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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Toimintaa koskevat luvat ja päätökset

Uudenmaan  ympäristökeskus on  myöntänyt  kaatopaikkakaasuvoimalai
tokselle  ympäristönsuojelulain  mukaisen  ympäristöluvan  päätöksellä
No YS 1470/7.11.2007.  Lupapäätöksen  mukaan  voimalaitos  perustuu
kaasuturbiini tai kaasumoottoritekniikkaan.

Jätteenkäsittelyalueen  jätevesien  johtamisesta  Suomenojan  jätevesipuh
distamolle on tehty sopimus.

Vähäisten  varastoitavien  kemikaalimäärien  vuoksi  voimalaitoksella  ei
ole kemikaalilainsäädännön mukaista valvontaviranomaista.

Alueen kaavoitustilanne

Kaatopaikkakaasuvoimalaitoksen  sijoituspaikka  on  yleiskaavassa  mer
kitty kaatopaikkaalueeksi (EK). Asemakaavassa  laitos sijoittuu jätteen
käsittelyalueelle  (EJ/VR),  jolle  rakennettavissa  jätehuoltoa  palvelevissa
rakennuksissa  ja  laitoksissa  on  käytettävä  parasta  käytettävissä  olevaa
tekniikkaa.

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Sijainti

Kaatopaikkakaasuvoimalaitos  on  tarkoitus  sijoittaa  Espooseen  YTV:n
omistamalle  Ämmässuon  jätteenkäsittelykeskuksen  alueelle,  kaatopaik
kakaasun soihtupolttimien ja paineenkorotusaseman viereen.

Ympäristön tila ja laatu

Ilmanlaatu

Julkaisun Uudenmaan  ja  ItäUudenmaan  maakuntien alueen  ilmanlaa
dun bioindikaattoritutkimus vuosina 2004 ja 2005 mukaan Espoon alu
eella sormipaisukarpeen vauriot, IAPindeksi (Index of Atmospheric Pu
rity) ja jäkälälajiston määrä vastasivat koko tutkimusalueen keskiarvoja.
Voimakkaimmin  kuormitetuilla  alueilla  jäkälien  vauriot  ovat  vähenty
neet, mutta toisaalta lievät vauriot ovat levittäytyneet laajemmalle. Neu
lasten rikki ja typpipitoisuudet olivat suurempia kuin vuoden 2001 seu
rantatutkimuksissa.  Espoon  näytealojen  neulasten  keskimääräiset  pitoi
suudet vastasivat kuitenkin koko tutkimusalueen  yleistä  tasoa. Ämmäs
suon kaatopaikan lähistöllä olevalta yksittäiseltä näytealalta tavattiin lie
västi kohonneita rikkipitoisuuksia.

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) julkaisun Ilmanlaatu
pääkaupunkiseudulla vuonna 2007 mukaan pääkaupunkiseutu on ilman
laadultaan  puhtaimpia  metropolialueita Euroopassa.  Ilmanlaatu  on  kes
kimäärin melko hyvä, mutta hiukkasten, typpidioksidin ja otsonin pitoi
suudet  ovat  ajoittain  korkeita.  Merkittävimmät  epäpuhtauksien  päästö
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lähteet ovat liikenne, energiantuotanto ja tulisijojen käyttö. Hiilimonok
sidipitoisuudet ovat pitkällä aikavälillä yleisesti  laskeneet  ja pitoisuudet
ovat nykyään kaikilla ilmanlaadun mittausasemilla matalia.

Alueet ja kohteet, joihin toiminnalla voi olla vaikutuksia

Kaatopaikkakaasuvoimalaitosta lähin asutus sijaitsee noin 1,2 – 1,6 km:n
etäisyydellä etelän,  lounaan  ja pohjoisen  suunnissa.  Jätteenkäsittelykes
kuksen läheisyydessä ei sijaitse kouluja, päiväkoteja tai muita vastaavia
kohteita.  Lähin  luonnonsuojelualue  Kakarlamminsuo  sijaitsee  noin
1,5 km:n päässä idässä. Lähin Natura 2000alue Nuuksion kansallispuis
to sijaitsee noin 4,5 km:n päässä koillisessa.

Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella

ÄmmässuonKulmakorven  alueella  sijaitsee  muun  muassa  yhdyskunta
jätteen  kaatopaikka,  maankaatopaikkoja,  kompostointilaitos,  asfalttiase
ma, betoniasemia, murskauslaitoksia, motocrossrata sekä kallionlouhin
taalue. Alueen kuormaautoliikenne on noin 1 500 autoa vuorokaudes
sa.

LAITOKSEN TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

YTV rakentaa Ämmässuolle kaatopaikkakaasua polttoaineenaan käyttä
vän  voimalaitoksen  sähkön  pientuotantoa  varten.  Lämmön  hyötykäyt
töön  varataan  mahdollisuus.  Voimalaitos  on  tarkoitus  ottaa  käyttöön
vuonna 2010 ja sen arvioidaan olevan käytössä noin 30 vuotta.

