ/m3
~ 30 MJ/kg

410 1)
250
60
290
0,3

Rikkipitoisuus (%)

Tuhkapitoisuus
(%), kuiva

0
~ 0,3
~ 0,1
0
0

~3
~6
~ 10
0
3

Kosteus
(%)
~ 50
~ 46
~ 15
0
<20

1)

Sisältää myös jätevedenpuhdistamon seoslietteen (noin 50 000 t) ja puhtaan kierrätyspuun
(noin 50 GWh)

Kiinteän polttoaineen kattilassa K7 poltetaan Myllykoski Paper Oy:n tehtaalta saatavaa sivutuotepolttoainetta, joka koostuu kuoresta, seoslietteestä, paperi- ja puujätteestä (kierrätykseen soveltumaton paperijäte), pakkausjätteestä ja jäteöljystä. Lisäksi kattilassa K7 poltetaan ulkoa ostettavia polttoaineita, jotka koostuvat puuperäisestä biopolttoaineista ja turpeesta. Kiinteät polttoaineet siirretään polttoaineen vastaanottoasemalta kuljettimilla kattila K7:n polttoainesiiloihin, joista polttoaine annostellaan
tulipesään kattilan kuljetinlaitteella.
Myllykoski Paper Oy myy tehdassivutuotteensa energiasisällön (kuori, seosliete, puuja paperijäte tms.) Vamy Oy:lle, joka hyödyntää sen energiantuotannossaan ja palauttaa jäännökseksi jäävän tuhkan Myllykoski Paper Oy:lle, joka vastaa sen kaatopaikkasijoituksesta. Myllykoski Paper Oy:n paperitehtaalla syntyy nykyisillä tuotantomäärillä kuitu-, bio- ja pastalietettä nykyisin yhteensä noin 75 000 tonnia vuodessa. Liete
siirretään voimalaitokselle vuonna 2003 valmistuneella pneumaattisella lietekuljettimella (noin 90 %) ja loppuosa (10 %) kuljetetaan kuorma-autoilla paperitehtaalta, silloin kun kuljetin ei ole käytössä. Lietettä varastoidaan poikkeusolosuhteissa polttoaineiden varastointikentällä.
Paperitehtaan kuorimolla syntyy nykyisin kuorta noin 75 000 tonnia vuodessa. Kuori
siirretään kuljetinhihnaa pitkin voimalaitokselle, mutta sitä on myös mahdollisuus varastoida kuorimon yhteydessä olevassa 850 m3:n varastossa. Tehdasalueella syntyy
sivutuotepuuta ja paperia noin 11 000 tonnia vuodessa. Sivutuote kuljetetaan tehdasalueen sisällä voimalaitokselle kuorma-autolla.
Kiinteitä polttoaineita varastoidaan kahdessa 2000 m3:n siilossa. Polttoaineet siirretään hihnakuljettimella kattilan täyttösäiliöihin, josta ne syötetään palotilaan. Polttoainelinjan tyhjennys kestää 2h siitä, kun varastosiilon purkain pysäytetään (jolloin siis
toiseen varastosiiloon jää kierrätyspolttoainetta, mutta toisesta siilosta voidaan jatkaa
LCP-asetuksen mukaisten polttoaineiden polttoa). Lisäksi biopolttoaineita voidaan varastoida noin yhden hehtaarin kokoisella kiinteän polttoaineen asfaltoidulla varastointikentällä.
Tuki- ja varapolttoaineena käytettäviä kevyttä ja raskasta polttoöljyä tuodaan laitokselle säiliöautoilla. Öljyn täyttöpaikat on asfaltoitu. Säiliöiden täyttöpaikoilta vedet
johdetaan öljynerotuskaivon kautta kirkasvesiviemäriin.
Voimalaitoksen kattilat K6, K8 ja K9 käyttävät polttoaineenaan maakaasua, joka toimitetaan tehdasalueelle maakaasun liityntäputkea pitkin.
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Hakemuksessa esitetyt polttoainevaihtoehdot
Polttoaineiden käyttömäärät riippuvat paperitehtaan tarvitsemasta energiamäärästä sekä polttoaineiden saatavuudesta ja hintakehityksestä.

Polttoaineiden käyttö jatkossa - vaihtoehto 1
Mikäli voimalaitoksella käytetään tulevaisuudessa vain polttoaineita, jotka eivät kuulu
jätteenpolttoasetuksen piiriin, niin tällöin polttoaineiden käyttö jakautuu seuraavasti:
Polttoaine

Määrä ( t ) / m3

POR
POK
Biopolttoaineet
Turve
Liete
Maakaasu

0t
0t
~ 180 000 t 1)
~ 126 000 t
~ 75 000 t
~ 710 000 00 m3

1)

Tehollinen lämpöarvo
MJ/kg,
saapumistilassa
40,6
42,6
~8
~ 10
~ 2,5
36 MJ/m3

Kokonaisenergia (GWh/a)
0
0
~ 400 1)
~ 350
~ 50
~ 710

Rikkipitoisuus
(%), kuiva-aineessa
<1
<0,2
0
0,3
0,5
0

Tuhkapitoisuus
(%),
kuiva-aineessa
0,1
0,01
~ 3
~ 6
~ 40
0

Kosteus
(%)
<0,2
<0,2
~ 50
~ 46
~ 65
0

Sisältää puhtaan kierrätyspuun, noin 50 GWh

POK:a ja POR:a käytetään vain poikkeustilanteissa, jolloin muita polttoaineita ei ole
saatavilla, esim. poikkeuksellisessa maakaasun jakeluhäiriössä. Lisäksi POK:a ja
POR:a joudutaan käyttämään vähäisiä määriä, kun suoritetaan järjestelmien testaus-,
huolto- ja säätötoimenpiteitä.
Polttoaineiden käyttö jatkossa - vaihtoehto 2
Mikäli voimalaitoksella käytetään tulevaisuudessa myös jätteenpolttoasetuksen piiriin
kuuluvia polttoaineita, niin tällöin polttoaineiden käyttö jakautuu seuraavasti:
Polttoaine

Määrä ( t ) / m3

POR
0t
POK
0t
Biopolttoaineet ~ 179 000 t 1)
Turve
~ 97 000 t
REF I
~ 25 000 t
Liete
~ 75 000 t
Maakaasu
~ 710 000 00 m3
Jäteöljy
Lateksijäte
Pastajäte
1)

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa MJ/kg
40,6
42,6
~8
~ 10
~ 18
~ 2,5
36 MJ/m3

Kokonaisenergia GWh/a
0
0
~ 360 1)
~ 315
~ 75
~ 50
~ 710
~ 0,25
~ 0,05

Rikkipitoisuus
kuiva-aineessa (%)
<1
<0,2
0
~ 0,3
~ 10
~ 0,5
0

Tuhkapitoisuus
kuivaaineessa (%)
0,1
0,01
~ 3
~ 6
~ 10
~ 40
0

Kosteus

<0,2
<0,2
~ 50
~ 46
~ 25
~ 65
0

Sisältää puhtaan kierrätyspuun, noin 50 GWh

POK:a ja POR:a käytetään vain poikkeustilanteissa, jolloin muita polttoaineita ei ole
saatavilla, esim. poikkeuksellisessa maakaasun jakeluhäiriössä. Lisäksi POK:a ja
POR:a joudutaan käyttämään vähäisiä määriä, kun suoritetaan järjestelmien testaus-,
huolto- ja säätötoimenpiteitä.
REF I sisältää sellaisia jakeita, joita ei voi hyödyntää materiaalina ja jotka laatunsa
puolesta sopivat poltettavaksi. REF I koostuu seuraavista jakeista: muovia (noin
30 %), paperia ja pahvia (noin 10 %) sekä puuta (noin 60 %). Lisäksi lämpövoimalai-
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toksella varaudutaan polttamaan myös lateksijätettä noin 5 GWh/a. Tämä sisältyy
suunniteltuun 75 GWh:iin.

Kemikaalien käyttö ja varastointi
Voimalaitoksella käytetään ja varastoidaan kokonaisuudessaan vain vähän vaarallisia
kemikaaleja, lähinnä vedenkäsittelyn kemikaaleja. Kemikaalit varastoidaan asianmukaisesti voimalaitoksen varastossa säiliöissä, kanistereissa, tynnyreissä ja konteissa.
Tärkeimmät toiminnassa käytettävät kemikaalit:
Kemikaali
Rikkihappo (H2SO4)
Lipeä (NaOH)
Boilex (metyylietyyliketoksiini)
Kemwater (ferrisulfaatti)
Natriumaluminaattiliuos

Käyttö
(t/a)
40
280
1,5
20
8

Suurin kertavaras- Käyttötarkoitus
tointi
15
Ionivaihtimien elvytys vesilaitoksella
60
Savukaasupesurin kiertoveden neutralointi ja ionivaihtimien elvytys
0,3
Kattiloiden jälkialkalisointi ja hapenpoisto syöttövesisäiliössä ja lauhteissa
1,5
Kemiallinen vedenkäsittely
1,0
Kemiallinen vedenkäsittely

RASKASPOLTTOÖLJYSÄILIÖ
Raskaan polttoöljyn 5000 m3:n säiliö on varustettu suoja-altaalla ja säiliö on varustettu ylitäytön estolla. Asfaltoidulta säiliön täyttöpaikalta vedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta kirkasvesiviemäriin ja edelleen Kymijokeen.

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA ENERGIATEHOKKUUS
Peruskuormakattilana toimii kattila K7, jonka kattilatekniikka perustuu nykyaikaiseen
leijukerrospolttotekniikkaan. Leijukerrospolton tyypillisiä ominaisuuksia ovat muun
muassa: korkea palamishyötysuhde, mahdollisuus käyttää erilaisia polttoaineita joiden
laatuvaihtelu voi olla suurta, alhaiset päästöt ilmaan ja hyvä lämmönsiirto pedistä kattilan vesi-höyrypiiriin.
Voimalaitoksen savukaasupäästöjä vähennetään tehokkaiden poltto- ja puhdistusjärjestelmien avulla. Kattilan K7 savukaasut puhdistetaan savukaasunpesurin ja letkusuodattimen avulla. Letkusuodattimella ja pesurilla päästään hyvin korkeaan hiukkasten erotusasteeseen ja hiukkasten mukana savukaasuista poistetaan myös valtaosa
raskasmetalleista. Lisäksi letkusuodattimen pinnalla tapahtuu rikin ja kloorivedyn sitoutumista tuhkaan ja sitoutumista voidaan tarvittaessa tehostaa esim. kalkinsyötöllä.
Osa kattilan K7 savukaasuista johdetaan Speciality Minerals Nordic Oy Ab:n PCClaitokselle, mikä vähentää voimalaitoksen savukaasupäästöjä.
Kaikki maakaasukattilat (K6, K8 ja K9) ovat varustettu Low-NOx-polttimin typenoksidipäästöjen vähentämiseksi. Maakaasukattiloissa ei tarvita muita erillisiä savukaasujen puhdistuslaitteita, koska maakaasua poltettaessa ei synny rikkidioksidi- tai hiukkaspäästöjä, eikä tuhkaa. Palamisprosessien valvonnalla ja säädöillä taataan tehokas
palaminen, jolla minimoidaan hiilimonoksidin ja palamattomien hiilivetyjen päästöt.
Voimalaitoksella hyödynnetään energiataloudellisia ratkaisuja sekä nykyaikaisia säätöteknisiä ratkaisuja prosessin ohjauksessa. Kaikkien suurien ja suurehkojen sähkömoottoreiden käyttöä ohjataan taajuusmuuttajilla, mikä osaltaan pienentää laitoksen
omakäyttösähkötehon tarvetta ja parantaa laitoksen kokonaishyötysuhdetta.
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Yhdistetyssä sähkön- ja höyryntuotannossa polttoaineiden sisältämä energia saadaan
tehokkaasti hyödynnettyä. Yhteistuotannossa laitoksen kokonaishyötysuhde on noin
80 – 85 %, kun perinteisen lauhdevoimalaitoksen hyötysuhde on 40 – 45 %. Laitoksen
vuotuinen omakäyttösähkön kulutus on keskimäärin 5 % nettolämmöntuotannosta.
Vuonna 2003 omakäyttösähkön kulutus oli noin 35 GWh.
Hakijan käsityksen mukaan voimalaitoksen energiankäytön tehokkuus on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Hakija on myös jatkuvasti pyrkinyt suunnitelmallisesti parantamaan
energiankäytön tehokkuutta.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN VÄHENTÄMINEN

Ilman laatu
Kouvolan-Valkealan kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto vastaa ilmanlaadun tarkkailusta Pohjois-Kymenlaaksossa. Ajanjaksolla 1989-2003 Pohjois-Kymenlaakson ympäristölupavelvollisten laitosten pelkistyneiden rikkiyhdisteiden ja hiukkasten päästöt ovat vähentyneet lähes 90 %. Rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet lähes 80 % ja typenoksidien päästöt 25 %.
Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys on suhteessa koko Suomen tuloksiin. Kotimaisten
rikkidioksidipäästöjen voimakas väheneminen viimeisen 20 vuoden aikana on saanut
aikaan taajama-alueiden rikkidioksidipitoisuuksien laskemisen lähelle tausta-alueiden
pitoisuuksia.
Uuden lämpövoimalaitosinvestoinnin ja kivihiilen käytöstä luopumisen takia laitoksen
päästöt ilmaan ovat pienentyneet merkittävästi vuoden 2001 alusta alkaen, niin typen
oksidien, rikkidioksidin, hiukkasten kuin hiilidioksidipäästöjen osalta.
Voimalaitoksen päästöt ovat hakemuksen mukaan muuttuneet seuraavasti:
- hiukkaspäästöt pienentyneet 1990-luvun alun tasosta 170 t/a tasolle 5 – 10 t/a
- SO2 –päästöt ovat vähentyneet samalla ajanjaksolla tasolta 1400 t/a tasolle 35 t/a
- NOx –päästöt samoin tasolta 550 t/a tasolle 250 t/a.
Voimalaitosinvestoinnin yhteydessä investointiin tehokkaisiin ja BAT-teknologiaan
perustuvaan savukaasujen puhdistuslaitteistoihin. Kattilan K7 kaikki savukaasut johdetaan ensiksi nelikammioiseen letkusuodattimeen, mikä erottaa savukaasuista polttoaineen sisältämän tuhkan ja palamatta jääneet polttoainepartikkelit. Letkusuodatin
erottaa lisäksi leijupedistä peräisin olevan hienojakoisen petimateriaalin. Letkusuodattimella saavutetaan hyvä kiinteiden epäpuhtauksin erotusaste, parhaimmillaan letkusuodattimella päästään jopa 99 %:n erotusasteeseen.
Letkusuodattimelta kattilan K7:n savukaasuista johdetaan noin 60 % savukaasupesuriin. Pesurissa savukaasut pestään runsaalla vedellä, jolloin osa savukaasujen sisältämistä kaasumaisista epäpuhtauksista siirtyy nestefaasiin. Savukaasupesurilla saadaan tehostettua edelleen kiinteiden epäpuhtauspartikkeleiden erottamista sekä vähennettyä rikki- ja typpipäästöjä. Savukaasupesurin jälkeen osa savukaasuista johdetaan
Speciality Minerals Nordic Oy Ab:lle hyötykäyttöä varten.
Maakaasukattiloissa (K6, K8 ja K9) on käytössä Low-NOx-polttimet, joilla saadaan
vähennettyä maakaasun käytöstä aiheutuvia typenoksidi-päästöjä.
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Yleiseen ympäristöasioiden hyvään hoitoon ja kaikkien ympäristöön vaikuttavien
tekijöiden huomioon ottamiseen pyritään myös rakenteilla olevan ympäristöjärjestelmän avulla.
Päästöt vesiin
Voimalaitoksen merkittävin päästö vesiin on Kymijoesta otetun ja lämmenneen jäähdytysveden johtaminen takaisin Kymijokeen. Lisäksi jätevesiä muodostuu lähinnä
kattiloiden pesuista. Pesuvedet ja muut jätevedet johdetaan Myllykoski Paper Oy:n jätevedenpuhdistamolle, joka vastaa niiden käsittelystä.

Jäähdytysvedet
Vuonna 2003 lämpövoimalaitokselta johdettiin 3 200 000 m3 jäähdytysvesiä Kymijokeen. Jäähdytysvesikuormitus aiheutuu savukaasupesurista ja muista jäähdytyskohteista. Jäähdytysvedet, joihin on mahdollista sekoittua öljyä, johdetaan voimalaitokselta öljyhälyttimillä varustettuihin öljyerotuskaivoihin ja sieltä edelleen kirkasvesiviemäriin ja Kymijokeen. Myllykoski Paper Oy vastaa jäähdytysvesilinjan jäähdytysvesien johtamisesta Kymijokeen.

Saniteettivedet
Lämpövoimalaitoksen saniteettivedet johdetaan Myllykoski Paper Oy:n saniteettivesiviemäriin ja sieltä edelleen Anjalankosken kaupungin jätevedenpuhdistamolle.
Tehdasalueella syntyi saniteettivesiä vuonna 2003 noin 40 000 m3 (sisältää Myllykoski Paper Oy:n ja voimalaitoksen saniteettivedet).

Lauhteen puhdistuksen jätevedet
Höyryprosessissa kiertävä lauhde puhdistetaan epäpuhtauksista lauhteenpuhdistuslaitoksella. Lauhteen puhdistuksen jätevedet johdetaan Myllykoski Paper Oy:n jätevedenpuhdistamolle.

