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Päätös  

 Antopäivä Päätösnumero 

 20.12.2021 21/0152/3 

   

  Diaarinumero 

  00529/20/5104  

 

 

 

 

 

 

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakija ja luvan hakija  

 

 Borealis Polymers Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 18.3.2020 Nro 106/2020 

 

Asian taustaa 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 7.12.2017 antamallaan päätöksellä nro 

239/2017/1 muun ohella on tarkistanut Borealis Polymers Oy:n petrokemian 

laitosten toimintaa koskevien Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupa-

päätöksien No YS 1968 (21.12.2006) ja No YS 1969 (21.12.2006) lupamää-

räykset ja lupamääräysten tarkistamista sekä toiminnan muutosta koskevan ha-

kemuksen siihen liitettyine selvityksineen ja täydennyksineen sekä myöntänyt 

Borealis Polymers Oy:lle ympäristöluvan petrokemian laitoksien toiminnan 

olennaiselle muuttamiselle. Päätöksessä on annettu lupamääräykset 1–67, 

joista lupamääräys 43 on kuulunut seuraavasti: 

 

43. Luvanhaltija on teetettävä asiantuntijaselvitys VOC-päästöjen SF6-merkki-

kaasumittausten korvaamisesta esimerkiksi kaasujen optisella kuvantamisme-

netelmällä tai muulla vastaavalla menetelmällä tai menetelmien yhdistelmällä. 

Selvitykseen tulee sisältyä eri menetelmien luotettavuuden ja toimintavarmuu-

den vertailu, arvio eri menetelmien soveltuvuudesta petrokemiantehtaiden toi-

mintaympäristöön sekä hakijan ehdotus uudesta mittaustavasta ja käyttöönot-

toajankohdasta. Lisäksi on tarkasteltava eri menetelmillä saatavien tulosten 

vertailtavuutta aiemmin tehtyihin merkkikaasumittauksiin. Selvityksessä on 

otettava tarkastelussa huomioon merkkikaasumittauksissa havaitut erot olefii-

nituotannon laskennallisten ja mitattujen VOC-päästöjen välillä. 
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Selvitys on esitettävä toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle osana seu-

raavaa ympäristönsuojelulain 29 tai 80 §:n mukaista hakemusta mutta kuiten-

kin viimeistään 30.10.2019 mennessä. Lupaviranomainen voi tarvittaessa täs-

mentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa selvityksen perusteella. 

 

Vaasan hallinto-oikeus on 2.10.2019 antamallaan päätöksellä numero 

19/0203/2 ratkaissut Borealis Polymers Oy:n valituksen aluehallintoviraston 

päätöksestä. Päätöksessä ei ole ollut kysymys nyt esillä olevista asioista. 

 

Valituksenalainen päätös 

 

Aluehallintovirasto on, siltä osin kuin nyt on kysymys, tarkistanut Borealis  

Polymers Oy:n petrokemian tehtaiden ympäristöluvan nro 239/2017/1 vastaa-

maan toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vaatimuksia. 

 

Ympäristölupaan on lisätty lupamääräykset 13.1, 13.2, 35.1, 35.2, 45.1, B1– 

B5 ja muutettu lupamääräyksiä 11, 13, 34, 35, 37 ja 38. Lupamääräykset 13.1, 

34 ja B4 kuuluvat seuraavasti: 

 

13.1. Fenoli ja aromaatit -tuotannon kuumaöljyuunin BA-18352 savukaasujen 

epäpuhtauspitoisuudet muunnettuna 3 %:n happipitoisuuteen kuivaa savu- 

kaasua saavat 8.12.2021 alkaen olla enintään: 

 

Rikkidioksidi (SO2) 92 mg/m3(n) Vuorokausikeskiarvo 

Typenoksidit (NOx) 

typpidioksidina (NO2) 

136 mg/m3(n) Vuorokausikeskiarvo 

Hiukkaset 8 mg/m3(n) Vuorokausikeskiarvo 

Hiilimonoksidi (CO) 30 mg/m3(n) Vuosikeskiarvo 

Suolahappo (HCl) 15 mg/m3(n) Kalenterivuoden näytteiden 

keskiarvo 

Fluorivety (HF) 6 mg/m3(n) Kalenterivuoden näytteiden 

keskiarvo 

TVOC 12 mg/m3(n) Kalenterivuoden näytteiden 

keskiarvo 

PCDD/F 0,0036 

 ngI-TEQ/m3(n) 

Kalenterivuoden näytteiden 

keskiarvo 

 

Käynnistys- ja pysäytysjaksoja ei oteta huomioon päästöraja-arvojen noudatta-

misen tarkastelussa (OTNOC). Edellä asetettuja päästöraja-arvoja katsotaan 

jatkuvissa mittauksissa noudatetun, jos yksikään raja-arvoon verrattava päästö-

jen vuosikeskiarvo tai vuorokausikeskiarvo ei ylitä päästöraja-arvoa. Vuoro-

kausikeskiarvojen laskemisesta on määrätty tarkemmin lupamääräyksessä 

45.1. 