YTV  on  päättänyt  rakentaa  voimalaitoksen  kaasumoottoritekniikalla.
Moottoreiden kokonaispolttoaineteho on korkeintaan 49 MW. Laitoksen
mahdolliseen pakokaasukattilaan voidaan asentaa  lisäpoltin,  jonka polt
toaineteho on alle 50 MW. Voimassa olevassa ympäristölupapäätöksessä
on todettu, että kaasumoottoritekniikkaan perustuessaan voimalaitos ku
luttaa kaatopaikkakaasua korkeintaan 86 milj. m3/a, maksimi sähköntuo
tanto  on  175 GWh/a,  sähköntuotannon  hyötysuhde  40 %  ja  vuotuinen
käyntiaika 12 kk.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi

Voimassa olevan ympäristöluvan No YS 1470/7.11.2007 lupamääräys 6.
kuuluu seuraavasti:

Voimalaitoksen  savukaasujen  hiilimonoksidipitoisuus  saa  olla  sa
vupiipuissa enintään 60 mg/m3(n) kuivaa savukaasua muunnettuna
15 %:n happipitoisuuteen. Hiilimonoksidin päästörajaarvoa katso
taan  jatkuvassa  mittauksessa  noudatetun,  jos yhdenkään kalenteri
kuukauden keskiarvo ei ylitä rajaarvoa. Moottoreiden tai turbiinien
käynnistys  ja  alasajojaksoja  eikä  häiriötilanteita  oteta  huomioon
päästörajaarvojen noudattamisen tarkasteluissa.
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Voimassa  olevan  ympäristöluvan  No YS 1470/7.11.2007  lupamääräys
14. kuuluu seuraavasti:

Voimalaitoksen käyttötarkkailu  on  suoritettava  sivulla  7  esitetyllä
tavalla  tarkennettuna  siten,  että  savukaasujen  hiilimonoksidipitoi
suutta (CO) on seurattava jatkuvatoimisesti savupiippukohtaisesti.

YTV hakee  ympäristölupamääräyksen 6.  muutosta  siten, että  voimalai
toksen savukaasujen hiilimonoksidipitoisuus saa olla savupiipuissa enin
tään 650 mg/m3(n) kuivaa savukaasua muunnettuna 5 %:n happipi
toisuuteen (noin 240 mg/m3(n) muunnettuna 15 %:n happipitoisuuteen).
Lisäksi YTV esittää ympäristölupamääräyksen 14. muuttamista siten, et
tä hiilimonoksidipitoisuutta mitattaisiin jatkuvatoimisesti ainoastaan
yhdestä savupiipusta.

Perustelut hakemukselle

Muutoshakemuksen  mukaan  nykyisen  päästörajaarvon  saavuttaminen
on  moottoreilla  hyvin  vaikeaa  ja  kallista.  Turbiinien  päästöt  olisivat
huomattavasti  moottoreiden  päästöjä  alhaisempia,  mutta  turbiiniteknii
kan  on  myöhemmissä    selvityksissä  havaittu  soveltuvan  huonosti  Äm
mässuolle. YTV:n perusteluja päästörajaarvon muuttamiselle on esitetty
tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

Hiilimonoksidipitoisuuden  mittaaminen  jatkuvatoimisesti  yhdestä  savu
piipusta antaa YTV:n käsityksen mukaan riittävän tarkan kuvan päästö
tasosta.  Eri  moottoreille  johdettava  kaasu  on  laadultaan  samanlaista  ja
moottoreiden säätö ja ajotavat ovat identtiset.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Päästöt ilmaan

Kaasumoottoreiden savukaasut  johdetaan ulkoilmaan vähintään 30 met
riä  korkeiden  piippujen  kautta.  Seuraavassa  taulukossa  on  esitetty
YTV:n arvio kaasumoottoritekniikkaan perustuvan voimalaitoksen pääs
töistä.

Päästökomponentti Pitoisuus,
5 % O2

Maksimipäästö vuodessa

Typen oksidit, NO2:na 400 – 540 mg/m3(n) 80 – 110 t
Häkä, CO 650 mg/m3(n) 350 t
Hiilivedyt 1 100 mg/m3(n) 220 t

Kaatopaikkakaasun  poltossa  ei  juuri  muodostu  rikkidioksidia  tai  hiuk
kasia. Lisäksi kaatopaikkakaasua pidetään päästölaskennassa hiilidioksi
dineutraalina  biomassana,  jonka  polttamisesta  ei  lasketa  syntyvän  hiili
dioksidia.

