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ASIA
Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014)80 §:n 3 momentin nojalla annet
tu määräys

VELVOITETTAVA
Sappi Finland Operations Oy, Kirkniemen itehdas

Kirkniemen paperitehtaalla on voimassa oleva ympäristölupapäätös Nro
36/2007/1, jonka on myöntänyt Länsi-Suomen Ympäristölupavirasto
10.10.2007.

VIRELLETULO
Sappi Finland Operations Oy on toimittanut 31.3.2015 Uudenmaan
ELY-keskukselle YSL:n 80 §:n 2 momentissa tarkoitetun selvityksen.

Selvityksessään toiminnanharjoittaja katsoi, että vertailujen perusteella
voidaan todeta Kirkniemen tehtaan jätevesipäästäjen olevan parhaan käyt
tökelpoisen tekniikan mukaisia lukuun ottamatta kHntoainepäästöä, jolle ei
myöskään ole asetettu lainvoimaisessa lupapäätöksessä luparajaa. Toi
minnanharjoillajan näkemyksen mukaan kiintoainepäästän luonteen vuoksi
toiminnan BAT-mukaisuus voidaan todentaa hiifävällä tavalla ilman ehdot
toman kNntoaine raja-arvon asettamista muita lupaparametreja hyväksi
käyttäen. Toiminnanharjoittajan tulee esittämään poikkeukselle perusteet
lupamenellelyssä.

Ympäristönsuojelulain 80 §:n mukaan direktiivilaitoksen on toimitettava
valvontaviranomaiselle selvitys luvan tarkistamistarpeesta perustelui
neen kuuden kuukauden kuluessa shtä, kun komissio on julkaissut pää-
asiallista toimintaa koskevat BAT-päätelmät.

Massa- ja paperiteollisuuden BAT-päätelmät julkaistiin Euroopan unio
nin virallisessa lehdessä 30.9.2014.

Sappi Finland Operations Oy:n Kirkniemen tehdas kuuluu massan, pa
perin ja kartongin tuotannon BAT-päätelmien soveltamisen piirHn. Teh
das valmistaa paperia yli 20 tonnia vuorokaudessa, joten tehdas on di
rektflvi laitos.
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UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Uudenmaan ELY-keskus antaa ympäristönsuojelulain 80 §:n 3 momen
tin nojalla Sappi Operations Oy:lle seuraavan määräyksen:

Sappi Finland Operations Oy:n pitää jättää Etelä-Suomen aluehal
lintovirastolle käsiteltäväksi hakemus Kirkniemen tehtaan ympäris
töluvan tarkistamiseksi viimeistään 29.2.201 6.

PERUSTELUT

Toimivalta:

Ympäristönsuojelulain 80 §:n 3 momentin mukaan valvontaviranomai
nen arvioi, onko toiminnan ympäristölupaa tarkistettava 80 §:n 1 mo
mentin perusteella. J05 lupaa on tarpeen tarkistaa, valvontaviranomai
sen on määrättävä toiminnanharjoittaja jättämään tarkistamista koskeva
hakemus lupaviranomaiselle. Hakemus on jätettävä viimeistään valvon
taviranomaisen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kuuden
kuukauden kuluttua määräyksen antamisesta.

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 34 §:n 1 momentin mukaan
valvontaviranomaisen on tarkastettava ympäristönsuojelulain 80 §:n
mukainen selvitys ja tehtävä mainitun pykälän 3 momentin mukainen
arviointi sekä annettava mahdollinen määräys luvan tarkistamiseksi
mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua asian
vireille tulosta, jollei toiminnan laajuus, selvityksen puutteellisuus tai ar
vioitavien laitosten suuri lukumäärä edellytä pidempää käsittelyaikaa.

Uudenmaan ELY-keskus valvoo Sappi Finland Operations Oy:n Kirk
niemen paperitehtaan ympäristölupaa.