Lisäveden valmistuksessa syntyvät jätevedet
Voimalaitoksella kehitetty höyry johdetaan paperikoneille, joissa se lauhtuu tehdaslauhteeksi. Tehdaslauhde johdetaan lämpövoimalaitoksen päälauhdesäiliöön, josta se
pumpataan puhdistuksen kautta syöttövesisäiliöön ja edelleen kattiloihin, jossa se
muuttuu jälleen höyryksi. Tehdaslauhteen puhdistuksen saostuksessa muodostuva
sakka johdetaan Myllykoski Paper Oy:n kemiallisen puhdistuslaitoksen sakkaaltaaseen ja siitä edelleen kuorimon jätevesiselkeyttimelle, jonka kirkaste johdetaan
jäteveden puhdistamolle. Lisävesi valmistetaan esikäsitellystä Kymijoen vedestä suolanpoistolaitoksella. Suolanpoistolaitoksen ioninvaihtimia puhdistetaan eli elvytetään
happo-emäshuuhtelulla tarpeen mukaan. Laitoksen elvytysliuokset neutraloidaan
neutralointialtaassa, josta neutraloitu vesi johdetaan kirkasvesiviemärin kautta Kymijokeen.
Yhtiö rakentaa uuden lisävedenvalmistuslaitoksen, siten että se otetaan käyttöön heinäkuussa 2006. Nykyinen vesilaitos on 1962 käyttöönotettu, jo käyttöikänsä lopussa,
täysin käsikäyttöinen ja kapasiteetiltaan kriittinen. Uudisrakennushanke tähtää laitoksen sisäisen prosessiveden laadun parannukseen ja sillä ei ole ympäristövaikutuksia.
Uusi vesilaitos valmistaa voimalaitoksella ja paperitehtaalla tapahtuvia lauhdehäviöitä
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korvaavan lisäveden ja tulee korvaamaan nykyisen vesilaitoksen saostusosan sekä
ioninvaihto-osan. Uudessa laitoksessa käytetään hyvin samanlaista tekniikka kuin nykyisessä laitoksessa ja mm. samat kemikaalit ovat käytössä uudessakin laitoksessa.
Uusi laitos on täysin automatisoitu.
Tulovesipuolella laitos liittyy Myllykoski Paperilta tulevaan raakavesiputkeen, poistopuolelta huuhtelu- yms. vedet johdetaan nykyisinkin samaan tarkoitukseen käytettäviin voimalaitoksen neutralointi- ja pesuvesisäiliöihin.
Vesilaitosta varten rakennetaan uusi 2-kerroksinen (2x200m2) rakennus voimalaitosalueen sisäpihalle K6- ja K7-kattilan väliseen "solaan". Aikataulu on seuraava: päälaitehankinta 22.6.2005, rakennustyöt alkavat 10/2005, laiteasennukset alkavat 1/2006 ja
käyttöön otto 7/2006.

Voimalaitosalueen sade-, suoto- ja hulevedet
Voimalaitosalueella syntyy sekä likaisia että puhtaita sadevesiä. Puhtaat sadevedet
johdetaan käsittelemättömänä sadevesiviemäreitä pitkin Kymijokeen. Mahdollisesti
likaantuvilta alueilta sadevedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta edelleen kirkasvesiviemäriin ja Kymijokeen. Lämpövoimalaitoksen polttoainekentän suoto- ja hulevedet ohjataan hallitusti viemäriin ja siitä edelleen sakokaivojen kautta Myllykoski
Paper Oy:n jätevedenpuhdistamolle.

Palo- ja sprinklerivedet
Voimalaitoksella mahdollisesti tarvittavat palovedet tulevat Myllykoski Paper Oy:n
palovesirunkolinjasta kuten myös sprinklereissä käytettävä vesi. Mahdollisessa tulipalotilanteessa palo- ja sprinklerivesien leviäminen ympäristöön on estettävissä. Mikäli
kattila K7:n kattilarakennuksessa sijaitsevilla kuljettimilla tai kattilasiiloissa on tulipalo, niin tällöin kuljettimilla ja kattilasiiloissa oleva automaattinen höyrysammutusjärjestelmä sammuttaa höyryllä tulipalon, jolloin höyryllä sammutettu polttoaine johdetaan kattilaan poltettavaksi, eikä tällöin jätevesiä synny lainkaan. Kattilan K7, kattilarakennuksen ulkopuolella sijaitsevien kuljettimien sekä polttoaineen vastaanottoaseman mahdolliset palo- ja sprinklerivedet johdetaan sakokaivon kautta kuorimon selkeyttimelle, josta ne johdetaan edelleen jätevedenpuhdistamolle.

Viemäröinnit
Voimalaitoksen HVA1, HVA2 ja HVA-alueilta tulevat vedet (valtaosa vesistä tulee
turbiineilta) johdetaan Myllykoski Paper Oy:n kirkasvesiviemäriin. Valtaosa voimalaitosalueen mahdollisesti öljyyntyvistä vesistä käsitellään öljynerottimissa ennen
viemäreihin johtamista.
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Jätteet
Laitoksella lajitellaan jätteet ja kierrätetään uusiokäyttöön soveltuvat materiaalit.
Merkittävimmät voimalaitostoiminnan jätteet ja lopputuotteet ovat lento- ja pohjatuhka.
Jätekoodi

Jätelaji

Määrä/a

Sijoitus

Vastaanottaja

100101

Pohjatuhka

2560 t

Kaatopaikka**

Myllykoski Paper
Oy & Kymenlaakson Jäte Oy

100103

Lentotuhka

9640 t

Kaatopaikka**

Myllykoski Paper
Oy & Kymenlaakson Jäte Oy

1704

Metalliromu

20 t

Hyötykäyttöön

Umacon Oy

200301

Yhdyskuntajäte

10 t

Kaatopaikka

Kymenlaakson Jäte
Oy

130208 *

Jäteöljy

1t

Ongelmajätteen
keräykseen

L & T Oy/ Ekokem
Oy

200121*

Loisteputket

0,06 t

Ongelmajätteen
keräykseen

L & T Oy / Ekokem
Oy

200133*

Akut ja paristot

0,04 t

Ongelmajätteen
keräykseen

L & T Oy / Ekokem
Oy

*) ongelmajäte.
**) valtaosa tuhkista toimitetaan Myllykoski Paper Oy:n Sulennon teollisuuskaatopaikalle.

Ongelmajätteiden käsittely ja varastointi
Voimalaitoksella syntyy ongelmajätteitä vuosittain varsin vähän. Ongelmajätteiden
varastot on järjestetty yhteisesti Myllykoski Paper Oy:n kanssa.

Jätteiden hyötykäyttö, niiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen
Voimalaitoksella syntyvien tuhkien hyötykäyttömahdollisuuksia on selvitetty mm. yhteistyössä Tieliikelaitoksen sekä Ekokem Oy:n kanssa. Syntyneitä tuhkia on toimitettu
hyötykäyttöön mm. Punttala-Parkkila maantien pohjaksi, Sulennon kaatopaikan peittorakenteisiin ja Harjunsuon Tuhkatien perusparannukseen. Tällä hetkellä tuhkia ei
toimiteta hyötykäyttöön, mutta tuhkien hyötykäyttömahdollisuuksien kartoittamista
jatketaan edelleen.
Kemikaalipäästöt
Hakija on arvioinut, että ionivaihtimien elvytyksessä, savukaasupesurin kiertoveden
neutraloinnissa sekä kemiallisessa vedenkäsittelyssä käytetyt kemikaalit päätyvät sataprosenttisesti Myllykoski Paper Oy:n jäteveden puhdistamolle. Jälkialkalisointiin ja
hapenpoistoon käytetystä kemikaalista 1% päätyy ilmaan, 1 % tuotteeseen ja 98 % jätevesiin.

Melu
Voimalaitoksella on suoritettu systemaattisesti melun torjuntaan liittyviä toimenpiteitä. Jätevedenpuhdistamolta lämpövoimalaitokselle rakennettiin pneumaattinen liete-
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kuljetin, jonka johdosta kuorma-autoilla suoritettavien lietekuljetusten määrä on
pudonnut huomattavasti.
Mikäli risutukkien murskausasema otetaan käyttöön, se tullaan sijoittamaan hiilikentälle ja sen toiminta suunnitellaan siten, että sen meluvaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Voimalaitostoiminnassa seuraamuksiltaan vakavimmat riskit liittyvät ensisijaisesti
sähkö-, paineastia- ja paloturvallisuuteen. Näiden ennen kaikkea omaisuus-, henkilöja tuotantovahinkoihin johtavien onnettomuuksien todennäköisyys on vähäinen, sillä
turvallisuusasioihin on systemaattisesti panostettu ja hallitaan jo vakiintunein käytännöin.
Merkittävimmät yksittäiset riskit lämpövoimalaitoksella ovat:
- polttoainevaraston tulipalo
- öljyvuodot
- kemikaalien käsittely & -vuodot sekä
- hallitsemattomat päästöt ilmaan (puhdistuslaitteiden rikkoontuminen).
Kemikaalien purkauslaitteistojen, varastoinnin ja siirtoputkistojen suunnittelussa ja
rakentamisessa on varauduttu häiriö- ja vahinkotilanteisiin viemäröinnin, suojaaltaiden, hälytysautomatiikan sekä toimintasuunnitelmien ja –ohjeiden avulla. Riski
kemikaalien tai öljyjen pääsemisestä haitallisessa määrin vesistöön, ilmaan tai maaperään on pieni.
Voimalaitokselle on hankittu omaisuus- ja ympäristövahinkovakuutus. Voimalaitoksella on ympäristöasioiden hoito järjestetty ympäristöjärjestelmä ISO 14001 standardin vaatimusten mukaiseksi. Voimalaitokselle ollaan parhaillaan rakentamassa toimintajärjestelmää (ympäristö-, laatu- ja työterveys- & turvallisuusjärjestelmä), jossa huomioidaan systemaattisesti toimintaan mahdollisesti liittyvät riskit ja varautumismenettelyt mahdolliset poikkeustilanteisiin.
Polttoainesäiliöiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. Öljykuljetuksia laitokselle
suuntautuu harvoin, koska öljy on lämpövoimalaitoksella vara- ja polttoaineena.
Mahdollisten voimalaitoksen sisällä tapahtuvien öljyvuotojen varalle on hankittu
imeytysainetta.
Tehdasalueella toimii Myllykoski Paper Oy:n tehdaspalokunta (toimii osana Kymenlaakson pelastuslaitosta), joka palvelee poikkeus- ja hätätilanteissa myös muita tehdasalueella toimivia yrityksiä.
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Voimalaitoksella on suoritettu seuraavat riskianalyysit tai muut onnettomuuksiin
liittyvät selvitykset:
- turvallisuussuunnitelma, joka sisältää myös sisäisen pelastussuunnitelman
- yleinen turvaohje (päivitetään vuosittain)
- yhteiset suojeluohjeet Myllykoski Paper oy:n kanssa.

Häiriötilanteet ja satunnaispäästöt
Ympäristövaikutuksiin olennaisesti vaikuttavia häiriötilanteita ovat erityisesti savukaasujen puhdistuslaitteiden mahdolliset rikkoutumiset tai niiden pidempikestoiset
toimintahäiriöt. Normaalia suuremmat hiukkaspäästöt tai pölyäminen esim. tuhkan
purun ja kuljetusten yhteydessä voivat aiheuttaa satunnaista ilman laadun heikkenemistä. Muiden savukaasukomponenttien osalta hallitsemattoman päästön esiintyminen
siinä laajuudessa, että havaittavaa haittaa ilmenisi, on erittäin epätodennäköistä. Häiriötilanteet tai toimintahäiriöt savukaasujen puhdistuslaitteistossa ovat epätodennäköisiä. Savukaasunpesuri ja letkusuodatin ovat kattilan käynnin aikana normaalissa ajotilanteessa käytössä.
Satunnaispäästöjen hallitsemiseksi ja puhdistuslaitteistojen häiriötilanteiden varalle on
mm. seuraavanlaisia menettelyjä:
- puhdistinlaitteiden toimintahäiriöstä tulee aina hälytys lämpövoimalaitoksen valvomoon
- letkusuodattimen mahdollisessa vakavassa ja pidempikestoisessa häiriötilanteessa on
mahdollista siirtyä käyttämään maakaasukattiloita
- poikkeuksellisia häiriötilanteita varten on laadittu erilliset toimintaohjeet (kattilaohjeet).

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Jätekirjanpito
Syntyvistä jätteistä ja niiden hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen toimittamisesta pidetään kirjaa.
Ilmapäästöjen tarkkailua suoritetaan tällä hetkellä:
- yksittäisillä kertamittauksilla
- jatkuvatoimisilla mittauksilla
- taselaskentaan perustuvalla seurannalla
- käyttötarkkailulla
- yhteistarkkailulla.
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Kertamittaukset
Kattiloista suoritetaan säännöllisin väliajoin ulkopuolisen mittaajan toimesta savukaasupäästömittaukset.

Jatkuvatoimiset mittaukset
Kattilan K7 savukaasuista mitataan jatkuvatoimisesti seuraavia parametrejä:
Mittaus
NOx
CO
SO2
Pöly
O2, kostea
O2, kuiva
Virtaus,kokonais
Virtaus,1 pesurin jälkeen
Virtaus, ohituspiippu
Lämpötila

Mittausalue
0 – 400 mg/Nm3
0 – 300 mg/Nm3
0 – 300 mg/Nm3
0 – 200 mg/Nm3
0 – 10 %
0 – 25 %
0-60 Nm3/s
0-25 Nm3/s
0-25 Nm3/s
0-250°C

Jatkuvatoimisten mittausten lukemat ovat nähtävissä valvomon monitoreissa ja tiedot
tallennetaan laitoksen PHD-tietokantaan. Mittalaitteita huolletaan ja kalibroidaan
valmistajien antamien ohjeiden mukaisesti. Tehdyt tarkastukset ja huollot kirjataan
laitoksen kunnossapitojärjestelmään.
Kattiloista K6, K8 ja K9 mitataan jatkuvatoimisesti savukaasujen happipitoisuutta.

Laskentaan perustuva seuranta
Kaikkien kattiloiden hiilidioksidipäästöt lasketaan ominaispäästöjen ja käytetyn polttoainemäärän perusteella. Kattiloiden K6, K8 ja K9 NOx-päästöt lasketaan ominaispäästökertoimien avulla.

Käyttötarkkailu
Käyttötarkkailu käsittää muun muassa palamisen valvonnan ja polttoaineen kulutuksen seurannan. Voimalaitoksen automaatiojärjestelmän tiedot, kuten laitoksen ajotilanteiden muutokset ja häiriöt kootaan PHD-tietokantaan, jonka avulla niitä voidaan
jatkuvasti seurata. Voimalaitoksen käyttö- ja päästötiedot raportoidaan vuosittain viranomaisille.

Yhteistarkkailu
Pohjois-Kymenlaakson ilman laadun tarkkailu järjestetään yhteistarkkailuna, jonka toteuttamisesta ja koordinoinnista vastaa Kouvolan-Valkealan Kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto. Kustannuksista vastaavat kaikki alueen tarkkailuvelvolliset ja mahdolliset muut osapuolet. Vamy Oy osallistuu näin järjestettävään
yhteistarkkailuun erikseen sovittavalla tavalla.
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Savukaasupäästöjen tarkkailuun on viranomaisten hyväksymä tarkkailusuunnitelma, jota tullaan tarvittaessa päivittämään.

Polttoaineet
Vuosittaiset polttoaineet ilmoitetaan käytettyinä megawattitunteina (MWh). Maakaasu
mitataan polttimissa olevien mittareiden avulla, jota verrataan maakaasutoimittajan
laskutukseen. Polttoöljyn määrä mitataan polttimissa olevien mittareiden avulla, jota
verrataan öljytoimittajan laskutukseen.
Kiinteiden polttoaineiden energiasisällöt määritetään toimittajittain, kuukausittain laboratoriokokeiden ja autovaakamittausten perusteella. Kokeissa tutkitaan polttoaineerien keskimääräinen kosteus ja lämpöarvo, jonka jälkeen lasketaan käytetyt/toimitetut polttoaine-energiat. Kokoomanäytteet valmistetaan polttoaineen toimittajittain, polttoainelajeittain. Kokoomanäytteistä analysoidaan kosteus viikoittain ja
lämpöarvo kuukausittain.
Polttoöljyn ja maakaasun laatua seurataan polttoainetoimittajilta saatavien analyysitodistusten avulla.
REF I-polttoaineiden toimittaja raportoi kuukausittain laatutiedot (lämpöarvo ja kosteus). Voimalaitoksella käytetään vain hyvälaatuisia REF I-luokan polttoaineita, joiden laatu on hyvin tasainen.

Jätevesien käsittely ja suoritettavat analyysit
Voimalaitoksella savukaasujen puhdistuksesta syntyvät puhtaat vedet johdetaan ilmastussäiliön kautta pumppaussäiliöön, edelleen KPA-lämmitykseen ja edelleen Myllykoski Paper Oy:n jätevesilaitokselle. Osa vedestä johdetaan Myllykoski Paper Oy:n
sulatuskuljettimen lämmitykseen. Ilmastusaltaan ylite johdetaan Myllykoski Paper
Oy:n jätevesilaitokselle. Jätevesianalyysit suoritetaan tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

Raportointi
Voimalaitoksille rekat ajavat vaa’an kautta ja vaakajärjestelmään tallentuu kuljetuseräkohtaiset tiedot. Voimalaitoksen toiminnasta sekä valvonta-, tarkkailu- ja päästötiedoista laaditaan vuosittain raportti, joka toimitetaan alueelliselle ympäristökeskukselle.
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HAKIJAN ESITYS PÄÄSTÖTASOISTA JA LUPAEHDOISTA

Polttoainevaihtoehto 1
Hakija esittää kattiloille seuraavia päästöraja-arvoja 31.12.2007 asti:
31.12.2007 asti

NOx

SO2

Hiukkaset

CO (6
O2-pit.)