Ämmässuolle suunnitellut moottorit toimivat ns. laihalla seoksella, mikä
vähentää  merkittävästi  typen  oksidien  muodostumista.  Ennen  mootto
reille  johtamista kaatopaikkakaasusta poistetaan  haitalliset  rikki  ja pii
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yhdisteet.  Palamattomien  kaasujen  (hiilivedyt  ja  häkä)  päästö  tullaan
minimoimaan  polttoon  johdettavan  kaasun  käsittelyllä  sekä  moottorei
den oikealla säätö ja ajotavalla. Koska kaasumoottorivoimalaitos tullaan
sijoittamaan teollisuusalueelle suhteellisen etäälle asutuksesta, ei erillistä
pakokaasujen käsittelyä pidetä hakemuksessa tarpeellisena.

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT)

Kaasuturbiinitekniikka

YTV  on  alkuperäisessä  ympäristölupahakemuksessaan  (ympäristölupa
No YS 1470/7.11.2007)  ilmoittanut,  että voimalaitos perustuu kaasutur
biini  tai  kaasumoottoritekniikkaan.  Turbiinit  haluttiin  mukaan  hake
mukseen  niiden  moottoreita  huomattavasti  alhaisempien  päästöjen  pe
rusteella.  Tarkemman  teknisen  selvityksen  yhteydessä  turbiinitekniik
kaan on kuitenkin todettu liittyvän ylivoimaisia puutteita,  joista seuraa
vassa on esitetty tärkeimmät:
 Turbiinille syötettävän kaasun tulopaine on luokkaa 20 bar. Mittavan

kompressoinnin  aiheuttama  sähkönkulutus  vastaa  viidennestä  koko
voimalan  sähköntuotannosta.  Tämä  yhdessä  turbiinin  muutenkin
alemman  sähköntuotannon  hyötysuhteen  kanssa  on  merkittävin  tur
biinin  kannattavuutta  alentava  seikka.  Moottoreita  voidaan  käyttää
kaasun nykyisellä painetasolla.

 Turbiinitekniikka  vaatii  lähes  maakaasun  veroista  polttoainetta  toi
miakseen. Kaatopaikkakaasu sisältää korkeita määriä epäpuhtauksia,
jotka turbiineilla edellyttäisivät mittavien kaasunkäsittelyjärjestelmi
en rakentamista. Raakakaasusta on turbiineilla toimittaessa poistetta
va  kosteus  jäähdytyskuivaimissa,  rikki  ja  piiyhdisteet  aktiivihii
lisuodatuksessa  sekä  hiilidioksidia  erillisessä  korkeapaineprosessis
sa.  Lisäksi  kaasussa  oleva  kiintoaines  on  poistettava  mekaanisin
suodattimin. Moottoreita voidaan  tarvittaessa käyttää  ilman kaasun
käsittelyä.

 Ämmässuolla muodostuva kaasumäärä muuttuu  jatkuvasti. Tulevai
suudessa talteen saatava biokaasun määrä alkaa laskea sekajätteen lä
jityksen  loputtua.  Kaasuturbiinia  voidaan  operoida  käytännössä  ai
noastaan täydellä kuormalla. Moottoreita voidaan ajaa osakuormalla
korkealla hyötysuhteella.

 Turbiinin  operointi  vaatii  erikoisosaamista,  jota  nykyisellä  henkilö
kunnalla ei ole. Moottoreiden käyttö onnistuu alueen omalla käyttö
henkilöstöllä.

Kaasumoottoritekniikka

Turbiinitekniikan ongelmien vuoksi YTV on päättänyt, että voimalaitos
perustuu moottoritekniikkaan. Moottoreille asetettu päästöraja 60 mg/m3

on kuitenkin hakemuksen mukaan teknisesti lähes mahdotonta saavuttaa.
Moottoreiden  hyötysuhteen  ja  tehon  optimointiin  perustuva  ratkaisu
tuottaa  selvästi  tätä  suurempia  häkäpitoisuuksia.  Mäntämoottorille  tyy
pillinen jaksottainen ja suhteellisen matalalämpötilainen palaminen tuot
taa väistämättä suurempia häkäpitoisuuksia kuin korkeassa lämpötilassa
jatkuvana  tapahtuva  palamisprosessi  kaasuturbiinin  polttokammiossa.
Kaatopaikkakaasun  sisältämien  epäpuhtauksien  (SO2,  H2S,  kloori
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yhdisteet  ja  As,  Cr,  Cu,  Pb,  Hg,  Ni,  Sn,  Zn)  takia  kaatopaikkakaasu
moottoreihin ei voida asentaa hapetuskatalysaattoreita. Katalyytti (palla
dium) vaurioituu nopeasti em. epäpuhtauksista ja katalysaattorin toimin
tateho saatetaan menettää muutaman kuukauden toiminnan aikana.