Perustelut määräykselle:

Kirkniemen tehtaan voimassa olevassa lupapäätöksessä (Nro
36/2007/1, 10.10.2007, Länsi-Suomen Ympäristölupavirasto) on annet
tu vesistöön kohdistuvalle jätevesikuormitukselle raja-arvot (kg/d)
BOD7:lle, COD0,:lle, kok-N:lle ja kok-P:lle sekä kuukausi- että vuosikes
kiarvoina.

Massan paperin ja kartongin tuotannon BAT-päätelmien kappaleessa
1.4 “Mekaanisen massan ja kemimekaanisen massan valmistusta kos
kevat BAT-päätelmät” on esitetty seuraavat suoria vesipäästöjä koske
vat parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset päästötasot, jotka
ELY-keskuksen käsityksen mukaan koskevat Kirkniemen tehdasta:



Muuttuja Vuosikeskiarvo Taulukko BAT
kg/t päätelmissä

Kemiallinen hapenku- 0,9— 4,5 Taulukko 16
lutus (COD)

Kiintoaine (TSS) 0,06— 0,45 Taulukko 16

Kokonaistyppi 0,03—0,1 Taulukko 16

Kokonaisfosfori 0,001 —0,01 Taulukko 16

Kirkniemen tehtaan toteutunut jätevesikuormitus vuonna 2014
nykyinen lupamääräys tuotantokapasiteetilla 800 000 t/a:

Muuttuja Vuosikeskiarvo Lupamääräys
kg/t kgft

vuosi keskiarvo na
Kemiallinen hapenkulutus 2,67 2,05
(CODcr) (4500 kgld)

Kiintoaine 0,70 ei lupamääräystä

Kokonaistyppi 0,04 0,046
(100 kg/d)

Kokonaisfosfori 0,003 0,0032
(7 kg/d)

Toiminnanharjoittajan selvityksen mukaan kNntoainetta koskevista raja-
arvoista on lähes kauttaaltaan luovuttu tarpeellomana metsäteollisuu
den ympäristäluvissa edellisen ympäristölupien tarkistamiskierroksen
yhteydessä 2000-luvun alussa. Vesistöön joutuva kiintoaine koostuu
biologisesta puhdistusvaiheesta karkaavista lietehiukkasista, joihin kNn
nittyy epäorgaanista ainesta kemiallisessa saostusvaiheessa (tertiääri
vaihe). Kirkniemen tehtaan vesistöön johdettujen jätevesien kiintoainek
sesta pääosa on saostuskemikaalin aiheuttamaa epäorgaanista ainetta.
Kiintoainepitoisuus lisääntyy jätevedenpuhdistamon kemiallisessa saos
tusvaiheessa tehostettaessa tehtaan jätevesien happea kuluttavan ai
neen, fosforin, ja typen reduktiota sekä varmistettaessa näin tiukkojen
ympäristöluparajojen alittaminen. Kyseessä on ns. ristikkäisvaikutus.
Jäteveden sisältämän epäorgaanisen kNntoaineen vaikutus vastaanot
tavassa vesistössä arvioidaan pieneksi. Purettavasta jätevedestä määri
tetään kokonaispitoisuudet hapenkulutukselle sekä jäteveden sisältä-
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mälle fosforille ja typelle. Näin ollen kNntoaineen mukana kulkeutuva
kuormittava vaikutus ilmenee suoraan myös muista lupaparametreista.

Ympäristönsuojelulain 77 § mukaan päästöjen raja-arvot, ajanjaksot ja ver
tailuolosuhteet voidaan määrätä BAT-vaatimuksista poikkeavasti, jos se on
päästöjen tai tarkkailun luonteenvuoksi tarpeen. Tällöin toiminnanharjoilla
jan on toimitettava valvontaviranomaiselle vähintään kerran vuodessa yh
teenveto kyseisten päästöjen tarkkailun tuloksista samalta ajanjaksolta ja
samojen vertailuolosuhteiden mukaisina kuin päästötasoissa

Toiminnanharjoittajan näkemyksen mukaan kHntoainepäästön luonteen
vuoksi toiminnan BAT-mukaisuus voidaan todentaa rNttävällä tavalla il
man ehdottoman kBntoaine raja-arvon asettamista muita lupaparamet
reja hyväksi käyttäen. Toiminnanharjoillajan tulee esittää poikkeukselle
perusteet lupamenettelyssä.