K6

60 mg/MJ 1)

-

840 kg/vrk 4)

-

K7

50/120/150 mg/MJ 2)

140 mg/MJ 3)

40/50 mg/m3(n) 5)

250
mg/Nm3

K8

50/120 mg/MJ 6)

-

30 mg/MJ 7)

-

K9

50 mg/MJ

-

-

-

%

1)

vuosikeskiarvo maakaasua poltettaessa
typen oksidien vuosikeskiarvo NO2:na eri polttoaineiden käyttöosuuksille (maakaasu 50 mg/MJ, öljy 120 mg/MJ ja kiinteät polttoaineet 150 mg/MJ)
3)
vuosikeskiarvo, kattilaan syötettyä yhden MJ:n energiamäärää kohden
4)
öljyn käyttötunteja vuodessa 336 h
5)
hiukkaspäästöt vuosikeskiarvoina, 40 mg/m3(n) maakaasun sekapoltolle ja
50 mg/m3(n) normaalipoltolle (6 % O2)
6)
typen oksidien vuosikeskiarvo NO2:na, 50 mg/MJ maakaasun poltolle ja 120 mg/MJ
öljypoltolle
7)
öljyn käytölle.
2)

Ehdotetut päästöjen raja-arvot perustuvat nykyiseen voimassa olevaan lämpövoimalaitoksen ympäristölupapäätökseen ja sellaiseen polttoainemixiin (K7), jossa ei ole
mukana REF-polttoaineita.
Hakija esittää kattiloille seuraavia päästöraja-arvoja 1.1.2008 alkaen:
1.1.2008 alkaen

NOx

SO2

Hiukkaset

CO

K6

300/450 mg/m3(n)1)

1700 mg/m3(n)2)

50 mg/m3(n)2)

-

2)

3

3

K7

600 mg/m (n), 6 %
O2

500 mg/m (n), 6 %
O2

50 mg/m (n), 6 %
O2

250
mg/m3(n),
6 % O2

K8

300/450 mg/m3(n)1)

1700 mg/m3(n)2)

140 mg/m3(n)2)

-

-

-

-

K9
1)

3

3

1)

300 mg/m (n)

Maakaasulle 300 mg/m3(n) ja öljylle 450 mg/m3(n), 3 % O2
Öljyä käytettäessä, 3 % O2.

Kattiloiden K6 ja K7 ehdotetut päästöjen raja-arvot perustuvat LCP-asetuksen
(1017/2002) liitteen II mukaisiin päästöraja-arvoihin ja kattilan K7 päästöraja-arvot
on laskettu monipolttoaineyksikön laskentaperiaatteiden mukaisesti. Kattilassa K7 ei
käytettäisi REF-polttoaineita. Kattiloiden K8 ja K9 typenoksidien raja-arvoehdotukset
sekä kattilan K8 rikkidioksidin raja-arvoehdotus perustuvat Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa 649 ” Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa” esitettyyn olemassa olevien kattiloiden päästötasoihin.

Ehdotettu polttoainevaihtoehto 2, rinnakkaispoltto
Hakija esittää kattiloille seuraavia päästöraja-arvoja 31.12.2007 saakka:
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31.12.2007 asti

NOx

SO2

Hiukkaset

K6

60 mg/MJ 1)

-

840 kg/vrk 4)

3

K7

370 mg/m (n)

K8
K9

2)

3

3

CO
2)

250 mg/m(n)3,
6 % O2

290 mg/m
(n)2)

46 mg/m (n)

50/120 mg/MJ 3)

-

30 mg/MJ 5)

-

50 mg/MJ

-

-

-

1)

vuosikeskiarvo maakaasua poltettaessa.
raja-arvot tulisivat voimaan 29.12.2005, 6 % O2-pit.
3)
typen oksidien vuosikeskiarvo NO2:na eri polttoaineiden käyttöosuuksille (maakaasu 50 mg/MJ, öljy 120 mg/MJ ja kiinteät polttoaineet 150 mg/MJ).
4)
öljyn käyttötunteja vuodessa 336 h.
5)
öljyn käytölle.
2)

Kattiloiden K6, K8 ja K9 ehdotetut päästöjen raja-arvot perustuvat nykyiseen voimassa olevaan voimalaitoksen ympäristölupapäätökseen ja kattilan K7 päästöraja-arvoja
määriteltäessä sovellettaisiin jätteenpolttoasetuksen 362/2003 liitteen II mukaista laskentamenetelmää. Taulukossa esitettyjä raja-arvoja kattilalle K7 sovellettaisiin
29.12.2005 alkaen. Siihen asti sovellettaisiin kattilan K7 nykyisiä raja-arvoja.
Hakija esittää kattiloille seuraavia päästöraja-arvoja 1.1.2008 alkaen:
1.1.2008 alkaen

1)
2)

NO2

SO2
3

1)

Hiukkaset
3

2)

(n),

3

CO
2)

K6

300/450 mg/m (n)

1700 mg/m (n)

50 mg/m (n)

K7

370 mg/m3(n),
6 % O2

290 mg/m3
6 % O2

46 mg/m3 (n),
6 % O2

250 mg/m3(n),
6 % O2

K8

300/450 mg/m3(n)1)

1700 mg/m3(n)2)

140 mg/m3(n)2)

-

K9

300 mg/m3(n)1)

-

-

-

3

-

3

Maakaasulle 300 mg/m (n) ja öljylle 450 mg/m (n), 3 % O2
Öljyä käytettäessä, 3 % O2.

Kattilan K7 päästöraja-arvoja määriteltäessä sovellettaisiin jätteenpolttoasetuksen
362/2003 liitteen II mukaista laskentamenetelmää. Kattilan K6 ehdotetut päästöjen raja-arvot perustuvat LCP-asetuksen (1017/2002) liitteen II mukaisiin päästörajaarvoihin. Kattiloiden K8 ja K9 typenoksidien raja-arvoehdotukset sekä kattilan K8
rikkidioksidin raja-arvoehdotus perustuu Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa 649
”Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa”
esitettyyn olemassa olevien kattiloiden päästötasoihin.
Kaikki edellä esitetyt päästöraja-arvot koskevat kattiloiden normaaleja käyttötilanteita.
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Muut ehdotukset lupaehdoiksi
LCP-asetuksen (1017/2002) liitteen 3 mukaan yli 100 MW:n polttolaitoksissa tulisi
olla jatkuvatoiminen typenoksidien mittaus (kaasukattiloille). Hakija esittää, ettei kattilaan K6 tarvitsi investoida jatkuvatoimista typenoksidien mittauslaitteistoa, koska
kattilasta K6 on suoritettu savukaasupäästöistä kertamittauksia, joten kattilan päästötasot ovat selvillä. Näin ollen jatkuvatoimiset typenoksidien mittaukset eivät tuo mitään lisäarvoa päästöjen seurantaan.
Kertamittauksien mittausväliksi hakija ehdottaa viittä vuotta, koska etenkin kattiloiden K6, K8 ja K9 polttoaine säilyy pääasiassa samana (maakaasu). Samaa mittaussykliä ehdotetaan myös kattilalle K7 (ns. puhtaalle polttoainemixille). Mikäli kattilan K7
polttoainemixi muuttuu oleellisesti, niin tällöin voisi harkita mahdollisesti tiheämpää
mittaussykliä.
Tarkkailun osalta hakija ehdottaa, ettei osallistumista yhteistarkkailuun määritellä lupaehdoissa.
Valtioneuvoston asetuksessa jätteen polttamisesta (362/2003) on 14 §:ssä vaatimus,
että laitosalueen hule-, vuoto- ja palonsammutusvesille on oltava allas tai säiliö niiden
säilyttämiseen. Luvan hakija esittää, ettei kyseistä altaan tai säiliön rakentamisen vaadetta kirjata lupaehtoihin, koska hule-, vuoto- ja palonsammutusvesien keräys suljettuun tilaan on järjestettävissä muulla tavoin.
Valtioneuvoston asetuksessa jätteen polttamisesta 11 §:ssä on mahdollisuus määrätä
muita kuin 8-10 §:n mukaisia lämpötila- ja viipymävaatimuksia. Luvan hakija esittää,
ettei savukaasujen 850 oC:n lämpötilavaatimusta kirjata kattilan K7 lupaehtoihin ehdottomana vaatimuksena, koska on mahdollista, että tietyissä poltto-olosuhteissa savukaasujen lämpötila voi olla hetkellisesti alle 850 oC.

TOIMINNAN ALOITTAMIEN
Lupaa haetaan olemassa olevan toiminnan jatkamiseen.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Ympäristölupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla ympäristölupavirastossa sekä
Anjalankosken kaupungissa 3.6.2005 – 2.8.2005 välisenä aikana. Kuulutus on julkaistu Kouvolan Sanomat -nimisessä sanomalehdessä 3.6.2005. Hakemuksesta on lisäksi
ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti erikseen annettu tieto tiedossa oleville asianosaisille.

Tarkastukset
Voimalaitoksella on suoritettu tarkastus 25.10.2005.
LAUSUNNOT
Ympäristölupavirasto on pyytänyt lausunnon lupahakemuksesta Kaakkois-Suomen
ympäristökeskukselta, Kaakkois-Suomen TE-keskukselta, Anjalankosken kaupungin
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ympäristönsuojeluviranomaiselta, Anjalankosken kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta, Anjalankosken kaupunginhallitukselta ja Etelä-Suomen lääninhallitukselta.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on lausunut seuraavaa:
"Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on tutustunut hakemukseen. Ympäristökeskus on
keskittynyt asiassa lähinnä ilmapäästöjä koskeviin seikkoihin. Lupavirasto voi kuitenkin lupapäätöksessään ottaa huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi
säädetään ja tarpeellisilta osin nostaa asioita päätöksessä esille laajemmin harkintansa
mukaan. Tässä lausunnossa käsitellään vain Vamy Oy:n lupahakemusta. Myllykoski
Paper Oy:n lupahakemuksesta on annettu erillinen lausunto aiemmin.
Vamyn voimalaitoksen kiinteän polttoaineen peruskuormakattila K7 ja maakaasukattilat K8 ja K9 ovat varsin uusia polttolaitoksia ja voimalaitoksenkaan ympäristölupa ei
ole siten kovin vanha ja on vuodelta 2000. Nykyinen ympäristölupa on hyvä lähtökohta uuden luvan antamiselle ja sen määräykset soveltuvat osittain edelleen tulevassa lupapäätöksessä käytettäväksi. Polttolaitoksia koskien on vuoden 2000 jälkeen tullut
voimaan LCP- ja jätteenpolttodirektiiveihin perustuvat asetukset, joiden myötä lupakäsittelyyn tulee kuitenkin uusia huomioon otettavia lähtökohtia.
Voimalaitoksen nykyisen luvan ollessa ympäristökeskuksessa käsittelyssä, oli voimassa vielä vesilainsäädäntöön perustuva ennakkoilmoitusmenettely. Voimalaitoksesta
vaadittiinkin aikanaan tehtäväksi ko. ennakkoilmoitus ja ympäristökeskus on ilmoituksen johdosta antanut toiminnanharjoittajalle asetuksen 238/1962 mukaisen ennakkoilmoituslausunnon. Lausunnossa on määritelty melko seikkaperäisesti voimalaitoksen vesien käsittelystä. Lausuntoon on tehty lisäys ja muutos 12.7.2000.
Myllykoski Paper Oy:n teollisuuskaatopaikka on muutaman kilometrin päässä voimalaitosalueelta. Sen ympäristöluvan päivitys on Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa edelleen vireillä. Myllykosken paperitehtaiden ja Vamy Oy:n voimalaitoksen jätehuolto perustuu merkittävässä määrin kyseisen teollisuuskaatopaikan käyttöön. Voidaan lähteä siitä, että kaatopaikan käyttö voinee jatkua lähivuosina edelleen ja sellaisia
suuria muutoksia kaatopaikan ympäristölupaan ei ole tulossa, jotka heijastuisivat isoina muutoksina laitosten jätehuoltoon. Specialty Minerals Nordic Oy Ab Myllykosken
tehtaan ympäristölupahakemus on sekin ympäristökeskuksessa käsiteltävänä. Laitokseen johdetaan pääosa Vamyn voimalaitoksen K7 savukaasuista saostetun kalsiumkarbonaatin valmistusprosessiin. Tältäkään osin ei ole oletettavaa, että lupakäsittely
johtaisi määräyksiin, jotka vaikuttaisivat olennaisesti Vamyn voimalaitosten nykyiseen toimintaan.

Jätteenpolttoasetuksen soveltaminen
Toiminnanharjoittaja esittää, että lupaan sisällytettäisiin kahdet vaihtoehtoiset lupamääräykset ilmaan johdettaville päästöille kattilalle K7. Toiset raja-arvot koskisivat
jätteen polttotilanteita ja toiset tavanmukaista LCP-asetuksen mukaista polttotoimintaa. Täysin selkeästi ei käy selville se päättääkö toiminnanharjoittaja vasta saamansa
lupapäätöksen jälkeen, mitkä raja-arvot otetaan käyttöön ja poltetaanko tällöin jätteitä
lainkaan. Ilmeisesti toiminnanharjoittaja viittaamalla Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen Raumalla olevasta voimalaitoksesta lähtee lisäksi siitä, että tällaisia
kaksijakoisia päästöraja-arvoja voitaisiin käyttää jatkuvasti ja vaihtaa niitä melko lyhyilläkin aikajaksoilla sen mukaan, olisiko polttoaineseoksessa mukana jätteitä vai ei.
Toiminnanharjoittajan kannalta tällainen olisi varmaan tarkoituksenmukaista mutta
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valvontaa se jonkin verran mutkistaisi ja myös perusteet, joilla luparajat tällöin
määriteltäisiin, olisivat jossain määrin epäselvät.
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta toteaa 1 §:ssä, että asetusta sovelletaan
poltto- tai rinnakkaispolttolaitokseen; siinä ei todeta, että asetusta sovellettaisiin jätteenpolttoon sinänsä. Rinnakkaispolttolaitos määritellään 2 §:ssä ja siinä todetaan sen
yhdeksi piirteeksi se, että jätettä käytetään tällaisessa laitoksessa vakinaisena tai lisäpolttoaineena. Rinnakkaispolttolaitoksen päästöraja-arvoista määrääminen perustuu
puolestaan pykälään 13. Johtopäätöksenä edellä esitetystä näyttäisi olevan se, että epäjatkuva jätteen poltto, jolloin jäte on ei-vakinainen lisäpolttoaine, tekisi energiatuotantolaitoksesta jo rinnakkaispolttolaitoksen. Tällöin jätteenpolttoasetusta sovellettaisiin
aina laitoksen toimintaan riippumatta siitä, poltetaanko siellä jätettä yleensä tai ei. Tällainen tulkinta on valvonnan ja valvojan kannalta tarkoituksenmukainen. Se on myös
looginen parhaan tekniikan periaatteen soveltamisen kannalta, koska jos laitos on
suunniteltu täyttämään jätteenpolttoasetuksen vaatimukset, on luontevaa, että laitosta
käytetään koko ajan tämän tekniikan mahdollistamalla matalalla päästötasolla ja monipuolisella mittausvarustuksella
Ympäristökeskus katsookin, että jos kattilassa K7 on tarkoitus polttaa jätteitä, on sille
ympäristöluvassa määrättävä pysyvät rinnakkaispolttolaitosta koskevat lupamääräykset. Toiminnan, jatkuvuus, tasaisuus ja käyttöhenkilökunnan hyvä tuntuma käytettäviin polttoaineisiin takaa myös jätteenpoltossa parhaan lopputuloksen. Periaatteessa ei
liene mahdotonta, että luvassa annettaisiin myös vaihtoehtoinen pysyvä ratkaisu toiminnalle, jossa ei jätteitä poltettaisi ja päätös perustuisi LCP-asetukseen. Erikoista ratkaisussa tällöin olisi, että lopullinen päätös toiminnan luonteesta selviäisi tällöin vasta
lupapäätöksen jälkeen. Kansalaisten ja mahdollisten valittajien kannalta asia olisi epäselvä ja epätyydyttävä ja muutoksenhaun harkinnan kannalta hankala. Olisikin hyvä,
jos toiminnanharjoittaja voisi itse esittää hakemuksessa sen vaihtoehdon, joka on tarkoitus toteuttaa. Tätä ratkaisua varten saattaisi olla tarpeen, että hakijalla olisi mahdollisuus saada tavanomaista tarkempi ennakkokäsitys tulevan luparatkaisun perusteista,
varsinkaan, kun ei ole vakiintunutta oikeuskäytäntöä uusien asetusten soveltamisesta.