Moottoreille  yhteisen pakokaasukattilan käyttöä savukaasujen  jälkipolt
toon rajoittaa sekä moottorien kokonaistehon vaihtelu (alhaisella teholla
lauhtumista kattilan loppuosalla ja siitä johtuvaa korroosiota), että moot
toreita käynnistettäessä pakokanavaan pääsevä palamaton polttoaine (rä
jähdysvaara koko pakokanavassa ja kattilassa). Jokaisella moottorilla tu
lee olla käynnistyksen yhteydessä erikseen tuuletettava pakokanava, mi
kä  johtaisi  täysin kahdennettuun  pakokanavajärjestelyyn  yhteistä  pako
kaasukattilaa käytettäessä. Myös  laskeva kaasumäärä aiheuttaa nopeasti
putkistojen  ylimitoitustilanteen.  Savukaasujen  jälkipoltto  erillispolttoai
neella laskee merkittävästi  laitoksen hyötysuhdetta (osa kerätystä kaato
paikkakaasusta jouduttaisiin käyttämään tukipolttoaineena).

Hakemuksen mukaan  moottoreiden  häkäpäästöarvona EU:n alueella on
yleisesti  pidetty  Saksalaisen  TALuft:n  (tekninen  ohjeistus  ilmansuoje
luun)  mukaista  650 mg/m3(n),  5 % O2.  Tällöin  saavutetaan  tehokkain
alue moottorin hyötysuhteen ja päästöjen suhteen.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Vaikutus ilmaan

Tällä  hetkellä  kaatopaikalta  kerätty,  hyödyntämätön  kaasu  poltetaan
soihtupolttimissa. Polttimissa kaatopaikkakaasusta muodostetaan palava
kaasuseos  sekoittamalla  siihen  ilmaa  sopivassa  suhteessa.  Tämän  yli
1000 °C lämpötilassa tapahtuvan soihtupolton synnyttämä hiilimonoksi
din määrä on luokkaa 100 mg/m3. Soihtupoltossa syntyvä hiilimonoksidi
sekoittuu  ilmamassaan  alle  10  metrin  korkeudessa.  Kaasumoottorivoi
malaitoksen  savukaasut  johdetaan  maanpinnasta  vähintään  30  metriä
korkeiden piippujen kautta ulkoilmaan. YTV katsoo, että soihtupolttoon
verrattuna  lisääntynyt  hiilimonoksidipäästö  ei  aiheuta  haitallisia  vaiku
tuksia ihmisille tai ympäristölle.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu

Voimalaitos suunnitellaan toimimaan täysin automaattisesti, joten ympä
rivuorokautista  valvontaa  ei  tarvita. Normaalina  työaikana  yksi  henkilö
valvoo laitoksen toimintaa ja suorittaa huoltoohjelman mukaisia tarkis
tuksia sekä pienempiä huoltotöitä.

Polttoon  toimitettavasta  kaasusta  seurataan  jatkuvatoimisesti  metaanin,
hiilidioksidin  ja  hapen pitoisuuksia. Polton  jälkeisten savukaasujen vir
taus  ja kosteuspitoisuus  lasketaan prosessisuureiden avulla. Savukaasu
jen  lämpötilaa mitataan  jatkuvatoimisesti. Lisäksi  ympäristölupapäätök
sen  No YS 1470/7.11.2007  mukaan  savukaasujen  hiilimonoksidipitoi
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suutta  (CO)  on  seurattava  jatkuvatoimisesti  savupiippukohtaisesti.  Tar
vittaessa  ajoparametreja  säädetään,  jotta  saavutetaan  mahdollisimman
täydelliset palamisolosuhteet ja siten pienemmät päästöt.

Päästötarkkailu (ilma)

Ympäristölupapäätöksen  No YS 1470/7.11.2007  mukaan  savukaasuista
on laitoksen kolmen ensimmäisen toimintavuoden ajan mitattava vuosit
tain savupiippukohtaisesti typen oksidien (typpidioksidina NO2) ja haih
tuvien  orgaanisten  yhdisteiden  (VOC)  kokonaispitoisuus  ja  päästö. Tä
män jälkeen edellä mainitut mittaukset on toistettava joka kolmas vuosi.
Voimalaitoksen käyttöönoton  yhteydessä on VOCpäästöistä kertaluon
teisesti  ja  savupiippukohtaisesti  selvitettävä erikseen metaanin  (CH4)  ja
muiden  haihtuvien  orgaanisten  yhdisteiden  (NMVOC)  osuudet  koko
naispäästömäärästä.

Laitoksen vaikutusten tarkkailu

Kaatopaikkakaasuvoimalaitoksen vaikutusten tarkkailu liitetään mahdol
lisuuksien  mukaan osaksi  Ämmässuon  jätteenkäsittelykeskuksen  ja  sen
lähiympäristöä koskevien ympäristölupamääräysten mukaista ympäristö
tarkkailua.