Tämän lisäksi toiminnanharjoittajan ja metsäteollisuuden yhteisen nä
kemyksen mukaisesti BAT-päästötason ylätaso tulisi asettaa lähtökoh
daksi lupaehtoja asetettaessa. Lainvoimaisen ympäristöluvan päästölu
parajat kNntoainetta lukuun ottamatta sijoittuvat selkeästi BAT
päästötasovälin puolivälin alapuolelle.

Edellä mainituin perusteluin toiminnanharjoittaja katsoo, että ympäristö-
lupa on tarpeen tarkistaa päätelmien uusimisen johdosta.

Ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan direkthvilaitoksen päästöraja
arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoi
sen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava BAT-päätelmiin.
Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että
päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolo
suhteissa.

Kirkniemen paperitehtaan voimassa olevassa ympäristölupapäätökses
sä (Nro 36/2007/1) ei ole määrätty päästöraja-arvoja kaikille niille muut
tujille, joille on esitetty BAT-päästötasot eikä jätevesien käsittelyllä kai
kilta osin ole saavutettu BAT-päätelmien mukaista päästötasoa. ELY
keskuksen käsityksen mukaan paperitehtaan päästöille on ympäristölu
vassa määrättävä BAT-päätelmien mukaiset päästöraja-arvot.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)75 §, 60 §, 194 §, 232 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)34 §

Hallintolaki (434/2003) 49 c §
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MUUTOKSEN HAKU

ELY-keskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Ete
lä-Suomen aluehallintovirastolta.

Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.

Yli-insinööri Heli Antson

Ympäristöinsinööri Hannele Kärkinen

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO

Päätös Sappi Finland Operations Oy Kirkniemen tehdas

08800 LOHJA (saantitodistuksella)

Jäljennös päätöksestä Lohjan ympäristöyksikkö (ymparistonsuojelulohja.fi)

Suomen ympäristökeskus (mikko.attila@ymparisto.fi)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ymparistoIuvat.etelaavi.fi)

MAKSU Maksutta
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OIKAISUVAATIMUSOHJE (YSL 194 §)

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta kirjallisesti.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään kai
mantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lu
kuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäi
vä, vapunpäivä, jouluaallo tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arki
paivana.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Jos kysymyksessä on si
jaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksi saaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena
päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Tavallisen kirjeen
katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäi
vänään.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Dikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- oikaisua vaativan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua vaati

valle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan oikaisua, miltä kohdin oikaisua haetaan, mitä oikaisuja

vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on il
moitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikai
suvaatimus.

Oikaisuvaatimuksen liifteet

Oikaisuvaatimukseen on lhtettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus sNtä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitus-

ajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja, jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää asiamies

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille

Oikaisuvaatimuksen voi viedä oikaisuvaatimuksen tekijä itse tai hänen valtuuttamansa
asiamies. Sen vai omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityk
sellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaati
musajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana. Sähköisesti (telekopiona tai säh
köpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu nNn, että se on käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
ennen virka-ajan päättymistä.
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Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu

Oikaisun hakijalta peritään asian käsittelystä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa
maksu 115€.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen yhteystiedot

käyntiosoite: Hämeenlinnan päätoimipaikka, Ympäristölupavastuualue,
Birger Jaarlin katu 15

postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna
puhelin: (vaihde) 029 501 6000
telekopio: (03) 570 8002
sähkäposti: kirjaamo.etela@avi.fi
aukioloaika: ma-pe klo 8- 16.15