Savukaasujen päästöraja-arvojen määrääminen, LCP-asetus
Lupahakemuksessa esitetään, että tapauksessa, jossa jätettä ei polteta, nykyiset luparajat kattilalle K7 pysyisivät vuoden 2007 loppuun ja sen jälkeen siirryttäisiin LCPasetuksen mukaisiin luparajoihin. Ympäristökeskus katsoo, että nykyisiä luparajoja ei
ole tarpeen muuttaa, koska laitoksen lupa on verrattain tuore ja laitoksessa ei ole vireillä sellaisia suuria muutoksia, joiden yhteydessä olisi perusteltua vaatia uusimpaan
BAT-tekniikkaan perustuvia luparajoja. Luparajoja ei ole kuitenkaan perustelua
myöskään muuttaa tasoltaan löysemmiksi vuoden 2008 alusta. LCP-direktiivi, ja tänä
vuonna muutettu ympäristönsuojelulaki (51 §) antavat mahdollisuuden siihen, että
parhaan käyttökelpoisen tekniikan noudattamiseksi lupamääräys voi olla LCPasetuksessa esitettyjä raja-arvoja ankarampi. Vireillä on kyseinen muutos myös LCPasetukseen mutta sen antaminen on viivästynyt asetukseen tulevien muiden muutosten
johdosta. On selvää, että vuoden 2008 alusta ko. asetuksen muutos on jo voimassa. Ei
ole mitään tosiasiallisia teknisiä perusteita sille, ettei laitos pystyisi täyttämään nykyisiä päästöraja-arvojaan edelleen vuoden 2007 jälkeenkin. Myöskään kattiloiden K6,
K8 ja K9 maakaasun polton päästöraja-arvoja ei ole perustetta muuttaa nykyisessä luvassa esitettyä suuremmiksi vuoden 2008 alusta alkaen. Laitoksen polttimet pysyvät
ennallaan ja raja-arvot ovat entiseen tapaan saavutettavissa. Kattila K6 on LCP-laitos
ja mitä on todettu edellä kattilasta K7, soveltuu tähänkin kattilaan. Päästöraja-arvo typenoksideille olisi siten noin 200 mg/m3 (206 mg/m3 hapessa 3 %). Pienemmät maa-

25
kaasukattilat ovat teknisesti uusia ja nykyisiä päästöraja-arvoa (50 mg/MJ) vastaava
raja-arvo 170 mg/m3 on edelleen paikallaan.
Kattila K7 on monipolttokattila ja kattilan päästöraja-arvo tulisi laskea polttoaineiden
painotettujen päästöraja-arvojen summana sovellettaessa LCP-asetusta vuoden 2008
alusta.
Jos laitokselle määrätään pysyvästi päästöraja-arvot yhden tyypillisen polttoaineseoksen perusteella, niin riippuen käytettävistä polttoaineista ja niiden vaihtelurajoista
päästöraja-arvo voi poiketa hyvinkin paljon siitä, mikä tarkkaan ottaen asetuksen edellyttämä päästöraja-arvo kulloinkin tulisi olla. Yleisen ympäristönsuojelun edun kannalta päästöraja-arvot tulisi määritellä siten, jos niitä ei määrätä muuttuviksi, että polttoainejakauma vastaa tilannetta, jossa vähäpäästöisten polttoaineiden käyttö on suurimmillaan. Ei ole perusteltua määrätä raja-arvoa vain toiminnanharjoittajan oman ilmoituksen ja arvioidun polttoaineen käytön mukaan, varsinkaan jos ei edellytetä, että
muutostilanteissa raja-arvoja harkittaisiin uudestaan. Sekapolttolaitoksissa, joissa käytetään paljon maakaasua, voivat päästöraja-arvot vaihdella hyvinkin paljon riippuen
polttoainesuhteista. Tällaisissa polttolaitoksissa olisi järkevää lupamääräyksissä määrätä päästöraja-arvo eri polttoaineen jokaiselle epäpuhtausparametrille ja laskea kokonaispäästöraja-arvot polttoaineiden todellisen käyttömäärän mukaan. Näin esim. Vaasan hallinto-oikeus on vahvistanut raja-arvojen laskennan Stora-Enson Summan voimalaitoksella Haminassa. Aikajakso, jolta laskenta suoritettaisiin, voisi olla esim.
kuukausi tai lyhyempi.
Koska kattilassa K7 ei ole välttämätöntä polttaa maakaasua suuria määriä edes häiriötilanteissa maakaasun polttokapasiteetin ollessa riittävä muissa kattiloissa, on käytännössä kyse lähinnä kiinteiden polttoaineiden käytöstä. Kun kivihiiltä ja ns. muita kiinteitä polttoaineita ei myöskään käytetä, eivät polttoainekohtaiset päästörajat vaihtele
kovin paljon. Tällöin polttolaitokselle K7 voidaan määrätä yhdet pysyvät, lähinnä biopolttoaineen käyttöön perustuvat päästörajat. Ympäristökeskus on laskenut näistä lähtökohdista oheisessa exel-taulukossa ja liitteessä 3 esitetyt päästöraja-arvot kattilalle
K7. Typen oksidien ainekohtaiset raja-arvot perustuvat taulukossa nykyiseen lupaan.
Taulukon arvojen perusteella, luparaja typenoksideille olisi 430 mg/m3, rikkidioksidille 400 mg/m3 ja hiukkasille 50 mg/m3. Lähtökohtana olisi tällöin maakaasun vähäinen
käyttö niin, että sen merkittävää lisäystä pidettäisiin toiminnan olennaisena muutoksena. Hiilimonoksidille olisi tarpeen säilyttää nykyinen raja-arvo 250 mg/m3.
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Savukaasujen päästöraja-arvojen määrääminen, jätteenpolttoasetus
Jos kattilassa K7 poltetaan jätteitä, on sen päästöraja-arvot laskettava polttoaineiden
käytön mukaan painotettuina keskiarvoina jätteenpolttoasetuksen liitteen II mukaisesti. Samoin kuin edellä LCP-asetuksen kyseessä ollessa, myös tällöin on harkittava,
minkä polttoaineseoksen perusteella päästöraja-arvot lasketaan. Poissuljettu ei tällöinkään ole, että päästöraja-arvot laskettaisiin todellisten käytettyjen polttoainemäärien
mukaan tietyllä aikajaksolla. Ympäristökeskus on laskenut kuitenkin pysyväluonteiset
päästöraja-arvot kattilalle K7, siten että siinä on painotettu REF:n osuutta ja turpeen
osuutta vastaavasti vähennetty 16 %:iin energiankäytöstä. Taulukossa on nostettu jonkin verran maakaasun osuutta, koska jätteen tukipolttotarve kasvanee nykyisestä.
REF:n osuus, 200GWh vastaa sitä enimmäismäärää jätettä (115 tonnia/d), jota toiminnanharjoittaja on esittänyt käyttävänsä voimalaitoksessa, ja jonka käytöstä ja YVA:n
tarpeellisuudesta on pyydetty Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta lausuntoa. Jos
päästörajat määritellään kyseisen jakauman mukaan, niin yleisen ympäristönsuojelun
edun suhteen päästörajat vastaavat käytännössä aina riittävän hyvin jätteenpolttoasetuksen vaatimuksia. Liitteenä 5 on vertailun vuoksi laskettu päästöraja-arvot myös
vuoden 2004 polttoaineen käytön perusteella. Liitteen 4 perusteella ympäristökeskus
esittää, että jos kattila K7 määritellään rinnakkaispolttolaitokseksi, sille määrätään
päästöraja-arvoksi typen oksideille 350 mg/m3, rikkidioksidille 200 mg/m3 ja hiukkasille 40 mg/m3. On huomattava, että vertailtaessa mittaustuloksia näihin raja-arvoihin,
voidaan mittaustuloksista vähentää asetuksen mukainen epävarmuuden osuus pois.
Hakemuksessa ei ole esitetty päästöraja-arvoehdotusta muille jätteenpolttoasetuksen
edellyttämille epäpuhtausparametreille kuin edellä mainituille kolmelle aineelle. Rajaarvot on määrättävä kuitenkin TOC:lle, CO:lle, HF:lle ja HCl:lle. Raskasmetalleille ja
dioksiineille asetus määrääkin suoraan tietyt arvot happipitoisuudessa 6 %. Jos luvassa
määrätään 11§:n sallimia poikkeuksia, on TOC:n arvokin yksiselitteisesti määrätty,
mahdollisesti myös CO:n. Normaalipolton päästöt HF:lle ja HCl:lle lienevät pesurista
johtuen alhaiset, joten näillekin parametreille voitaneen luvassa määrätä liitteen V
mukaiset arvot. Näin on tehty myös Länsi-Suomen lupaviraston lupapäätöksessä, johon hakija muissa yhteyksissä viittaa hakemuksen lisäselvityksissä.

Päästöjen seurantaan ja valvontaan liittyviä seikkoja
Kattilan K7 ja K6 savukaasuja johdetaan Specialty Minerals Nordic Oy:n PCClaitokselle. Olisi selkeää, että savukaasujen päästöraja-arvot koskisivat kattiloilta suoraan ulkoilmaan tai ko. laitokselle lähteviä savukaasuja. Tällöin päästöraja-arvojen
täyttymisen arvioinneissa ei otettaisi huomioon PCC-laitoksen prosesseissa tapahtuvia
epäpuhtauksien reduktioita.
Hakemuksessa on esitetty, että LCP-asetuksen edellyttämiä kattilan K6 typenoksidien
jatkuvia mittauksia ei olisi tarpeen käynnistää. Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle on toimitettu samansisältöinen esitys vuonna 2004. Koska ympäristökeskuksella ei
ole ollut toimivaltaa päättää asiasta, ei tänne toimitettuun esitykseen ole otettu toistaiseksi kantaa ja asiassa on odotettu lupakäsittelyn päättymistä.

Jätteenpolttoasetuksen 16 §:ssä käsitellään mittausjärjestelmän vaatimuksia. Viranomaisten on varmistuttava kyseisten vaatimusten täyttymisestä. Luvassa tulisi määrätä, että tähän liittyen viranomaiset voivat edellyttää toiminnanharjoittajalta myös puolueettoman asiantuntijan lausuntoa ko. seikkojen täyttymisestä.
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Jätteenpolttoasetuksen 26 §:ssä käsitellään poikkeuksellisia käyttöolosuhteita. Jätteenpolttoa ei saa jatkaa häiriön alkaessa tiettyä aikaa kauempaa silloin, kun päästörajaarvot ylittyvät. Koska rinnakkaispolttolaitoksessa on voimassa ainoastaan vuorokauden raja-arvot, vaatii asiakohta luvassa tarkentamista. Vuorokausiraja-arvolla tarkoitetaan asetuksessa lisäksi selkeästi kalenterivuorokautta, jolloin se on täysin epäsopiva
sen arvioimiseksi, milloin häiriö katsotaan alkavaksi. Ympäristökeskus esittääkin, että
asian arvioimiseksi käytettäisiin liukuvaa 24 tunnin arvoa, jota laskentajärjestelmä
laskisi vain tätä tarkoitusta varten kymmenen minuutin välein (asetus edellyttää laskentajärjestelmältä kykyä kymmenen minuutin päästökeskiarvojen määrittämiseen).
Jätteenpolttoasetuksen 26 §:n 1momentin mukaan luvassa on määrättävä pisin sallittu
aika, jonka päästöraja-arvot voivat ylittyä. Aika ei voi olla 4 tuntia pidempi. Kattila
K7 on leijupetikattila. Syötettävä polttoaine on murskattava sitä varten pienikokoiseksi. Siten polttoaine palaa muutamassa minuutissa loppuun leijussa, kun polttoaineen
syöttö katkaistaan. Ympäristökeskus esittääkin, että aika määrättäisiin 15 minuutiksi.
Myös mittauslaitteiden poissaoloajoista on luvassa määrättävä. Ympäristökeskus on
Kotkaan suunnitellun polttolaitoksen lupa-asiassa katsonut, kun kyse ei ole normaaleista palamisen hallinnan mittauslaitteista, että pisin yhtäjaksoinen poissaolo voi kestää vuorokauden ja poissaolot yhteensä 120 tuntia.

Jätevesien johtaminen
Jätevesiasioissa ympäristökeskus viittaa aikanaan antamaansa ennakkoilmoituslausuntoon (liite 1 ja 2). Jätteenpolttoasetuksen 14 ja 20 §:ssä määrätään vesiin johdettavista
päästöistä. Pyrkimyksenä tulisi olla, että savukaasupesurin jäteveden päästöraja-arvot
voitaisiin saavuttaa laitoksella jo ennen niiden johtamista Myllykoski Paper Oy:n jätevesipuhdistamolle. Tällöin niiden tarkkailu olisi yksinkertaisempaa. Jätevesistä tehtävät dioksiinimittaukset on pyrittävä tekemään samanaikaisesti tuhkasta ja savukaasuista tehtävien dioksiinimittausten kanssa. Riippumatta siitä, poltetaanko kattilassa K7
jätteitä, pesurin jätevedet tulisi johtaa aina jätevedenpuhdistamolle. Vedet sisältävät
tuhkasta tulevaa fosforia ja savukaasujen typen oksideista muodostuvaa nitraattia.
Nämä ravinteet ovat hyödynnettävissä ja käsiteltävissä puhdistamolla. Savukaasujen
pesuvesistä tulisikin seurata harvakseltaan myös kokonaistyppeä- ja fosforia.

Meluntorjunta
Laitoksen voimassaolevan ympäristöluvan määräykset C1-C3 koskevat polttoaineen
varastointia ja sitä koskevaa meluntorjuntaa. Kyseiset määräykset on annettu lähinaapurien suojaksi ja silloisen lupaprosessin aikana naapurit olivat verrattain aktiivisia
tässä asiassa. Asia on heidän kannaltaan ns. saavutettu etu ja ko. määräykset olisi hyvä
säilyttää uudessakin luvassa sellaisenaan tai ainakaan niitä ei ole syytä keventää. Jos
entisen hiilivaraston paikalle tulee puutavaran murskausta ja varastointia, olisi sen melutasosta ja mahdollisesta suojaustoimista saatava parempi selvitys hakemusasiakirjoihin. Oletettavaa on, että asiallisesti suojattuna tällainen toiminta on mahdollista sijoittaa alueelle niin, ettei siitä aiheudu kohtuutonta häiriötä lähiasukkaille.
Viitaten Myllykoski Paperi Oy:n lupahakemuksen yhteydessä annettuun lausuntoon
tulisi meluntorjuntaan alueella paneutua pitkäjänteisesti. Mahdolliset desibelirajat tulisi asettaa niin, että ne takaavat sen, ettei melukuorma asutusalueilla suurene nykyisestä. Siihen kuinka teollisuusmelu koetaan häiritseväksi, vaikuttavat usein enemmän
muut tekijät kuin pelkästään äänen voimakkuustaso. Meluntorjuntatyön pitäisikin olla
jatkuvaa, tarkkailevaa ja reagoivaa. Erilaiset laiteviat samoin kuin rakennustyöt ja ti-
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lapäiset ulkopuolisten urakoitsijoiden huolto- ja tilaustyöt voivat muuttaa nopeastikin melutilannetta ja näihin pitäisi voida vastata tarvittaessa välittömästi. Voimalaitoksellakin saattaisi olla paikallaan laatia meluntorjunnan toimenpide- ja toteutussuunnitelma, jossa todettaisiin, miten laitoksella on tarkoitus pitkäjänteisesti edetä meluntorjuntainvestointien toteuttamisessa ja kuljetusten haittojen vähentämisessä sekä
miten huolehditaan varsinkin yöaikana, että edellä mainituissa laitevikatapauksissa,
kunnossapitotöissä ja muissa poikkeustilanteissa meluntorjunta otettaisiin aina huomioon.
Tehdasalueella tulisi aika-ajoin päivittää melukartoitus. Melua ja melulähteitä tulisi
selvittää myös analyyttisemmin ottaen huomioon erilaisten meluavien laitteiden äänitehotasot taajuuskaistoittain sekä myös niiden äänten mahdollinen iskumaisuus. Äänitehotasoista pystytään laskemaan suhteellisen luotettavasti myös malli toiminnan aiheuttamasta äänitasosta ympäristössään sekä arvioimaan pahiten meluavien laitteiden
vaikutus kokonaisäänitasoihin ja kohdistamaan näin meluntorjuntainvestoinnit oikeisiin kohteisiin. Edellä mainittuja melukartoituksia voidaan tehdä jossain määrin niin,
että ne koskevat vain tehdasalueen yhtä toimijaa, esimerkiksi Vamy Oy:tä mutta varsinkin, jos laaditaan myös laajempia malleja, olisi syytä tehdä selvitykset yhteistyössä
muiden tehdasalueen toimijoiden kanssa. Tässä tapauksessa alueen toimijoiden yhteistyö meluntorjuntaselvityksissä on sujunut hyvin ja ei ole aihetta olettaa, ettei näin tapahtuisi jatkossakin. Asiassa olisi syytä kuitenkin harkita, että siitä määrättäisiin myös
virallisemmin ympäristönsuojelulain 46 §:n 3 momentin nojalla, koska hakemuksiin ei
sisälly varsinaista esitystä hakijoiden melun yhteistarkkailusta. Ympäristökeskuksen
tulisi sisällyttää vastaava määräys niihin lupiin, jotka ovat sen toimivallassa.

Lupamääräysten tarkistaminen ja muut asiat
Jätehuollon suhteen ei hakemuksessa ole erityisempää huomautettavaa. Jätehuollosta
on lupapäätöksessä syytä kuitenkin edelleen määrätä suhteellisen yksityiskohtaisesti,
koska jätelain ja ympäristönsuojelulain yleisperiaatteet ovat väljiä ja tulkinnanvaraisia
ja sellaisenaan jätehuollon ohjeina riittämättömiä. Hakija on osallistunut PohjoisKymenlaakson ilman laadun yhteistarkkailuun ja luvassa voidaan päättää tarkkailuun
osallistumisesta edelleen. Tarkkailuohjelman suurempien muutoksien käsittely voitaneen delegoida ympäristökeskukselle ja tällöin voitaneen myös todeta, että ohjelman
vähäisistä muutoksista voidaan sopia ympäristökeskuksen kanssa.
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus esittää, että uusi hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi tehtäisiin kahdeksan vuoden kuluessa lupapäätöksen antamisesta. Tällöin tulisi
erityisesti ja konkreettisesti selvittää, miten päästään sellaisiin ympäristöpäästöihin,
joiden tuolloin katsotaan vastaavan hyvää BAT-suoritustasoa".

Anjalankosken kaupungin ympäristölautakunta on lausunnossaan todennut, että
"olisi suositeltavaa, että voimalaitos voisi myös tulevaisuudessa polttaa kierrätyspolttoainetta, koska sitä lajitellaan alueen yrityksissä. Samoin turpeeseen sekoitetun lateksijätteen polttamiseen suhtaudutaan myönteisesti, sillä laitoksen läheisyydessä sijaitsee em. polttoainetta valmistava yritys ja näin ollen polttoaineen kuljetus olisi helppoa. Laitoksen kuuluminen alueellisen ilmanlaadun tarkkailujärjestelmään on hyvä
asia ja sen jatkuminen hakemuksessa esitetyn mukaisesti on toivottavaa. Muutoin ympäristölupahakemuksessa esitettyihin seikkoihin ei ole huomautettavaa".
Anjalankosken kaupunki on antanut ympäristölautakunnan lausunnon kanssa yhtenevän lausunnon.
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Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia tai mielipiteenilmauksia ei ole jätetty.

Hakijan kuuleminen
Hakijalle on varattu tilaisuus esittää selityksensä lausuntojen johdosta. Hakija on
20.10.2005 toimittanut ympäristölupavirastoon selityksen.
Selityksessään Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen lausunnon johdosta hakija
toteaa seuraavaa:
"Toimintaolosuhteet ovat muuttuneet viime aikoina hyvin oleellisesti energian tuotannossa ja siihen välittömästi liittyvissä toiminnoissa, kuten polttoainemarkkinoilla. Yhtenä yksittäisenä merkittävänä syynä tähän on ollut päästökaupan alkaminen Euroopan Unionin alueella. Polttoainemarkkinoilla muutokset ovat olleet hyvin suuria sekä
ennalta arvaamattomia ja samalla tulevaisuuteen liittyy huomattavia epävarmuuksia.