Raportointi

Voimalaitoksen ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista laaditaan vuosit
tain  yhteenveto  ympäristöluvan  valvontaviranomaiselle.  Häiriötilanteis
ta,  joista  aiheutuu  normaalia  suurempia  päästöjä,  sekä  niihin  liittyvistä
toimenpiteistä, ilmoitetaan ympäristönsuojeluviranomaisille välittömästi.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Uudenmaan ympäristökeskus on tiedottanut asian vireilletulosta kuulut
tamalla lupahakemuksesta ilmoitustaulullaan 1.10.2008 – 4.11.2008, Es
poon  kaupungin  ilmoitustaululla  30.9.2008 – 30.10.2008  ja  Kirk
konummen  kunnan  ilmoitustaululla  1.10.2008 – 30.10.2008.  Hakemuk
sesta on erikseen annettu tieto tiedossa oleville asianosaisille.

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset

Ympäristölupahakemusta  koskevaa  tarkastusta  ei  ole  katsottu  tarpeelli
seksi suorittaa. Ympäristöluvan No YS 1470/7.11.2007 valmisteluun liit
tyen voimalaitoksen sijoituspaikalla on suoritettu tarkastus 10.1.2007.

Lausunnot

Hakemuksesta  on  pyydetty  lausunnot  Espoon  kaupungin  ympäristölau
takunnalta,  Espoon  kaupunginhallitukselta  ja  Kirkkonummen  kunnan
lupa ja valvontajaostolta.
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Espoon  kaupungin  ympäristölautakunta  toteaa  16.10.2008  päivätyssä
lausunnossaan, että kaasuturbiini olisi vähäpäästöisempi vaihtoehto kuin
kaasumoottori. Koska kaasuturbiini edellyttää kaasulta  maakaasun puh
taustasoa  ja  kaatopaikkakaasun  sisältämät  epäpuhtaudet  haittaavat  sen
käyttöä,  on  kaasumoottorivaihtoehto  tässä  tapauksessa  hyväksyttävä
vaihtoehto  voimalan  toteuttamiseksi.  Ympäristöluvan  lupaehdon  6.
muuttaminen siten kuin hakija on esittänyt, ei aiheuta merkittävää haittaa
ympäristössä.  Savupiippukohtaisesta  jatkuvatoimisesta  hiilimonoksidi
mittauksesta luopuminen ei kuitenkaan ole hyvä asia. Mittaus antaa vä
littömästi  tiedon esimerkiksi  mahdollisista  moottorin  toimintahäiriöistä.
Siksi lupamääräystä 14. ei tulisi muuttaa.

Muistutukset

Muistuttaja  viittaa  muun  muassa  viittaa  hiilimonoksidin  terveyshaittoi
hin sekä Ämmässuon ympäristöä ja asutusta rasittaviin moninaisiin toi
mintoihin. Esitys  mittausmenettelyjen  lieventämisestä  tähtää  luparajoit
teista  lipeämiseen  ja  YTV  hakee  taloudellista  säästöä  lähiympäristön
asukkaiden  ja  luonnon  kustannuksella.  Kaikki  lisäpäästöt  Ämmässuon
toiminnoissa ovat liikaa. Ämmässuon päästöillä on terveydellisiä vaiku
tuksia, vaikka sitä ei halutakaan myöntää.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Luvan  hakijalle  on  31.10.2008  päivätyllä  kirjeellä  No YS 1538  varattu
tilaisuus  esittää  vastineensa  annetusta  lausunnosta  ja  muistutuksesta.
YTV  toteaa 14.11.2008  päivätyssä  vastineessaan  muun  muassa  seuraa
vaa:

Kesällä 2006 toimittamassaan kaatopaikkakaasuvoimalaitoksen ympäris
tölupahakemuksessa  YTV  varasi  mahdollisuuden  toteuttaa  voimalaitos
joko perinteisiin kaasumoottoreihin  tai uudempaa  tekniikkaa  edustaviin
kaasuturbiineihin  perustuen.  Kaasuturbiinit  haluttiin  mukaan  niiden
moottoreita  alhaisempien  päästöjen  takia.  Hankevalmistelun  aikana  il
meni, ettei turbiinien käyttö Ämmässuon kohteessa olisi teknisesti mah
dollista,  joten  hankevalmistelua  jatkettiin  kaasumoottoritekniikkaan  pe
rustuen. Lupahakemuksessaan YTV esitti, moottoritekniikan tullessa va
lituksi,  korkeammat  ominaispäästöt  turbiineihin  verrattuna.  Ympäristö
luvassa  asetettu  hiilimonoksidi  päästöraja  on  YTV:n  näkemyksen  mu
kaan mahdollista saavuttaa ainoastaan turbiinilla operoitaessa.