 

Edellä asetettuja määrävälein tehtäviin mittauksiin perustuvia päästöraja- 

arvoja (HCl, HF, TVOC ja PCDD/F) katsotaan kertamittauksissa noudatetun, 

kun kalenterivuoden aikana otettujen näytteiden keskiarvo ei ylitä raja-arvoa. 

Lupamääräys 13.1. on voimassa 8.12.2021 alkaen. 

 

34. Luvanhaltijan tulee tarkkailla käyttämiensä raaka- ja polttoaineiden laatua 

ja määrää. Polttoaineista tulee seurata polttoaineen ominaisuuksista riippuen 

ainakin seuraavasti: 
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Kumeenin polttokaasu ja 

butadieenin raskaskaasu 

Alempi lämpöarvo, CH4, C2H6, 

C3, C4
+, CO2, N2, Wobben indeksi 

Joka toinen 

vuosi 

Fenoliterva ja  

SLOP-öljy 

Br, C, Cl, F, H, N, O, S 

Metallit ja metalloidit (As, Cd, 

Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, 

Tl, V, Zn) 

Joka toinen 

vuosi 

Krakkausuunille johdet-

tava eteenin polttokaasu 

S Kerran kuu-

kaudessa 

 

Polttoaineiden laaduntarkkailu on tarpeellisilta osin täydennettävä lupamää-

räyksen 31. mukaiseen tarkkailusuunnitelmaan. 

 

B4. Luvanhaltijan tulee lupamääräyksessä 43. määrätyn selvityksen perusteella 

selvittää tarkemmin toiminta-alueellaan esiintyviä sääoloja sekä tehdä VOC-

hajapäästöjen kertaluonteisia testimittauksia DIAL, SOF sekä QOGI-menetel-

millä. Luvan haltijan tulee testimittausten ja sääolosuhdeselvityksen perus-

teella laatia loppuraportti, jossa tarkastellaan eri menetelmien soveltuvuutta 

petrokemian tehtaille, verrataan tuloksia nykyisen seurannan tuloksiin sekä 

tehdään esitys VOC-päästöjen tarkkailumenetelmän muuttamisesta viimeistään 

vuoden 2024 alusta alkaen. Loppuraportti tulee toimittaa Uudenmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi ja tiedoksi Porvoon 

kaupungin ja Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille 31.5.2023 men-

nessä. 

 

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti: 

 

Ratkaisun perustelut 

 

Hakemus koskee ympäristönsuojelulain 81 §:n mukaista luvan tarkistamista 

BAT-päätelmien johdosta sekä aluehallintoviraston 7.12.2017 antamassa pää-

töksessä (nro 239/2017/1) lupamääräyksissä 3, 8, 43 ja 44 määrättyjen selvi-

tysten käsittelyä. 

 

Aluehallintovirasto on ratkaisussaan ottanut huomioon ympäristönsuojelu- 

lain ja jätelain tavoitteet ja yleiset periaatteet sekä näiden lakien ja niiden 

nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Harkintaan ovat vaikuttaneet myös 

lupakäsittelyn aikana saadut lausunnot. Lähtökohtana ratkaisussa on ollut lupa-

hakemus ja hakijan esittämät toimenpiteet haittojen vähentämiseksi. Annetut 

lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää edellä mainittujen säädös-

ten vaatimukset. 

 

Lupamääräyksen 43 mukaiseen selvitykseen liittyen on katsottu tarpeelliseksi 

määrätä lisäselvityksestä ja testimittauksista (lupamääräys B4) - - - . 

 

Päätelmien soveltaminen lupaharkinnassa 

 

Laitoksen pääasialliseksi toiminnaksi on tulkittu orgaanisten kemikaalien tuo-

tanto, joka on kuvattu suurivolyymisten orgaanisten kemikaalien tuotannon 

parhaan käyttökelpoisen tekniikan vertailuasiakirjassa (LVOC-BREF). Toimin-

taan on täten sovellettu LVOC BAT -päätelmiä. Päätöksessä on lisäksi sovel-

lettu CWW BAT -päätelmiä (kemian alan jätevesien ja jätekaasujen yhdenmu-

kaisten käsittely- ja hallintajärjestelmien parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
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päätelmät) ja LCP BAT -päätelmiä (suurten polttolaitosten parhaan käyttökel-

poisen tekniikan päätelmät). 

 

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut 

 

Lupamääräys 13.1 on annettu lupamääräyksen 13 korvaajaksi BAT-päätelmien 

voimaan astumisen jälkeen.  