Voimalaitoksen K7-kattila ja sen käyttötarkoitukset
Voimalaitoksen K7-kattila on moderni, vuonna 2001 käyttöönotettu, BAT-referenssit
täyttävä monipolttoainekattila. Kattilan hankinnassa pyrittiin huomioimaan viimeisin
tekninen tietämys, jotta sillä pystyttäisiin polttamaan erilaisia polttoaineita eri käyttötilanteissa.
Samassa yhteydessä on syytä myös huomioida, että voimalaitoksen kattilalla K7 on
useita muita toimintafunktioita höyryn tuottamisen lisäksi:
- Kattilassa poltetaan mm. jätevedenpuhdistamon kuituperäisiä lietteitä, jolla vältetään sen sijoittaminen kaatopaikalle.
- Kattilan savukaasuista osa imetään PCC-tehtaalle, jossa savukaasun CO2:ta käytetään paperitehtaalle menevän paperin täyteaineen valmistukseen. Maakaasukattiloista
vain K6:lla voidaan tuottaa savukaasuja PCC-tehtaalle, mutta tämän savukaasun CO2pitoisuus on huomattavasti alhaisempi eikä siten riitä täyteaineen valmistukseen kaikille paperikoneille.
- Lisäksi K7-kattilan perässä on vastapaineturbiini, jonka sähkön tuotanto on täysin
riippuvainen kattilan käynnistä.
LCP-/ jätteenpolttoasetuksen valitseminen K7-kattilalle
Hakijan tärkeimpinä perusteina kaksien lupaehtojen hakemiseen on ollut:
- Saada varmuus rinnakkaispolton vaatimuksista, koska minkäänlaista yleistä käytäntöä ei ollut,
- Paperitehtaan tuotannon turvaamiseksi (höyry, vastapainesähkö, CO2 PCClaitokselle, lietteenpoltto, energiatalous) on oltava yhdet varmasti käytettävissä olevat
lupaehdot ja
- Muuttuvien polttoainemarkkinoiden ja jätehuoltomääräysten kiristymisen takia on
järkevää harkita mahdollisuutta rinnakkaispolttoon tällä kattilalla.
Edelleenkin esimerkiksi jätteenpolttoasetuksen soveltamisesta, erityisesti rinnakkaispolttolaitoksiin, on tällä hetkellä varsin vähän kokemuksia Suomessa, eikä vakiintunutta oikeuskäytäntöä ole. Samoin polttoainemarkkinat ovat entistä arvaamattomammassa tilanteessa ja pitkän aikavälin luotettavaa näkemystä on hyvin vaikea muodostaa.
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Edellä esitettyihin perusteluihin viitaten, luvan hakijalla ei ole tällä hetkellä edellytyksiä tehdä päätöstä siitä, tullaanko voimalaitoksen monipolttoainekattilaan K7 yksinomaan soveltamaan LCP-asetuksen tai jätteenpolttoasetuksen muukaan määriteltäviä lupaehtoja. Toiminnanharjoittajan kannalta on tullut entistä tärkeämmäksi käyttää
BAT-referenssien mukaista monipolttoainekattilaa kulloinkin järkevimmällä tavalla.
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (jatkossa ”KAS”) esittää, että tämän poikkeuksellisen tilanteen johdosta luvan hakijalla olisi perusteet saada tavanomaista tarkempi
ennakkokäsitys luparatkaisun perusteista. Luvan hakija yhtyy KAS:n esittämään käsitykseen ja toivoo, että luparatkaisun perusteet olisivat selvillä ja luvan hakijan käytettävissä mahdollisimman pian.

LCP-asetuksen ja jätteenpolttoasetuksen soveltaminen K7-kattilaan
Tämä monipolttoainekattila kykenee käytännössä toimimaan eri polttoaineilla kyseisen polttoaineen laissa ja asetuksissa esitetyillä päästörajoilla. Ongelmana on, että
huonommalla polttoaineella ei pystytä varmasti toimimaan paremman polttoaineen
päästöarvoilla.
Myös direktiivit ja niistä johdetut lait ja asetukset ovat ottaneet huomioon rajaarvoissaan nämä polttoaineiden erilaiset ominaisuudet ja niistä johtuvat erilaiset päästöt.
KAS on lausunnossaan esittänyt, että mikäli voimalaitoksella käytettäisiin hetkellisesti, ei-vakinaisesti, jäteperäisiä polttoaineita ja myöhemmin jäteperäisten polttoaineiden käyttö esim. tilapäisesti lopetettaisiin, niin KAS:n esittämän tulkinnan mukaan
kattilaan K7 sovellettaisiin pysyvästi jätteenpolttoasetuksen vaatimuksia.
Luvan hakijan käsityksen mukaan esitetty tulkinta on virheellinen ja sen soveltaminen
johtaisi voimalaitoksen toimintaolosuhteiden olennaiseen heikkenemiseen. Luvan hakijan käsityksen mukaan vastaavantyyppisiä tulkintoja Suomessa ei ole tehty. Luvan
hakija pyytää, että voimalaitoksen kattilalle K7 myönnetään sekä LCP-asetuksen että
jätteenpolttoasetuksen mukaiset lupaehdot ja luvan hakija voi toimintaolosuhteista
riippuen (esim. polttoainemarkkinat) siirtyä lupaehdosta toiseen.
Kattilassa tulee olla mahdollisuus lopettaa jätteen rinnakkaispoltto ja siirtyä pelkästään LCP-asetuksen mukaisiin polttoaineisiin ja niiden mukaisiin lupaehtoihin. Syynä
voisivat olla esimerkiksi pitkäaikaiset poikkeamat polttoainemarkkinoilla, jolloin rinnakkaispolton kaikkia kustannuksiltaan ja toiminnaltaan raskaampia lupaehtoja ei ole
tarpeellista tai mielekästä noudattaa. Tilanteessa, jossa laitevikojen ja toimintahäiriöiden takia ei kyetä kaikkia rinnakkaispolton lupaehtoja täyttämään, ei ole perusteltua
tai taloudellisesta mahdollista pysäyttää kattilaa ja osaa paperitehdasta pitkäksikin aikaa, mikäli toiminta olisi täysin mahdollista LCP-asetuksen mukaisilla lupaehdoilla.
Kattilan K7 toimintaedellytyksien ja –funktion kannalta on olennaista, että siirtyminen lupaehdosta toiseen olisi mahdollisimman joustavaa ja tapahtuisi mahdollisimman
kevyellä byrokratialla, esim. ilmoitusmenettelyllä. Tällä tavoin varmistetaan kattilan
K7 mahdollisimman joustava ja optimaalinen toiminta, jolloin luvan hakijalla on
mahdollisuus reagoida esim. polttoainemarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin.
Luvan hakija tähtää toiminnassaan siihen, että toiminnassa pyrittäisiin noudattamaan
yhtä lupapäätöstä mahdollisimman pitkään, mm. polttoainesopimukset solmitaan pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan.

Savukaasujen päästöraja-arvojen määrääminen, LCP-asetus
Päästöraja-arvot vuoden 2007 loppuun asti
KAS on esittänyt, että kattiloille, joille sovelletaan LCP-asetuksen mukaisia rajaarvoja, voitaisiin soveltaa nykyisiä, voimassa olevan ympäristöluvan mukaisia savukaasujen raja-arvoja vuoden 2007 loppuun asti. Luvan hakijalle KAS:n ehdotus sopii.
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Päästöraja-arvot 1.1.2008 eteenpäin
Voimalaitoksen kattila K7 on suunniteltu siten, että siinä pystytään tarvittaessa polttamaan esim. pelkästään turvetta tai biopolttoaineita. Tällainen tilanne voi syntyä, mikäli esim. toinen kiinteän polttoaineen varastointisiilo on poissa käytöstä, jolloin kattilaan K7 syötetään polttoainetta vain toisesta varastointisiilosta.
KAS on tuonut lausunnossaan esille, että mikäli kattilalle K7 määritellään kiinteät savukaasujen päästöraja-arvot, niin päästöraja-arvot tulisi määritellä siten, että vähäpäästöisten polttoaineiden käyttö olisi tällöin suurimmillaan. Luvan hakijan mielestä
kyseinen lähestymistapa on virheellinen ja johtaa laitostasolla moniin teknistaloudellisiin ongelmiin, mm. aiemmin esille tuotu pelkkä turpeen poltto olisi tällöin
käytännössä mahdotonta.
Luvan hakija pyytää, että monipolttoainekattilan K7 päästöraja-arvot määriteltäisiin
LCP-asetuksen mukaisella laskentaperiaatteella ja että laskennassa käytettäisiin LCPasetuksen liitteen 2 mukaisia raja-arvoja. Lähtökohtana päästöraja-arvojen laskennalle
tulee olla normaalia käyttötilannetta edustava polttoainejakauma.
Luvan hakija pyytää, että kattilalle K7 määriteltäisiin raja-arvot luvan hakijan arvioimalle polttoainejakaumalle ja sen perusteella lasketuille raja-arvoille. Luvan hakija
pyytää seuraavia raja-arvoja vahvistettavaksi luvassa tältä osin: NO2 600 mg/m3, SO2
495 mg/m3 ja hiukkaset 50 mg/m3, kaikki raja-arvot 6%:n O2-pitoisuudessa. KAS:n
ehdottaman hiilimonoksidin raja-arvo sopii luvan hakijalle.
Luvan hakija pyytää lisäksi, että edellä esitetyt päästöraja-arvot koskisivat normaalia
käyttötilannetta ja niitä ei sovellettaisi kattilan ylös- ja alasajotilanteissa.
Polttoainejakauma on kuvattu ympäristölupahakemuksen kappaleessa 13.1.2 ja vastaavasti arvioidulle polttoainejakaumalle laaditut päästöraja-arvolaskelmat on esitetty
ympäristölupahakemuksen liitteessä 13. Mikäli monipolttoainekattilan suunniteltu
polttoainejakauma muuttuisi olennaisesti, tällöin määriteltäisiin uudet, LCP-asetuksen
laskentaperiaattein määriteltävät päästöraja-arvot. Luvan hakija pyytää, että olennaisella muutoksella tarkoitettaisiin tilannetta, jolloin jonkin polttoainejakeen suhteellinen osuus lisääntyy pysyväluonteisesti 20 %:lla.
KAS on käyttänyt kattilan K7 raja-arvolaskelmissa (lausunnon liite 3) virheellisesti
nykyisen ympäristölupapäätöksen mukaisia raja-arvoja typenoksidien raja-arvon määrittämiseen. Lisäksi laskelmissa käytetty lietteen rikkidioksidin raja-arvo on virheellinen. Virheellisten raja-arvojen käyttö on johtanut myös virheelliseen laskennan lopputulokseen. LCP-asetuksen liitteen 2 mukaan laskennassa tulee käyttää seuraavia rajaarvoja:
- Turve, biopolttoaineet ja liete: NO2 600 mg/m3, KAS:n käyttämä 428 mg/m3,
- Maakaasu: NO2 300 mg/m3, KAS:n käyttämä 250 mg/m3 ja
- Liete: SO2 2000 mg/m3, KAS:n käyttämä 400 mg/m3.
KAS on esittänyt, että ” Koska kattilassa K7 ei ole välttämätöntä polttaa maakaasua
suuria määriä edes häiriötilanteissa maakaasun polttokapasiteetin ollessa riittävä
muissa kattiloissa, on käytännössä kyse lähinnä kiinteiden polttoaineiden käytöstä”.
Tässä yhteydessä on syytä edelleen painottaa selvityksen alussa esitettyä voimalaitoksen K7-kattilan käyttötarkoitus-kohtaa ja K7-kattilan käynnin tärkeyttä koko paperitehtaan tuotannon kannalta. Toiminnassa pyritään siihen, että kattilan K7 maakaasun
käyttö minimoidaan, mutta huomattava maakaasun käyttötarve voi myös konkretisoitua poikkeustilanteissa.

Savukaasujen päästöraja-arvojen määrääminen, jätteenpolttoasetus
KAS on lausunnossaan esittänyt, että ”jos kattilassa K7 poltetaan jätteitä, on sen päästöraja-arvot laskettava polttoaineiden mukaan painotettuina keskiarvoina jätteenpolttoasetuksen liitteen II mukaisesti”. Lisäksi KAS on todennut, että ”päästöraja-arvot
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laskettaisiin todellisten käytettyjen polttoainemäärien mukaan tietyllä aikajaksolla”.
Luvan hakija on KAS:n kanssa laskentaperiaatteista samaa mieltä. Polttoaineiden
käyttö on yleensä varsin hyvin ennustettavissa vuodeksi eteenpäin normaalissa toimintatilanteessa ja luvan hakija esittää, että päästöraja-arvot laskettaisiin vuodeksi
kerrallaan normaalille toimintatilanteelle. Mikäli polttoainejakaumassa tapahtuu lyhyellä aikajänteellä olennaisia muutoksia, niin tällöin määriteltäisiin uudet raja-arvot,
uutta tilannetta vastaavaksi. Luvan hakija pyytää, että olennaisella muutoksella tarkoitettaisiin tilannetta, jolloin jonkin polttoainejakeen suhteellinen osuus lisääntyy pysyväluonteisesti 20 %:lla.
KAS:n edellä esitetystä päästöraja-arvojen määrittämisperiaatteesta huolimatta, KAS
on laskenut ja esittänyt pysyväisluonteiset päästöraja-arvot kattilalle K7. Laskelmiaan
varten KAS on määritellyt omatoimisesti kattilalle K7 uuden polttoainejakauman.
KAS on laskelmassaan käyttänyt seuraavia polttoainemääriä (suluissa esitetty prosenttiluku kuvaa eroa luvan hakijan toimittamaan arvioon vuosittain käytettävästä polttoaineen määrästä): turve 130 GWh (59 % pienempi), maakaasu 20 GWh (100% suurempi ), biopolttoaine 400 GWh (11 % suurempi), liete 60 GWh (20 % suurempi) ja
kierrätyspolttoaine 200 GWh (167 % suurempi).
KAS:n esittämä ja raja-arvolaskelmissa käyttämä polttoainejakauma ei edusta totuudenmukaista tai teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoista polttoainejakaumaa. Kattilassa K7 ei ole mahdollista nykyisin käyttää vuosittain 200 GWh:ta kierrätyspolttoaineita, koska kierrätyspolttoaineet aiheuttavat kattilan likaantumista, mikä johtaa suunnittelemattomiin kattilan alasajoihin. Kattilassa nykyisin esiintyvien likaantumisongelmien takia luvan hakija on nähnyt todennäköisempänä esittämänsä pienemmän
REF-polttoaineiden määrän. Voimalaitoksella on käynnissä mittava ja pitkäjänteinen
ohjelma likaantumisongelman syiden selvittämiseksi. Luvan hakijalla on oltava oikeus määrittää polttoainejakauma, mitä se käyttää voimalaitoksella.
Luvan hakija on aikoinaan harkinnut 200 GWh:n REF-määrää, lähinnä mahdollisen
YVA-menettelyn tarpeellisuutta KAS:lta kysyessään.
Luvan hakija pyytää, että kattilan K7 päästöraja-arvojen laskennassa käytetään luvan
hakijan toimittamaa polttoainejakaumaa (kuvattu ympäristölupahakemuksen kappaleessa 13.1.3,) jolloin päästöraja-arvoiksi saadaan: NO2 370 mg/m3, SO2 290 mg/m3,
hiukkaset 46 mg/m3 ja CO 250 mg/m3, kaikki raja-arvot 6%:n O2-pitoisuudessa. Rajaarvot on laskettu kuiville savukaasuille. Luvan hakija pyytää, että edellä esitetyt päästöraja-arvot koskisivat normaalia käyttötilannetta ja niitä ei sovellettaisi kattilan ylösja alasajotilanteissa tai jätteenpolttoasetuksen 26 §:ssä määritellyissä poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa. Mikäli polttoainejakauma muuttuisi olennaisesti, niin tällöin
määriteltäisiin uudet raja-arvot. Luvan hakija pyytää, että olennaisella muutoksella
tarkoitetaan tilannetta, jolloin jonkin polttoainejakeen suhteellinen osuus lisääntyy pysyväisluonteisesti 20 %:lla.
Muut epäpuhtausparametrit määriteltäisiin jätteenpolttoasetuksen mukaisesti, kuten ne
rinnakkaispolttolaitoksille määritellään.