Nykyinen kaatopaikkakaasun  hyötykäyttö Kivenlahden  lämpövoimalas
sa on pitkälti rajoittunut lämmityskauden pituuteen. Käytännössä puolet
kaasupotentiaalista  on  jouduttu  edelleen  polttamaan  soihtupolttimissa.
Suunnitellulla kaasumoottorivoimalalla kyetään lähes kaikki kerätty kaa
su  hyödyntämään  energiantuotannossa.  Soihtupoltossa  muodostuvaan
hiilimonoksidipäästöön  verrattuna  kaasumoottorivoimalan  käytöstä  ei
aiheudu haitallisia  vaikutuksia  ihmisille  tai ympäristölle. Soihtupoltossa
syntyvä hiilimonoksidi sekoittuu ilmamassaan alle 10 metrin korkeudes
sa.  Kaasumoottorivoimalaitoksen  savukaasut  johdetaan  maanpinnasta
vähintään 30 metriä korkeiden piippujen kautta ulkoilmaan. Kaasumoot
torivoimalan häkäpäästö vastaa noin viittä prosenttia Espoon alueen  lii
kenteen  häkäpäästöstä.  Karkeasti  tarkastellen  pitoisuudet  voisivat  olla
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lähimmissä häiriintyvissä kohteissa samalla tasolla kuin YTV:n Espoon
Leppävaaran  mittausaseman  ympäristön pitoisuudet. Leppävaarassa hä
käpitoisuudet ovat maksimissaan 1,5 mg/m3, mikä on huomattavasti alle
rajaarvon 8 mg/m3. Leppävaaran päästöt tulevat matalalta ja läheltä, jo
ten pitoisuudet ovat todellisuudessa korkeampia kuin Ämmässuolla.

YTV on valmis mittaamaan hiilimonoksidia myös savupiippukohtaisesti,
kunhan  se  ei  teknistaloudellisesti  ole  kohtuuttoman  raskasta  huomioi
den  hankkeen koko.  YTV:n alustavissa  selvityksissä  savupiippukohtai
nen mittaus on mahdollista. Kaasumoottorivoimalaitoksen terveysvaiku
tusten osalta YTV viittaa aiempaan ympäristölupahakemukseen,  nykyi
seen ympäristölupahakemukseen sekä edellä esitettyyn. Muuhun muistu
tuksessa esitettyyn YTV ei katso tarpeelliseksi antaa vastinetta.

VIRANOMAISEN RATKAISU

Ratkaisu

Uudenmaan ympäristökeskus myöntää edellä esitetyn mukaiselle YTV:n
kaatopaikkakaasuvoimalaitoksen  toiminnan  olennaiselle  muutokselle
ympäristönsuojelulain  28 §:n  mukaisen  ympäristöluvan  muuttamalla
ympäristölupapäätöksen No YS 1470/7.11.2007 lupamääräykset 6. ja 16.

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että hiilimonoksidin jatkuvatoimis
ta mittausta koskevaa  lupamääräystä 14. ei ole  syytä  muuttaa. Poltetta
van  kaatopaikkakaasun  laatu  vaihtelee  ajallisesti  ja  moottorit  ovat  her
kempiä  häiriöille  kuin  muut  kaasunpolttotekniikat.  Häiriötilanteessa
moottorin  päästöt  saattavat  kasvaa  merkittävästi.  Muutoshakemuksessa
ei ole osoitettu riittävällä varmuudella, että yhdestä piipusta mittaaminen
antaisi tarkan kuvan muiden moottoreiden päästöistä.

Lausunnossa  ja muistutuksessa esitetyt näkökohdat on otettu huomioon
tämän lupapäätöksen määräyksissä ja perusteluissa.

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

Päästöt ilmaan (YSL 43 §)

6. Voimalaitoksen savukaasujen hiilimonoksidipitoisuus saa olla savu
piipuissa  enintään  650 mg/m3(n)  kuivaa  savukaasua  muunnettuna
5 %:n happipitoisuuteen.

Hiilimonoksidin päästörajaarvoa katsotaan jatkuvassa mittaukses
sa noudatetun, jos yhdenkään kalenterikuukauden keskiarvo ei ylitä
rajaarvoa.

Moottoreiden  tai  turbiinien  käynnistys  ja  alasajojaksoja  eikä  häi
riötilanteita oteta huomioon päästörajaarvojen noudattamisen tar
kasteluissa.
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Tarkkailu ja raportointimääräykset

Tarkkailu (YSL 43 §, 46 §, 108 §, NaapL 17 §)

16.  Määräaikaisissa mittauksissa mittaustilanteiden on vastattava mah
dollisimman hyvin normaalia käyttötilannetta. Mittausraportissa on
esitettävä tiedot laitoksen ajotilanteesta ja polttoaineen laadusta se
kä  mittaustulokset  yksikössä  mg/m3(n)  kuivaa  savukaasua  muutet
tuna 5 %:n happipitoisuuteen. Lisäksi mittausraportissa on esitettä
vä mittaustulokset yksikössä kg/h ja t/a sekä arvio tulosten luotetta
vuudesta.  Mittausraportti  on  toimitettava  Uudenmaan  ympäristö
keskukselle sekä Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan ym
päristönsuojeluviranomaisille kahden kuukauden kuluessa mittaus
ten suorittamisesta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan täs
sä  päätöksessä  esitetyllä  tavalla  ja  noudatetaan  annettuja  määräyksiä,
toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla an
nettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuoje
lulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Luvan myöntämisen edellytykset