Päästöjen seurantaan ja valvontaan liittyviä seikkoja
Päästöjen valvontaan ja seuraan liittyen KAS on todennut, että ”Kattilan K7 ja K6 savukaasuja johdetaan Speciality Minerals Nordic Oy:n pcc-laitokselle. Olisi selkeää,
että savukaasujen päästöraja-arvot koskisivat kattiloita suoraan ulkoilmaan tai ko. laitokselle lähteviä savukaasuja”. Luvan hakija on asiasta samaa mieltä KAS:n kanssa.
Luvan hakija on toimittanut 20.9.2004 KAS:lle kirjelmän, jossa on anottu vapautusta
kattilan K6 typenoksidien jatkuvatoimisista mittauksista. Tilanne ei ole tältä osin
muuttunut ja luvan hakija pyytää edelleen, ettei lupaehtoihin määriteltäisi jatkuvatoimista typenoksidien mittausvelvoitetta kirjelmässä esitettyihin perusteluin viitaten.
KAS on esittänyt viitaten jätteenpolttoasetuksen 16 §:ään, että mittausjärjestelmä tulisi arvioida ulkopuolisen toiminnanharjoittajan toimesta ja tämä vaatimus tulisi kirjata
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myös lupapäätökseen. Jätteenpolttoasetus ei edellytä ulkopuolisen toiminnanharjoittajan arviota tai lausuntoa mittausjärjestelmästä. Voimalaitoksen mittausjärjestelmä on varsin uusi ja toimii luotettavasti, joten luvan hakija pyytää, ettei mittausjärjestelmän ulkopuolista arviointitarvetta kirjattaisi lupaehtoihin.
KAS on esittänyt, että ”Jätteenpolttoasetuksen 26 §:n 1 momentin mukaan luvassa on
määrättävä pisin sallittu aika, jonka päästöraja-arvot voivat ylittyä. Aika ei voi olla 4
tuntia pidempi. Kattila K7 on leijupetikattila. Syötettävä polttoaine on murskattava sitä varten pienikokoiseksi. Siten polttoaine palaa muutamassa minuutissa loppuun leijussa, kun polttoaineen syöttö katkaistaan. Ympäristökeskus esittääkin, että aika määrättäisiin 15 minuutiksi.” KAS:n esittämä 15 minuutin aika on huomattavasti tiukempi
kuin jätteenpolttoasetuksessa määritelty neljä tuntia. Luvan hakijan käsityksen mukaan ei ole perusteita määritellä jätteenpolttoasetuksesta poikkeavaa aikaa poikkeuksellisia käyttöolosuhteita silmällä pitäen. Luvan hakija pyytää, että poikkeuksellisissa
olosuhteissa, jolloin päästöraja-arvot ilmaan tai veteen mahdollisesti ylittyvät kierrätyspolttoaineen syöttö polttoainesiilosta kattilaan keskeytetään 24 tunnin kuluessa.
Voimalaitoksen polttoainelinjojen jätepolttoaineesta tyhjäksi ajaminen kestää minimissään neljä tuntia ja sen lisäksi jätepolttoainetta on toisessa 2000 m3:n varastosiilossa, joten kokonaisuudessaan jätepolttoaineen poistaminen polttoainejärjestelmästä
kestää noin 24 tuntia. Mikäli normaaliin toimintaan ei voida palata 24 tunnin kuluessa, kattilan päästöjä pyritään rajoittamaan käyttämällä vähän päästöjä aiheuttavia polttoaineita.
KAS on esittänyt, että mittauslaitteiden ”pisin yhtäjaksoinen poissaolo voi kestää vuorokauden ja poissaolot yhteensä 120 tuntia”. Luvan hakija pyytää, että mittauslaitteiden poissaolo voisi olla yhteensä 120 tuntia, eikä tarvetta yksityiskohtaisemmalle
määrittelylle ole. Tarkasteluajanjaksona olisi tällöin liukuva 12 kuukauden jakso.

Jätevesien johtaminen
KAS on esittänyt, että ”Pyrkimyksenä tulisi olla, että savukaasupesurin jäteveden
päästöraja-arvot voitaisiin saavuttaa laitoksella jo ennen niiden johtamista Myllykoski
Paper Oy jätevesipuhdistamolle”. Perusteluina on tuotu esille, että tällöin viranomaistarkkailu olisi yksinkertaisempaa. Lupaehtoja määriteltäessä, niiden perusteena ei luvan hakijan käsityksen mukaan tule olla toiminnan tarkkailun yksinkertaisuus, vaan
lähtökohtana tulee olla teknis-taloudellisesti toteutettavat ratkaisut sekä lakien, asetusten ja BAT-referenssidokumenttien vaatimusten täyttäminen.
Jätteenpolttoasetuksen 14 §:n mukaan savukaasujen puhdistamisessa syntyvät jätevedet voidaan käsitellä erillisessä jätevedenpuhdistamossa, mikä ei ole rinnakkaispolttolaitoksen yhteydessä. Jätteenpolttoasetuksen 14 §:n mukaan riittänee, että jätevesien
päästöraja-arvot saavutetaan jätevedenpuhdistamon käsittelyprosessin jälkeen. Edellä
esitettyihin perusteluihin viitaten, KAS esittämä ajatus, että savukaasupesurin jäteveden päästöraja-arvot tulisi saavuttaa ennen Myllykoski Paper Oy:n jätevedenpuhdistamon käsittelyprosessia on luvan hakijan käsityksen mukaan perusteeton.
Lisäksi KAS on esittänyt, että ”Riippumatta siitä, että poltetaanko kattilassa K7 jätteitä, pesurin jätevedet tulisi johtaa aina jätevedenpuhdistamolle. Vedet sisältävät tuhkasta tulevaa fosforia ja savukaasujen typen oksideista muodostuvaa nitraattia. Nämä
ravinteet ovat hyödynnettävissä ja käsiteltävissä puhdistamolla. Savukaasujen pesuvesistä tulisikin seurata harvakseltaan kokonaistyppeä- ja fosforia”. KAS:n ehdotukseen
liittyy monia teknis-taloudellisia esteitä. Pesuvesiä käytetään tällä hetkellä mm. Myllykoski Paper Oy:n kuorimon puiden sulatukseen sekä kiinteän polttoaineen vastaanottorakennusten lämmittämiseen. Kaikkien pesuvesien johtaminen nostaa myös Myllykoski Paper Oy:n jätevedenpuhdistamon kuormitusta ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa mm. kapasiteettipulaan. Luvan hakija katsoo, ettei nykyisen toimintatavan
muuttamiseen ole perusteita, eikä myöskään pesuvesien kokonaistypen ja –fosforin
mittaamiseen ole tarvetta.
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Meluntorjunta
Luvan hakija on pääasiassa yhdessä muiden tehdasintegraatin alueella toimivien toiminnanharjoittajien kanssa laatinut melukartoituksia. Melukartoitukset ja –
mittaustulokset on esitetty ympäristölupahakemuksen liitteessä 6. Voimakkaimmat ja
mahdollisesti häiritsevät melulähteet on voimalaitoksella paikallistettu ja niiden häiritsevä vaikutus on pyritty minimoimaan. Viimeisimpänä toimenpiteenä mainittakoon
pneumaattisen lietekuljettimen rakentaminen jätevedenpuhdistamolta voimalaitokselle, jonka avulla on voitu vähentää huomattavasti kuorma-autojen liikennöintiä.
Luvan hakija varautuu murskaamaan tulevaisuudessa myös mahdollisesti jatkuvatoimisesti risutukkeja ja risuja. Risutukkien käyttö edellyttää siirrettävän murskausaseman käyttöä. Murskausasema on suunniteltu sijoitettavan vanhalle hiilikentälle. Päätöstä risutukkien murskaamisesta ei ole tehty, joten luvan hakija katsoo, ettei tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukaista tehdä meluntorjuntatoimenpiteisiin liittyvää suunnitelmaa murskausaseman osalta. Luvan hakija ehdottaa, mikäli voimalaitoksella päätetään tulevaisuudessa murskata risutukkeja jatkuvatoimisesti, niin ennen murskausaseman käyttöön ottoa luvan hakija toimittaa erillisen selvityksen viranomaisille,
jossa kuvataan toimenpiteet, joilla murskausaseman meluvaikutukset pyritään minimoimaan.
Luvan hakija katsoo, että nykyisen ympäristölupapäätöksen meluntorjuntaan liittyvät
määräykset ovat riittäviä, eikä tässä yhteydessä ole tarvetta antaa uusia määräyksiä tai
laatia meluntorjunnan toimenpide- ja toteutussuunnitelmaa. Mikäli on tarvetta antaa
erillinen lupamääräys tehdasintegraatin alueella laadittavasta melukartoituksesta, niin
luvan hakija ehdottaa, että melukartoitus tehdään yhteistyössä muiden toiminnanharjoittajien kanssa viiden vuoden välein.

Lupamääräysten tarkistaminen ja muut asiat
Luvan hakija tulee jatkossakin osallistumaan Pohjois-Kymenlaakson ilman laadun yhteistarkkailuun. Tässä yhteydessä ei liene tarvetta tehdä muutoksia KAS:n viittaamiin
tarkkailuohjelmiin. Mikäli tulevaisuudessa on tarve tarkistaa tarkkailuohjelmien sisältöä, niin luvan hakijalle sopii, että vähäisistä muutoksista tullaan sopimaan KAS:n
kanssa.
KAS esittää, että ”uusi hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi tehdään kahdeksan vuoden kuluessa lupapäätöksen antamisesta”. Luvan hakija pyytää, että uusi ympäristölupapäätös myönnetään vähintään kymmeneksi vuodeksi ja mikäli toiminnassa tapahtuu
olennaisia muutoksia, niin tällöin haetaan uutta lupaa aiemmin."

Selityksessään Anjalankosken kaupungin lausunnon johdosta hakija toteaa:
"Luvan hakija tulee tekemään päätöksen kierrätyspolttoaineiden sekä lateksijätteen
käytön jatkamisesta sen jälkeen, kun selviää ympäristölupapäätökseen määriteltävät
lupaehdot rinnakkaispolton suhteen".

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU
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Ympäristölupavirasto myöntää Vamy Oy:lle yhtiön Anjalankosken Myllykosken
taajamassa sijaitsevien lämpövoimalaitoksen ja 5000 m3 raskasöljysäiliön ympäristöluvan.
Lämpövoimalaitokseen kuuluu leijukerrostekniikkaan perustuva korkeapaineinen
kiinteää polttoainetta käyttävä 98 MWpa:n kattila (K7) ja kaksi varakäyttöön tarkoitettua matalapaineista maakaasua käyttävää 48 MWpa:n kattilaa (K8 ja K9) sekä yksi ns.
säätävä maakaasua käyttävä 106 MWpa:n kattila (K6). Laitokseen kuuluu lisäksi kaksi
turbiinilaitosta, kiinteiden polttoaineiden vastaanottoasema, kiinteiden polttoaineiden
varastointikenttä ja 5000 m3:n raskasöljy (POR)- ja 100 m3:n kevytpolttoöljy (POK) säiliöt.
Kiinteän polttoaineen kattila K7 aputoimintoineen on 29.12.2005 alkaen jätteenpolttoasetuksen 2 § 5) kohdan mukainen rinnakkaispolttolaitos, jossa jätettä käytetään lisäpolttoaineena. Lupamääräykset rinnakkaispolttolaitokselle perustuvat valtioneuvoston
asetukseen jätteen polttamisesta (362/2003).
Maakaasukattila K6 on suuria polttolaitoksia koskevan asetuksen mukainen polttolaitos (LCP-laitos). Lupamääräykset LCP-laitoksille perustuvat valtioneuvoston asetukseen polttoaineteholtaan vähintään 50 MW:n polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta (1017/2002).
Kattilaa K7 saadaan käyttää myös LCP-laitoksena 1 – 3 vuoden mittaisissa jaksoissa.
Päästörajat määrätään myös tällaista tilannetta varten. Toiminnan muutoksesta (siitä
käytetäänkö kattilaa K7 seuraavan jakson aikana rinnakkaispolttolaitoksena vai LCPlaitoksena) ja tulevan toimintajakson pituudesta on ilmoitettava vähintään 3 kk ennen
kutakin alkavaa jaksoa Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle.

Lupamääräykset
1. Monipolttoainekattilan K7 savukaasut johdetaan 83 metrin, maakaasukattilan K6
savukaasut 65 metrin ja maakaasukattiloiden K8 ja K9 savukaasut 83 metrin korkuisen piipun kautta ulkoilmaan. Kattiloiden K7, K8 ja K9 (sisä)piiput on koottu yhteiseen ulkopiippuun.
2. Kattilan K7 savukaasut on johdettava nelikammioisen letkusuodattimen sekä normaalitilanteessa vähintään 60 % savukaasuista savukaasupesurin kautta ennen niiden
päästämistä ulkoilmaan. Maakaasukattiloissa K6, K8 ja K9 on käytettävä Low-NOx –
polttimia.
Savukaasupesurin jälkeen osa puhdistetuista savukaasuista johdetaan Speciality Minerals Nordic Ab:lle hyötykäyttöön.
3. Voimalaitoksessa polttoaineena käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus saa
olla enintään 1,0 p-% (painoprosenttia), jäteöljyjen rikkipitoisuus enintään 1,0 p-% ja
kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus enintään 0,1 p-%.
4. Savukaasupäästöihin 28.12.2005 saakka on kaikkien kattiloiden osalta noudatettava
nykyisin voimassa olevan luvan mukaisia raja-arvoja.
5. Toiminnasta aiheutuvaa meluhaittaa on seurattava ja tarvittaessa vähennettävä. Luvan saajan on yhteistyössä tehdasalueen toimijoiden kanssa laadittava melukartoitus
viiden vuoden väliajoin alkaen 2008 ja tarvittaessa täydennettävä selvitystä laitekohtaisilla äänitehotasomittauksilla, jos yksittäinen melulähde osoittautuu häiritseväksi.
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Käyttöön otettavien uusien melua aiheuttavien laitteiden tai niiden käytön muutoksesta aiheutuvien olennaisten melupäästöjen muutosten vaikutus ympäristön melutasoihin on mitattava tai arvioitava melun leviämismallilaskelmilla Kaakkois-Suomen
ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.
Laitoksen toiminnasta ympäristöön aiheutuva melu lähimmissä häiriintyvissä asutuissa kohteissa ei saa ylittää päivällä (klo 7 – 22) ekvivalenttimelutasoa LAeq 55 dB(A)
eikä yöllä (klo 22 – 7) melutasoa LAeq 50 dB(A).
Melumittauksia koskevat pöytäkirjat ja melupäästöjen vaikutusta koskevat laskelmat
on toimitettava Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ja Anjalankosken kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle 3 kk kuluessa niiden valmistumisesta tai 6 kuukauden kuluessa uuden laitteen käyttöönotosta tai laitteen käytön muuttumisesta.
6. Laitosalueen sadevedet ja muut pintavedet sekä prosessijätevedet on kerättävä hallitusti, tarvittaessa esikäsiteltävä ja johdettava niin, ettei niistä aiheudu pintavesien tai
maaperän pilaantumisvaaraa.
7. Sosiaalitilojen jätevedet on johdettava Anjalankosken kaupungin jätevedenpuhdistamolle.
8. Tavanomaisesta poikkeavat jätevedet, kuten voimalaitoksen kattiloiden peittauksessa syntyvät jätevedet, on käsiteltävä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän erillisen käsittelysuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on esitettävä ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi vähintään kolme kuukautta ennen toteutusta.
9. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän.
Voimalaitoksella syntyvät jätteet on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä. Jätteet
on ensisijaisesti hyödynnettävä aineena tai toissijaisesti energian tuotannossa. Syntyvät jätteet on lajiteltava ottaen huomioon eri jakeiden hyötykäyttömahdollisuudet.
Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi
asianmukaiseen käsittelyyn. Mikäli hyödyntäminen ei ole kohtuullisin kustannuksin
mahdollista, jätteet, lukuun ottamatta ongelmajätteitä, on toimitettava luvalliseen käsittelypaikkaan.
10. Ongelmajätteet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa
katettuna ja tiiviillä alustalla siten, ettei niistä aiheudu maaperän eikä pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Erilaiset ongelmajätteet on
pidettävä erillään toisistaan ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Ongelmajätteet
on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on ko. jätteiden käsittelyyn oikeuttava
ympäristölupa. Ongelmajätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja.
11. Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet sekä jätteet on varastoitava ja niitä on käsiteltävä laitosalueella niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa, maaperän tai vesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle.
12. Kemikaalisäiliöiden ja kemikaalien lastaus- ja purkauspaikkojen on oltava niin
suojattuja, että kemikaalivuodon sattuessa vuoto ei pääse maaperään eikä vesiin. Täyttö- ja tyhjennyspaikkojen kunto on tarkistettava säännöllisesti ja todetut vauriot korjattava viipymättä. Kemikaalit on varastoitava kullekin kemikaalityypille tarkoitetussa, asianmukaisesti merkityssä astiassa.
13. Jos prosessilaitteisiin tulee vikoja tai häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää tai
muuttavat niiden laatua haitallisemmaksi, tai ympäristöön on muusta syystä joutunut
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tai uhkaa joutua öljyä, myrkyllisiä aineita tai muita laadultaan tai määrältään tavanomaista haitallisempia päästöjä, luvan saajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin päästöjen
estämiseksi, niistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Laitteet on saatettava normaaliin toimintakuntoon niin pian kuin se teknisesti on mahdollista. Öljy- tai kemikaalivahinkojen varalta laitosalueella on oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia aina saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen.
Poikkeuksellisista tilanteista, joista saattaa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai
terveydelle, ja päästöraja-arvojen ylityksistä on ilmoitettava viipymättä KaakkoisSuomen ympäristökeskukselle ja Anjalankosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
14. Riskienhallintasuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Todetuista riskeistä, toimenpiteistä niiden poistamiseksi ja riskinhallintasuunnitelman muutoksista on raportoitava
Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ja Anjalankosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä muun vuosiraportoinnin
yhteydessä.

Energiatehokkuus
15. Voimalaitoksen toimintaan liittyvää polttoaineiden käyttöä, energian tuotantoa ja
käyttöä on seurattava KTM:n ja TT:n välisen energiansäästösopimuksen mukaisesti.
Toiminnan energiatehokkuutta on parannettava suunnitelmallisesti. Parannuksista on
raportoitava Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ja Anjalankosken kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä muun vuosiraportoinnin yhteydessä.
16. Käyttö-, päästö- ja vaikutusten tarkkailun mittauksista, kalibroinneista, näytteenotosta ja analyyseistä on pidettävä yksityiskohtaista kirjanpitoa, johon liitetään
kunkin mittauksen tulokset ja muut mittausta tai toimenpidettä koskevat olennaiset
tiedot, selvitys päästöistä ja päästöjen laskentatavasta ja arvio tulosten edustavuudesta.
Kirjanpidon tulee lisäksi sisältää ainakin seuraavat tiedot:
- tuotanto
- käyntiajat ja suoritetut huoltotoimenpiteet
- päästöt ilmaan ja veteen
- käytetyt raaka- ja apuaineet sekä kemikaalit
- veden käyttö- ja kierrätysmäärät
- energian käyttö sekä eri polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot sisältäen jäteperäisten
polttoaineiden Cl-pitoisuuden vuosittain ja PCDD- ja PCDF-pitoisuudet kolmen vuoden välein
- puhdistinlaitteiden käyttö- ja toimintatiedot
- päästömittareiden sekä päästötietojen keruu- ja käsittelyjärjestelmän käyttöä ja mittaustuloksia koskevat tiedot
- ylös- ja alasajot, poikkeus- ja häiriötilanteet, niiden ajankohdat, kestoajat, niiden aiheuttamat päästöt ja toimenpiteet, joihin niiden johdosta on ryhdytty
- muut ympäristöpäästöjen vähentämistoimenpiteet ja niihin vaikuttaneet tekijät
- riskienhallinnan suhteen tapahtuneet muutokset ja tästä syystä suoritetut toimenpiteet
- toiminnassa muodostuneet, käsitellyt ja varastoidut sekä hyötykäyttöön ja kaatopaikalle toimitetut tai välivarastoitavat jätteet sijoituskohteineen
- ongelmajätteet, niiden alkuperä, laatu, määrä ja varastointi, edelleen toimittaminen
sekä siirtoasiakirjat

38
- ympäristöpäästöihin ja energiatehokkuuteen vaikuttaneet muutokset tuotannossa
ja päästöjen vähentämisessä
- ympäristönsuojeluun ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit ja toimenpiteet.
17. Luvan saajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava KaakkoisSuomen ympäristökeskukselle ja Anjalankosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva käyttö- ja päästötarkkailun vuosiraportti. Raportin
tulee sisältää muun muassa yhteenveto vuoden päästöistä, kuukausittaisista päästöistä,
alas- ja ylösajoista aiheutuneista päästöistä, häiriöistä aiheutuneista päästöistä, kattiloiden käyntiajasta ja niiden jäljellä olevasta käyttöajasta ja muista edellä kirjanpitoa
koskevassa lupamääräyksessä (16) mainituista tekijöistä.
18. Luvan saajan on kunkin kuukauden loppuun mennessä toimitettava KaakkoisSuomen ympäristökeskukselle ja Anjalankosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle päästöjä ja niiden käsittelyä koskeva edellisen kuukauden tarkkailuraportti.
Raportin tulee sisältää soveltuvin osin ja tarvittavassa laajuudessa samat tiedot kuin
vuosiraportin.
19. Vaikutustarkkailu on tehtävä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Yhteistarkkailun tulokset on toimitettava vuosiyhteenvedon valmistuttua
Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ja Anjalankosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Luvan saajan on osallistuttava Anjalankosken seudun ilman laadun ja melun yhteistarkkailuun.

Rinnakkaispolttolaitosta koskevat määräykset
20. Kattilassa K7 saa 29.12.2005 alkaen polttaa hakemuksen mukaisia tavanomaisia
polttoaineita ja valtioneuvoston asetuksen jätteen polttamisesta (jätteenpolttoasetus,
362/2003) soveltamisalaan kuuluvia jätepolttoaineita, jotka on lueteltu seuraavassa
kappaleessa.
Polttoaineena voidaan käyttää biopolttoaineita (kuori, metsähakkeet, puru, kutteri,
seosliete ja käsittelemätön kierrätyspuu), tehdasalueella syntyviä energiajätteitä (kierrätykseen soveltumaton paperijäte, pakkausjäte), turvetta, pasta-, lateksi- ja kuitulietettä, jäteöljyä, kierrätyspolttoainetta (SFS 5875, REF 1) ja apupolttoaineina kevyttä polttoöljyä ja maakaasua.
Poltettavien jäteöljyjen polykloorattujen aromaattisten hiilivetyjen, kuten polykloorattujen bifenyylien (PCB) tai pentakloorifenolin (PCP), massapitoisuus saa olla enintään 10 mg/kg. Jäteöljyjen klooriyhdisteiden pitoisuus klooriksi laskettuna saa olla
enintään 500 mg/kg ja fluoriyhdisteiden pitoisuus fluoriksi laskettuna enintään
30 mg/kg. Jäteöljyt saavat sisältää raskasmetalleja enintään seuraavat määrät: kadmium 1 mg/kg, nikkeli 5 mg/kg, arseeni 5 mg/kg sekä kromi, kupari, vanadiini ja lyijy
yhteensä 60 mg/kg. Jäteöljyn lämpöarvon on oltava vähintään 30 MJ/kg.
21. Rinnakkaispoltossa on savukaasupäästöjen 29.12.2005 alkaen (jatkuvissa mittauksissa) alitettava seuraavat raja-arvot vuorokausikeskiarvona, muunnettuina 6 %:n
jäännöshappipitoisuuteen kuivaa kaasua:
- rikkidioksidi
- typenoksidit
- hiukkaset
- hiilimonoksidi

250 mg/m3(n)
350 mg/m3(n)
45 mg/m3(n)
250 mg/m3(n).
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22. Muiden epäpuhtauksien on (jatkuvissa mittauksissa) alitettava seuraavat kokonaispäästöraja-arvot muunnettuna 6 %:n jäännöshappipitoisuuteen kuivaa kaasua:
Vuorokausikeskiarvona:
- suolahappo (HCl)
- orgaaninen hiili (TOC)
- fluorivety (HF)

15 mg/ m3(n)
15 mg/ m3(n)
2 mg/ m3(n).

Vähintään 30 minuutin ja enintään 8 tunnin näytteenottoaikana mitattavat keskiarvot:
- cadmium ja tallium (summa)
0,05 mg/m3(n)
- elohopea
0,05 mg/m3(n)
- muiden raskasmetallien summa
(seleeni, arseeni, lyijy, kromi, koboltti,
kupari, mangaani, nikkeli ja vanadiini) 0,5 mg/m3(n).
Vähintään 6 ja enintään 8 tunnin näytteenottoaikana mitattavat keskiarvot:
- dioksiinit ja furaanit
0,1 ng/m3(n) ΣTCDD–ekv.
23. Kattilan K7 savukaasujen pesussa syntyvät jätevedet on johdettava Myllykoski
Paper Oy:n jätevedenpuhdistamolle.
Puhdistamolle johdettavasta jätevedestä on jäteveden poistopaikassa mitattava pH:ta,
lämpötilaa ja virtausta jatkuvasti sekä kiintoaineksen päivittäistä kokonaismäärä pistokokeina. Lisäksi on suoritettava vuorokauden päästöjä edustavan näytteen kuukausittaiset, virtaukseen suhteutetut mittaukset Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni ja Zn
–epäpuhtauksien osalta ja kerran puolessa vuodessa dioksiinien ja furaanien mittaukset.
Tavoitteena on, että jäteveden epäpuhtaudet ovat enintään seuraavat:
Kiintoaineksen kokonaismäärä:
- 31.12.2007 saakka 45 mg/l niin, että mitatuista arvoista 80 % on enintään 30 mg/l
- 1.1.2008 alkaen 45 mg/l niin, että 95 % mitatuista arvoista on enintään 30 mg/l.
Elohopea ja sen yhdisteet
0,03 mg/l
Kadmium ja sen yhdisteet
0,05 mg/l
Tallium ja sen yhdisteet
0,05 mg/l
Arseeni ja sen yhdisteet
0,15 mg/l
Lyijy ja sen yhdisteet
0,2 mg/l
Kromi ja sen yhdisteet
0,5 mg/l
Kupari ja sen yhdisteet
0,5 mg/l
Nikkeli ja sen yhdisteet
0,5 mg/l
Sinkki ja sen yhdisteet
1,5 mg/l
Dioksiinit ja furaanit ΣTCDD–ekv.
0,3 ng/l.
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24. Rinnakkaispolttolaitoksella on oltava vastaava hoitaja, jonka nimi on ilmoitettava Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle.
25. Vastaanotettujen jätepolttoaineiden tiedot on kirjattava ja jätteet punnittava jäteerittäin, käyttäen yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta annetun ympäristöministeriön asetuksen mukaista jäteluokitusta.
26. Rinnakkaispoltossa on polttoaineiden palamisen oltava mahdollisimman täydellistä. Lämpötila tulipesän sisäseinämän läheisyydessä (ilmanlisäyksen pääosan ja tertiääri-ilmanjakovaiheen välillä sijaitsevassa mittauspisteessä) on oltava vähintään 850 oC
ja viipymän tässä lämpötilassa on oltava vähintään 2 sekuntia. Kattilassa olevat maakaasukäyttöiset lisäpolttimet on automatisoitava siten, että ne kytkeytyvät toimintaan,
jos tulipesän lämpötila em. mittauspisteessä laskee alle 850 oC. Lisäpolttimia on käytettävä myös laitoksen käynnistys- ja pysäytystoimien aikana lämpötilan ylläpitämiseksi niin kauan kun palamiskammiossa on polttamatonta jätettä.
27. Jätepolttoaineiden syöttäminen kattilaan on automaattisella järjestelmällä estettävä
käynnistyksen aikana ennen kuin tulipesän lämpötila on saavuttanut 850 oC sekä polton aikana, jos lämpötila laskee alle 850 oC tai jos jatkuvatoimiset seurantamittaukset
osoittavat, että jokin päästöraja-arvo ylittyy.
28. Palosammutusvesille on oltava allas tai säiliö tai muulla Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän järjestelyn avulla on varmistauduttava siitä, että sammutusvedet voidaan tarvittaessa varastoida mahdollisesti tarvittavia tutkimuksia tai käsittelyä varten.
Polttojätteen määrää on vähennettävä ja haitallisuutta ehkäistävä. Polttojätteiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet (liukoisen jakeen ja raskasmetallien liukoisen jakeen kokonaismäärä) ja haitallisuus ympäristölle on selvitettävä kolmen ensimmäisen
toimintakuukauden aikana. Tulokset on toimitettava Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ja Anjalankosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
29. Jatkuvatoimisesti on mitattava SO2 – , NOx –, hiukkas –, TOC –, CO –, HCl – ja
HF –epäpuhtauksia sekä polttolämpötilaa, savukaasujen happipitoisuutta, painetta,
lämpötilaa ja vesihöyrysisältöä. Vesihöyrysisältöä ei tarvitse jatkuvatoimisesti mitata
jos näytekaasu kuivataan ennen analysointia. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus voi
päättää, ettei HCl– ja HF–pitoisuuksien jatkuvia mittauksia tarvitse suorittaa, mikäli
ympäristökeskukselle esitettävistä selvityksistä ilmenee, etteivät päästöt voi missään
olosuhteissa ylittää raja-arvoja ja mittaukset suoritetaan määräaikaisesti.
PCCD/TCCD -päästöt sekä raskasmetallipäästöt on mitattava kahdesti vuodessa ja lisäksi valvontaviranomaisen kanssa sovittavalla tavalla, mikäli polttoaineissa tapahtuu
olennaisia muutoksia.
Savukaasujen viipymäaika, vähimmäislämpötila ja happipitoisuus on todennettava
yhden kerran epäedullisimmiksi ennakoiduissa käyttöolosuhteissa kolmen kuukauden
kuluessa rinnakkaispolton aloittamisen jälkeen.
Kattilaan K7 syötettävien polttoaineiden rikki-, typpi- kloori- ja raskasmetallipitoisuuksia on seurattava päästömittausten yhteydessä tehtävin analyysein.
Kaikki mittaukset, näytteidenotto ja analysointi sekä automaattisten mittausjärjestelmien kalibrointiin käytettävät vertailumittaukset sekä jatkuvatoimisten mittauslaitteiden laadunvarmennus on suorittava CEN-standardien mukaisesti. Jos CEN-
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standardeja ei ole käytettävissä, on käytettävä ISO-, SFS- tai vastaavan tasoisia
kansallisia tai kansainvälisiä yleisesti käytössä olevia standardeja.
Mittausjärjestelmän luotettavuus ja tulosten taso on tarkistettava rinnakkaismittauksin
ainakin kerran vuodessa.
30. Kaikista mittauksista, jotka koskevat ilmaan ja veteen johdettavia päästöjä, on
määritettävä mittaustulosten kokonaisepävarmuus 95 %:n luotettavuusvälillä. Jatkuvien hiilimonoksidimittausten kokonaisepävarmuus saa olla enintään 10 %, rikkidioksidi- ja typenoksidimittausten enintään 20 %, hiukkasmittausten ja TOC-mittausten
enintään 30% sekä HCL- ja HF-mittausten enintään 40 %.
31. Määräyksissä 21 ja 22 annettuja raja-arvoja katsotaan noudatetun, kun yksikään
vuorokausikeskiarvoista tai dioksiinien ja furaanien mittaustulos ei ylity, ottaen huomioon luotettavuusvälistä ja kokonaisepävarmuudesta annettu 30. lupamääräys. Vuorokaudessa saa hylätä enintään viisi puolen tunnin keskiarvoa ja vuodessa saa hylätä
enintään kymmenen vuorokausikeskiarvoa mittausjärjestelmän toimintahäiriön tai
huollon vuoksi.
32. Mittaustulokset on tallennettava tarkoituksenmukaisella tavalla ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaisille.
33. Luvan saajan on vuosittain laadittava selvitys laitoksen toiminnasta. Selvityksessä
on selostettava prosessin toiminta sekä ilman ja veteen johdetut päästöt verrattuna tämän päätöksen mukaisiin raja-arvoihin. Selvitys on toimitettava Kaakkois-Suomen
ympäristökeskukselle ja Anjalankosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle
ja julkaistava myös sähköisesti.
34. Jätepolttoaineiden polttoa ei saa missään olosuhteissa jatkaa, jos päästöraja-arvot
ylittyvät yli 4 tuntia. Tällaisten tilanteiden yhteenlaskettu kesto saa olla enintään 60
tuntia vuodessa. Luvan saajan on häiriön sattuessa rajoitettava toimintaa tai keskeytettävä se mahdollisimman nopeasti, kunnes tavanomainen toiminta voi jatkua.

LCP-laitos K6 ja K7
35. Tilanteissa, joissa kattila K7 toimii LCP-laitoksena, saadaan polttoaineina käyttää
hakemuksen mukaisesti turvetta, maakaasua, biopolttoaineita (kuori, metsähakkeet,
puru, kutteri, seosliete ja käsittelemätön kierrätyspuu), kuitu- ja seoslietettä ja kevyttä
polttoöljyä. Pasta- ja lateksijätettä, kierrätyspolttoainetta (REF 1) tai jäteöljyä ei saa
polttaa.
Kattilassa K6 saadaan polttaa maakaasua ja raskasta polttoöljyä.
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36. Savukaasupäästöjen kattilassa K7 31.12.2007 saakka on alitettava seuraavat raja-arvot kuukausikeskiarvoina, muunnettuina 6 %:n jäännöshappipitoisuuteen kuivaa
kaasua:
- rikkidioksidi
- typen oksidit
- hiukkaset
- hiilimonoksidi

395 mg/m3(n)
425 mg/m3(n)
50 mg/m3(n)
250 mg/m3(n).

Kattilassa K7 syntyvien savukaasujen epäpuhtauksien pitoisuudet saavat olla 1.1.2008
alkaen muunnettuina 6 %:n jäännöshappipitoisuuteen kuivaa kaasua kuukausikeskiarvoina enintään seuraavat:
- rikkidioksidi
- typen oksidit
- hiukkaset
- hiilimonoksidi

395 mg SO2/m3(n)
425 mg NO2/m3(n)
50 mg/m3(n)
250 mg/m3(n).

37. Kattilassa K6 syntyvien savukaasujen epäpuhtauksien pitoisuudet saavat
29.12.2005 alkaen kuukausikeskiarvona, muunnettuina 3 %:n jäännöshappipitoisuuteen kuivaa kaasua olla enintään seuraavat:
- typen oksidit
- hiukkaset

205 mg NO2 /m3(n)
50 mg/m3(n).

Kattilassa K6 syntyvien savukaasujen epäpuhtauksien pitoisuudet saavat 1.1.2008 alkaen kuukausikeskiarvona, muunnettuina 3 %:n jäännöshappipitoisuuteen kuivaa kaasua olla enintään seuraavat:
- rikkidioksidi
- typen oksidit
- hiukkaset

35 mg SO2 /m3(n)
205 mg NO2 /m3(n)
50 mg/m3(n).

38. Päästöjä ilmaan, poistokaasujen happipitoisuutta ja painetta on kattilan K7 osalta
mitattava jatkuvasti. Päästöraja-arvoja katsotaan jatkuvissa mittauksissa noudatetun,
jos vuoden yhdenkään kalenterikuukauden keskiarvo ei ylitä raja-arvoja ja jos rikkidioksidin ja hiukkasten kaikista 48 tunnin keskiarvoista 97 % ja typen oksidien kaikista
48 tunnin keskiarvoista 95 % ei ylitä 110 % raja-arvoista.
Kattilan K6 osalta rikkidioksidin, hiukkasten ja typen oksidien päästöjä on mitattava
jatkuvatoimisesti tai kaksi kertaa vuodessa tehtävien päästömittausten yhteydessä.
Päästöraja-arvoja katsotaan jatkuvissa mittauksissa noudatetun, jos vuoden yhdenkään
kalenterikuukauden keskiarvo ei ylitä raja-arvoja ja jos rikkidioksidin ja hiukkasten
kaikista 48 tunnin keskiarvoista 97 % ja typen oksidien kaikista 48 tunnin keskiarvoista 95 % ei ylitä 110 % raja-arvoista. Kertamittauksissa päästöraja-arvoja katsotaan
noudatetun, jos kunkin mittaussarjan tulos ei ylitä raja-arvoa.
Mittaustulosten 95 % luottamusvälin arvo ei saa ylittää seuraavia raja-arvon prosenttiosuuksia: rikkidioksidi 20 %, typen oksidit 20 % ja hiukkaset 30 %.
Mittaukset, näytteidenotto ja analysointi sekä automaattisten mittausjärjestelmien kalibrointiin käytettävät vertailumittaukset sekä jatkuvatoimisten mittauslaitteiden laadunvarmennus on suorittava CEN-standardien mukaisesti. Jos CEN-standardeja ei ole
käytettävissä, on käytettävä ISO-, SFS- tai vastaavan tasoisia kansallisia tai kansainvä-
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lisiä yleisesti käytössä olevia standardeja. Mittausjärjestelmän luotettavuus ja tulosten taso on tarkistettava rinnakkaismittauksin ainakin kerran vuodessa.
39. Kattiloiden K6 ja K7 käynnistys- ja alasajotilanteita sekä häiriötilanteita ei oteta
huomioon päästöraja-arvojen noudattamisen tarkastelussa.
40. Luvan saajan on käytettävä vähän päästöjä aiheuttavia polttoaineita, silloin kun savukaasujen puhdistinlaitteiden rikkoutumisen tai toiminnan häiriöiden vuoksi on mahdollista, että päästöt ilmaan olisivat tavanomaista suuremmat. Jos laitos ei voi palata
normaalitoimintaan 24 tunnin kuluessa, on toimintaa rajoitettava tai se on keskeytettävä. Laitos saa toimia ilman savukaasujen puhdistinlaitteita enintään 120 tuntia yhden
kalenterivuoden aikana.
41. Luvan saajan on ilmoitettava savukaasujen puhdistinlaitteiden häiriöistä 48 tunnin
kuluessa niiden ilmenemisestä ja polttoaineen saatavuudessa ilmenneistä ongelmista
välittömästi Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ja Anjalankosken kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
42. Luvan saajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava KaakkoisSuomen ympäristökeskukselle ja Anjalankosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedot rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten kokonaispäästöistä, laitoksen sisään syötetyn energian vuosittaisesta kokonaismäärästä polttoaineittain luokiteltuna, polttoaineiden rikkipitoisuudesta, jatkuvien päästömittausten ja yksittäisten
mittausten tuloksista sekä mittalaitteiden tarkastuksista.
43. Käytetyn polttoainetyypin tai laitoksen käyttötavan olennaisista muutoksista on ilmoitettava ympäristölupavirastolle, joka päättää tarkkailuvaatimusten riittävyydestä tai
niiden muuttamisesta. Olennaisena muutoksena pidetään tilannetta, jossa polttoainejakauma muuttuu jonkun polttoaineen osalta yli 20 %.