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että muutetut lupamääräykset 6. ja
16.  huomioon  ottaen  laitoksen  toiminnasta  ei  aiheudu  terveyshaittaa,
merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai
pohjaveden pilaantumista, erityistä  luonnonolosuhteiden huonontumista,
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuu
den vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuh
teista  annetussa  laissa  tarkoitettua  kohtuutonta  rasitusta  naapureille.
Määräyksiä  annettaessa  on  otettu  huomioon  toiminnan  aiheuttama  pi
laantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamää
räykset.

Lupamääräysten perustelut

Yleiset perustelut

Lupamääräyksiä  annettaessa  on  ympäristönsuojelulain  43 §:n  mukaan
otettava  huomioon  toiminnan  luonne,  sen  alueen  ominaisuudet,  jolla
toiminnan  vaikutus  ilmenee,  toiminnan  vaikutus  ympäristöön  kokonai
suutena,  pilaantumisen  ehkäisemiseksi  tarkoitettujen  toimien  merkitys
ympäristön  kokonaisuuden  kannalta  sekä  tekniset  ja  taloudelliset  mah
dollisuudet  toteuttaa  nämä  toimet.  Päästörajaarvoja  sekä päästöjen  eh
käisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua par
haaseen käyttökelpoiseen  tekniikkaan.  Lisäksi on  tarpeen  mukaan  otet
tava huomioon  energian  käytön  tehokkuus  sekä  varautuminen  onnetto
muuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.
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Kaatopaikalla  syntyvän  metaanin  poltto  vähentää  merkittävästi  kaato
paikan kasvihuonekaasupäästöjä. Toisin kuin soihtupoltossa poltettaessa
kaasu  moottorissa  saadaan  tuotettua  sähköenergiaa  ja  hyödyntämiskel
poista  lämpöenergiaa.  Päästöjä  ilmaan  rajoitetaan  ja  laitoksen  päästöt
mitataan säännöllisesti. Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että toimit
taessa annettujen  lupamääräysten  mukaisesti,  voidaan  toiminnan katsoa
edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Ympäristönsuojelulain  43 §:n  mukaan  ympäristöluvassa  on  annettava
tarpeelliset  määräykset  päästöistä,  niiden  ehkäisemisestä  ja  muusta  ra
joittamisesta  sekä  päästöpaikan  sijainnista,  jätteistä  ja  niiden  synnyn  ja
haitallisuuden  vähentämisestä,  toimista  häiriö  ja muissa poikkeukselli
sissa  tilanteissa,  toiminnan  lopettamisen  jälkeisistä  toimista,  kuten  alu
een kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä, ja muista toimista, joil
la  ehkäistään,  vähennetään  tai  selvitetään  pilaantumista,  sen  vaaraa  tai
pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

YTV  on  alkuperäisessä  ympäristölupahakemuksessaan  (ympäristölupa
No YS 1470/7.11.2007)  ilmoittanut,  että voimalaitos perustuu kaasutur
biini  tai  kaasumoottoritekniikkaan.  Alkuperäisen  hakemuksen  mukaan
kaasuturbiinien  hiilimonoksidin  päästötaso  olisi  30 mg/m3(n)  ja  kaasu
moottoreiden 800 mg/m3(n), 15 % O2. Uudenmaan ympäristökeskus on
esitettyjen hakemustietojen perusteella arvioinut, että asetettu päästöraja
arvo 60 mg/m3(n), 15 % O2 on saavutettavissa ilman kohtuuttomia tekni
siä tai taloudellisia ongelmia. YTV on muutoshakemuksessaan ilmoitta
nut, että voimalaitos tulee perustumaan moottoritekniikkaan. Hakemuk
sen mukaan tarkemmissa selvityksissä on löytynyt lukuisa määrä kaasu
turbiinitekniikkaan  liittyviä  teknisiä  ja  taloudellisia  ongelmia.  Muutos
hakemuksessa  on  myös  lueteltu  syitä,  miksi  moottoritekniikalla  ei  ole
mahdollista saavuttaa hiilimonoksidille asetettua päästörajaarvoa.

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että YTV:n esittämät tekniset ja ta
loudelliset  perustelut  hiilimonoksidin  päästörajaarvon  muuttamiselle
ovat riittäviä. Uusi päästörajaarvo 650 mg/m3(n) on 15 %:n happipitoi
suudessa ilmoitettuna noin 240 mg/m3(n).