Kattilat K8 ja K9
44. Kattilassa K8 saadaan polttaa maakaasua ja kevyttä polttoöljyä (POK) ja kattilassa
K9 maakaasua.
45. Kattilassa K8 syntyvien savukaasujen epäpuhtauksien pitoisuudet saavat vuosikeskiarvona, muunnettuina 3 %:n jäännöshappipitoisuuteen kuivaa kaasua olla enintään seuraavat:
- rikkidioksidi**
1700 mg SO2 /m3(n)
- typen oksidit*
170/400 mg NO2 /m3(n)
- hiukkaset**
50 mg/m3(n).
*)
typen oksidit NO2:na (maakaasu/öljy)
**)
öljyn käytölle.
46. Kattilassa K9 syntyvien savukaasujen epäpuhtauksien pitoisuudet saavat vuosikeskiarvona, muunnettuina 3 %:n jäännöshappipitoisuuteen kuivaa kaasua olla enintään seuraavat:
- typen oksidit

170 mg NO2 /m3(n).

47. Kattiloiden K8 ja K9 osalta hiukkasten ja typen oksidien päästöt on mitattava kerran kahdessa vuodessa tehtävien päästömittausten yhteydessä. Päästöraja-arvoja katsotaan kertamittauksissa noudatetun, jos kunkin mittaussarjan tulos ei ylitä raja-arvoa.
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48. Kattiloiden K8 ja K9 käynnistys- ja alasajotilanteita tai häiriötilanteita ei oteta
huomioon päästöraja-arvojen noudattamisen tarkastelussa.
49. Kattiloiden K8 ja K9 käyttö- ja päästötarkkailu on suoritettava kulloinkin voimassa olevan hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti.

RATKAISUN PERUSTELUT
Luvan myöntämisen edellytykset
Toiminnalle on asetettu päästöjä ehkäisevät ja rajoittavat lupamääräykset, joissa on
otettu huomioon toiminnan luonne ja paikalliset ympäristöolosuhteet. Määräysten
mukainen toiminta ei aiheuta terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai
sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden
huononemista, yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden
vaarantumista ympäristössä eikä kohtuutonta rasitusta naapurikiinteistöille.
Hanke ei ole asemakaavan vastainen.

Lupamääräysten yleiset perustelut
Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarvittavat määräykset päästöistä, niiden ehkäisemisestä ja muusta rajoittamisesta sekä päästöpaikan
sijainnista, jätteistä ja niiden synnyn ja haitallisuuden vähentämisestä, toimista häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisistä
toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä ja muista toimista,
joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.
Päästörajoja, häiriö- ja muita poikkeuksellisia tilanteita, jätevesien johtamista, jätehuoltoa ja toiminnan ja ympäristövaikutusten tarkkailua koskevilla lupamääräyksillä
varmistetaan, että Vamy Oy:n voimalaitoksen toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä mainitunlaiselle toiminnalle
asetetut vaatimukset. Päästöjen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi annetut lupamääräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja ympäristönsuojelun kannalta parhaan käytännön vaatimuksiin. Lupamääräyksillä rajoitetaan erityisesti happamoitumista aiheuttavia rikki- ja typpipäästöjä sekä toiminta-alueen läheisyydessä
haittaa aiheuttavia hiukkaspäästöjä.
Kattilaa K7 on mahdollista käyttää polttoaineesta riippuen, jätteenpolttoasetuksen
(362/2003) tai LCP-asetuksen (1017/2002) päästömääräykset täyttäen. Tämän vuoksi
ja koska ympäristöluvan harkinta on oikeusharkintaa, ympäristölupavirasto on voinut
antaa toiminnanharjoittajalle, polttoaineista riippuen, kattilan K7 ilmapäästöjä koskevat kahdet lupamääräykset.
Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä Euroopan yhteisön komission laatima kuvaus
suurten polttolaitosten parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut
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Päästöt ilmaan
Polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti ympäristölupapäätöksessä on määrättävä, että savukaasut poistetaan
piipun kautta ulkoilmaan. Voimalaitoksen olemassa olevien savupiippujen korkeudet
täyttävät LCP-asetuksen 5 §:n vaatimukset ja ovat riittävät varmistamaan, ettei päästöistä aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää muuta ilman pilaantumista maanpinnan
tasolla. Savukaasujen johtaminen puhdistinlaitteiden kautta ja osan niistä toimittaminen hyötykäyttöön PCC-tehtaalle on hyväksytty luvansaajan esittämällä tavalla. Savukaasuista tasaisessa, ns. häiriöttömässä ajossa on päästöjen minimoimiseksi vähintään 60 % ohjattava savukaasupesurin kautta. (Määräykset 1 – 2)
Raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuutta koskeva määräys on annettu asiaa koskevan valtioneuvoston asetuksen noudattamiseksi. (Määräys 3)
Voimalaitoksen kattiloita koskevat voimassa olevat luvat ovat suhteellisen uusia ja
sen tasoisia, että LCP-asetuksen voimaantuloon saakka (29.12.2005) voidaan savukaasupäästöjen osalta noudattaa niitä. (Määräys 4)
Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (N:o 993/1992) on asumiseen
käytettävillä alueilla, virkistysalueilla ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä
hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona
melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväajan (klo 7 - 22) ohjearvoa 55 dB
eikä yöajan (klo 22 - 7) ohjearvoa 50 dB.
Määräyksellä on laitoksen toiminnasta aiheutuvia yö- ja päiväaikaisia melutasoja rajoitettu kyseisen valtioneuvoston päätöksen ohjeiden mukaisesti. Määräyksellä varmistetaan, että valtioneuvoston päätöksellä annetut melutason ohjearvot voimalaitoksen ympäristössä eivät ylity ja ehkäistään voimalaitoksen osalta teollisuusalueen toiminnoista ja siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuvan melun aiheuttamaa yleisen viihtyisyyden ja virkistyskäyttömahdollisuuden vähentymistä. (Määräys 5)
Jätevesiä koskevat määräykset on annettu jätevesien riittävän käsittelyn varmistamiseksi ja jätevesistä vesistössä aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi. Saniteettijätevedet on perusteltua käsitellä yhdyskuntajäteveden puhdistamossa. Tavanomaisesta
poikkeavien jätevesien, kuten kattilan peittausvesien ynnä muiden vastaavien vesien
laatu on tarpeen selvittää ja toteuttaa riittävä käsittely haittavaikutusten ehkäisemiseksi ennen vesien johtamista esimerkiksi viemäriin. (Määräykset 6 – 8)
Jätelain 6 §:n mukaan kaikessa toiminnassa on pyrittävä siihen, että jätettä syntyy
mahdollisimman vähän. Jätehuolto on järjestettävä niin, ettei jätteistä tai jätehuollosta
aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteet on kerättävä ja pidettävä
toisistaan erillään. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista eikä siitä
aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Ongelmajätteiden merkitsemistä ja siirtoasiakirjaa koskeva määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen (659/1996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä.
Toiminnassa käsitellään muualta tuotavia jätteitä: kierrätyspolttoaineita, pasta- ja lateksilieteseoksia. Muulta kuin kaatopaikkatoimintaa tai ongelmajätteen hyödyntämistai käsittelytoimintaa harjoittavalta voidaan jättää vakuus tai muu vastaava järjestely
vaatimatta. Luvan saaja on, ottaen huomioon toiminnan laajuus, käsiteltävien jätteiden
laatu ja määrä, riittävän vakavarainen ja kykenee huolehtimaan asianmukaisesta jäte-
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huollosta, minkä vuoksi ympäristönsuojelulain 42 §:n 2 momentissa tarkoitettua
vakuutta ei ole vaadittu. (Määräykset 9 – 10)
Varastointia koskevilla lupamääräyksillä pyritään estämään voimalaitosalueen maaperän pilaantumisvaara ja ympäristölle haitallisten aineiden joutuminen vesiin ja viemäriin. Määräyksillä pyritään varmistamaan ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteen huomioon ottaminen toiminnassa ja ne perustuvat ympäristönsuojelulain 7 ja
8 §:iin, jätelain 6 ja 19 §:iin sekä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ään.
(Määräykset 11 – 12)
Lupamääräykset ovat tarpeen, koska esim. vakaviin puhdistinlaitteiden häiriöihin tai
rikkoontumisiin, kemikaalien ja polttoaineiden varastointiin, käsittelyyn ja käyttöön
liittyy ympäristövahingon ja onnettomuuden vaara. Poikkeustilanteita koskeva yleinen
ilmoitusvelvollisuus perustuu ympäristönsuojelulain 62 ja 64a §:iin ja ympäristönsuojeluasetuksen 30 §:ään. Ympäristöriskejä ja riskinhallintasuunnitelmaa koskeva lupamääräys perustuu ympäristönsuojelulain 5 §:ään, jonka mukaan luvan saajan on mm.
oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristöriskeistä. (Määräykset 13 – 14)
Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan on lupamääräyksiä annettaessa otettava huomioon energian käytön tehokkuus ja pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien
merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta. Energiatehokkuus on otettu riittävästi
huomioon voimalaitoksen käytössä ja toiminnan kehittämisessä. (Määräys 15)
Ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaan luvan saajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaan luvassa on mm.
annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailun, päästöjen, jätteiden ja
jätehuollon sekä toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Lain 108 § edellyttää, että mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset tehdään pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Tarkkailua ja raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi ja toiminnan valvomiseksi sekä
toiminnan ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Määräykset varmistavat luvan saajan
ja valvontaviranomaisten riittävän yhteydenpidon ja raportoinnin sekä vaikutusten
tarkkailun jatkumisen. Kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset ovat LCPasetuksen liitteen 3 mukaiset. Jätteiden osalta kirjanpito- ja raportointivelvoite perustuu myös jätelain 51 ja 52 §:iin. Toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailua koskevat
ja tarkkailuohjelmaa koskevat määräykset perustuvat ympäristönsuojelulain 5 ja
46 §:iin. (Määräykset 16 – 19)

Rinnakkaispolttolaitos
Lupamääräykset rinnakkaispolttolaitokselle perustuvat ympäristönsuojelulain 43
§:ään sekä valtioneuvoston asetukseen jätteen polttamisesta.
Hiilimonoksidipitoisuudelle on asetettu raja-arvo, jonka avulla voidaan seurata palamisen hyvyyttä ja optimoida laitoksen hyvää ajoa.
Savukaasujen puhdistuksen jätevesien sisältämille epäpuhtauksille on asetettu tavoitearvo, koska jätevedet johdetaan ulkopuoliselle puhdistamolle ja puhdistamolta veteen johdettavien jätevesien sisältämille epäpuhtauksille asetettavat raja-arvot tulee
harkita puhdistamoa koskevassa luvassa. Mittausvelvoite jätevesien osalta perustuu
myös ympäristönsuojelulain 5 ja 46 §:ään, jonka mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa päästöistä.
Monipolttoainekattilassa poltettavaksi hyväksytyt polttoaineet ovat hakemuksen mukaiset. Polttoaineiden muutoksista tai laitoksen käyttötavan muutoksista on tarpeen
ilmoittaa valvontaviranomaisille. (Määräykset 21 – 34)
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LCP-laitos
Typenoksidi-, rikkidioksidi-, ja hiukkaspäästöjä koskevat raja-arvot on laskettu hakemuksessa ilmoitettujen polttoainesuhteitten perusteella LCP-asetuksen 19 §:n mukaisesti ns. sekoitussääntöä soveltaen.
Monipolttoainekattilan K7 päästöraja-arvot ovat LCP-asetuksen 8 §:n ja asetuksen
liitteen 2 taulukoissa 9, 12, ja 15 annettujen vaatimusten mukaiset. Maakaasu/öljykäyttöisen kattilan K6 päästöraja-arvot ovat LCP-asetuksen 8 §:n ja asetuksen
liitteen 2 taulukoissa 10, 11, 13 ja 15 annettujen vaatimusten mukaiset. Kattilan K6
osalta rikkidioksidipitoisuuspäästöjä on öljynkäytön osalta rajoitettu lupamääräyksellä 3.
Annetut päästöjä sekä toimintaa ja tarkkailua koskevat määräykset perustuvat ympäristönsuojelulain 43 §:ään ja pääosin valtioneuvoston asetukseen polttoaineteholtaan
vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidija hiukkaspäästöjen rajoittamisesta. Hiilimonoksidipitoisuudelle on asetettu entisen
luvan mukainen raja-arvo, jonka avulla voidaan seurata palamisen hyvyyttä ja optimoida laitoksen hyvää ajoa.
Monipolttoainekattilassa poltettavaksi hyväksytyt polttoaineet ovat hakemuksen mukaiset. Polttoaineiden olennaisista muutoksista tai laitoksen käyttötavan muutoksista
on tarpeen ilmoittaa ympäristölupaviranomaiselle LCP-asetuksen mukaisesti.
Määräys polttolämpötilasta ja viipymästä on tarpeen, sillä kattilassa poltetaan muitakin kuin tavanomaisia polttoaineita, kuten puuperäisiä jätteitä ja teollisuusjätevedenpuhdistamon lietteitä. (Määräykset 35 – 43)
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Kattilat K8 ja K9
Kattiloille K8 ja K9 päästötasoja ja toiminnan tarkkailua määrättäessä on perusteena
hakijan lupaehtoesityksen lisäksi ollut vuonna 2003 ilmestynyt kansallinen julkaisu
Suomen ympäristö Nro 649, Paras käytettävissä oleva tekniikka 5 – 50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa. (Määräykset 44 – 49)

VASTAUS LAUSUNTOIHIN
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen lausunnossa esitetyt seikat otettu huomioon
lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Päästöjen raja-arvolaskennan lähtökohtana on
pidetty lausunnossa esitetyn teoreettisen polttoainejakauman sijasta hakemuksen mukaista polttoainejakaumaa.
Anjalankosken kaupungin ympäristölautakunnan sekä Anjalankosken kaupungin lausunnoissaan esittämät seikat on otettu huomioon lupamääräyksissä.

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Lupa on voimassa toistaiseksi.
Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on ympäristönsuojelulain
28 §:n mukaisesti haettava lupa.
Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2015
mennessä.

ASETUKSEN NOUDATTAMINEN
Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta
poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 64a, 72 §.
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 19, 23, 30, 37 §.
Jätelaki (1072/1993) 3, 4, 6, 7, 15, 51 §.
Jäteasetus (1390/1993) 3, 3 a, 5, 6 §.
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §.
Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta
(766/2000).
Valtioneuvoston päätös yleisistä ohjeista kattiloiden ja kaasuturbiinien typenoksidipäästöjen rajoittamiseksi (527/1991).
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja
kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta
(1017/2002).
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (362/2003).
Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (101/1997).
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
(1129/2001).
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Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 11 845 euroa.
Polttoaineteholtaan yli 300 MW:n kattilalaitoksen ympäristölupahakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 9 530 euroa. Alueellisen ympäristökeskuksen toimivaltaan yleensä kuuluvan raskasöljysäiliön maksu on 4 630 €, josta peritään 50 %
(2 315 €).
Ympäristönsuojelulaki 105 § (86/2000).
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista
(1416/2001).
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
(1415/2001).

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Ympäristösuojelulain 54 §:n ja ympäristösuojeluasetuksen 23 §:n mukaisesti päätös
toimitetaan luvan saajalle, Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle, Anjalankosken
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Suomen ympäristökeskukselle.
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille on annettu hakemuksesta erikseen tieto.
Tieto päätöksestä julkaistaan Anjalankosken kaupungissa ja Kouvolan Sanomat
-nimisessä lehdessä.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusaika päättyy maanantaina 16.1.2006.
Muutosta tähän päätökseen saa hakea
1) se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
4) alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja
5) muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valitusosoitus liitteenä.

VALITUSOSOITUS

Liite päätökseen nro 135/05/1

Määräaika ja valitusmenettely
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antamispäivästä sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon
viimeistään 16.1.2006 ennen virka-ajan päättymistä.
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Puhelin:
Sähköposti:
Virka-aika:

Minna Canthin katu 64 B, Kuopio
PL 69, 70101 Kuopio
020 490 120 Telekopio: 020 490 4999
kirjaamo.isy@ymparisto.fi
klo 8.00 - 16.15

Valituksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostina) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu
niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituskirjelmän sisältö
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. 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.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
- valtakirja, jos valittaja käyttää asiamiestä, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.
Valituskirjelmä liitteineen, lukuun ottamatta valtakirjaa, on toimitettava kaksin kappalein.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa peritään muutoksenhakijalta
oikeudenkäyntimaksua 80 euroa. Maksusta ja maksuvelvollisuudesta vapautuksesta eräissä
tapauksissa on säädetty tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa.