Hiilimonoksidipäästöt  johtuvat  kaatopaikkakaasun  epätäydellisestä  pa
lamisesta  moottoreissa.  Epätäydellinen  palaminen  aiheuttaa  myös  hiili
vetypäästöjä,  joista  suurimman  osan  voidaan  olettaa  olevan  metaania.
Moottoreiden savukaasut johdetaan 30 metriä korkeiden piippujen kautta
ulkoilmaan. Alueella nykyisin käytettävien kaatopaikkakaasujen soihtu
polttimien piippujen korkeus on noin 9 metriä. Soihtupoltolla ei ole ha
vaittu  olevan  erityisiä  haitallisia  vaikutuksia  alueen  ilmanlaatuun.  Voi
malaitosta lähin asutus on yli kilometrin etäisyydellä. Hiilimonoksidi on
lievästi ilmaa kevyempää. Metaani on merkittävästi ilmaa kevyempää.

Kaasumoottorivoimalaitoksen  päästöillä  ei  päästörajaarvon  muutta
misenkaan  jälkeen  arvioida  olevan  haitallisia  terveysvaikutuksia  taikka
paikallisia ympäristövaikutuksia. Typen oksideille ei ole tässä vaiheessa
katsottu  tarpeelliseksi  antaa päästörajaarvoa.  Laitoksen  typen  oksidien
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päästöjä  seurataan  kuitenkin  säännöllisten  savukaasumittausten  avulla.
(Määräys 6.)

Tarkkailumääräystä  on  muutettu  ainoastaan  mittausraportissa  käytettä
vän happipitoisuuden osalta. (Määräys 16.)

Muilta osin laitoksen toiminnassa on noudatettava ympäristölupapäätös
tä No 1470/7.11.2007.

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa siihen asti kunnes kaatopaikkakaasuvoimalaitoksen
ympäristölupapäätöksessä  määrätystä  31.12.2014  mennessä  tehtävästä
lupamääräysten  tarkistamista  koskevasta  hakemuksesta  on  saatu  lain
voimainen päätös.

Asetusten noudattaminen

Jos  asetuksella  annetaan  ympäristönsuojelulain  tai  jätelain  nojalla  jo
myönnetyn  luvan  määräystä  ankarampia  säännöksiä  tai  luvasta  poik
keavia  säännöksiä  luvan  voimassaolosta  tai  tarkistamisesta, on asetusta
luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §, YSA 19 §)

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Tämä  lupapäätös on  lainvoimainen 30.12.2008,  jos päätökseen ei  haeta
muutosta. Siihen asti, kunnes tämä päätös on lainvoimainen, noudatetaan
voimassa olevia päätöksiä. (YSL 100 §)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28, 31, 35, 38, 43, 46, 100, 108 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 6 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Ympäristöministeriön  asetus  alueellisen  ympäristökeskuksen  maksulli
sista suoritteista (1387/2006)
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Ympäristöluvan  maksu määräytyy  valtion  maksuperustelain  (150/1992)
perusteella annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (1387/2006) alu
eellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista olevan maksutau
lukon  mukaisesti.  Voimalaitoksen,  kattilalaitoksen  tai  muun  laitoksen,
jonka  suurin  polttoaineteho on  alle  50 MW,  lupa  maksaa  4 380 €. Toi
minnan olennaista  muuttamista koskevan  hakemuksen käsittelystä peri
tään  maksu,  jonka  suuruus on  50  prosenttia  taulukon  mukaisesta  mak
susta.  Jos  maksu  on  luvan  käsittelyn  vaatiman  työmäärän  perusteella
kohtuuttoman korkea, peritään käsittelystä  maksu,  jonka  suuruus on 43
euroa/h.  Asian  käsittelyyn  käytetty  aika  on  25  tuntia,  jolloin  perittävä
maksu on 1 075 €.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV)
PL 521
00521 Helsinki

Jäljennös päätöksestä

Espoon kaupungin ympäristölautakunta
Espoon kaupunginhallitus
Kirkkonummen kunnan lupa ja valvontajaosto
EteläSuomen lääninhallitus (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Tieto päätöksestä

Tieto päätöksestä lähetetään liitteessä 1 esitetyille henkilöille ja tahoille.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä

Uudenmaan  ympäristökeskus  tiedottaa  tästä  päätöksestä  kuuluttamalla
Espoon  kaupungin  ja  Kirkkonummen  kunnan  ilmoitustauluilla.
(YSL 54 §)
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MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen  haetaan  muutosta  Vaasan  hallintooikeudelta  valitta
malla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjes
tyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 §)

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta
tai etua asia  saattaa koskea,  sekä niillä  viranomaisilla,  joiden  tehtävänä
on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 §)

Valitusosoitus on liitteenä 2.

Yliinsinööri Heli Antson

Ylitarkastaja Sami Rinne

Päätöksestä lisätietoja antaa ylitarkastaja Sami Rinne,
puh. 0400 363 162.

Liitteet Päätöksestä tiedon saavat (liite 1.)
Valitusosoitus (liite 2.)