 

BAT-päätelmässä LCP BAT 59 on esitetty BAT-päästötaso (BAT-AEL) kuuma-

öljyuunin BA-18352 savukaasun polyklooratuille dioksiineille ja furaaneille 

(PCDD/F). Hakemuksen liitteen LCP BAT -selvityksen perusteella kyseistä 

parametria ei savukaasuista ole mitattu. Lupamääräyksessä on annettu enim-

mäispitoisuus BAT-päästötason liukuman ylärajapitoisuutena. 

 

Lupamääräyksessä on otettu huomioon LCP BAT 9 mukainen selvitys siten, 

että BAT-päästötasoja vastaava normaalitoiminnan aikainen enimmäispitoisuus 

on määrätty mittausjakson keskiarvona, eikä jatkuvatoimista mittausta kuuma-

öljykattilan BA-18352 savukaasuille ole edellytetty. 

 

Lupamääräys 34 on muutettu vastaamaan LCP BAT 4 ja LCP BAT 9 vaati-

musta ja toiminnanharjoittajan esitystä koskien polttoaineiden laadunvarmis-

tusta. Lupamääräyksessä on otettu huomioon toiminnanharjoittajan 19.2.2019 

(oik. 19.2.2020) päivätty täydennys, jossa on kuumaöljyuunilla käytettävät 

polttoaineet luokiteltu LCP BAT 9 rinnasteisesti ominaisuuksiensa perusteella 

seuraavasti: 

– Kumeenin polttokaasu: maakaasu 

– Butadieenin raskaskaasu: maakaasu 

– SLOP-öljy: kemianteollisuudesta peräisin oleva prosessipolttoaine 

– Fenoliterva: kemianteollisuudesta peräisin oleva prosessipolttoaine 

 

Lupamääräyksessä 34 on myös määrätty hakijan 20.11.2019 toimittaman esi-

tyksen mukaisesti eteenin polttokaasun rikkipitoisuuden seuranta kuukausittain 

tapahtuvaksi, mikä ei varsinaisesti perustu BAT-päätelmiin, mutta millä  

LVOC BAT 1 edellyttämää olefiiniyksikön krakkausuunien SO2-mittaustiheyt-

tä on vastaavasti kevennetty. Olefiiniyksikön krakkausuunien polttokaasun 

SO2-pitoisuus on varsin matala. 

 

Lupamääräys B4 on annettu yhtiön lainvoimaisessa ympäristöluvassa lupa-

määräyksessä 43 määrätyn selvityksen jatkamiseksi pääasiassa selvityksessä 

esitetyllä tavalla sekä tarkkailun tältä osin muuttamiseksi. Menetelmän vaihta-

miselle on annettu riittävästi aikaa, jotta selvityksessä tutkituista menetelmistä 

voidaan valita tarkoituksenmukaisin. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Borealis Polymers Oy on valituksessaan vaatinut ympäristöluvassa annettujen 

lupamääräysten muuttamista seuraavasti: 

 

Lupamääräystä 13.1 on muutettava siten, että PCDD/F-raja-arvoksi tulee  

0,036 ngI-TEQ/m3(n). 

 

Lupamääräyksestä 34 on poistettava vaatimus Wobben indeksin määrittämi-

sestä kumeenin polttokaasusta ja butadieenin raskaskaasusta. 
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Lupamääräystä B4 on muutettava siten, että toiminnanharjoittaja voi harkin-

tansa mukaan valita VOC-päästöjen testimittaukset tehtäväksi yhdellä tai kah-

della mainituista menetelmistä (DIAL, SOF ja QOGI). 

 

Muutoksenhakija on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti: 

 

Lupamääräyksessä 13.1 on kirjoitusvirhe. Valituksenalaisen päätöksen peruste-

luista ilmenee, että tarkoituksena on ollut asettaa luparaja suuria polttolaitoksia 

koskevan päätelmän BAT 59 mukaisesti ylärajapitoisuutena, joka on  

0,036 ngI-TEQ/m3(n).  

 

Lupamääräyksessä 34 olevasta Wobben indeksin määrittämisvelvoitteesta on 

luovuttava, kuten hakemuksessa oli esitetty. Wobben indeksi kuvaa kaasumais-

ten polttoaineiden, kuten maakaasun tai nesteytetyn jalostamokaasun, vaihdet-

tavuutta keskenään. Se lasketaan jakamalla kaasun ylempi lämpöarvo kaasun 

suhteellisen tiheyden neliöjuurella. Indeksistä on hyötyä, kun vaihdetaan yh-

den tyyppisestä kaasumaisesta polttoaineesta toiseen. 

 

Kumeenin polttokaasu ja butadieenin raskaskaasu muodostuvat molemmat pet-

rokemian laitosten sivuvirtana. Petrokemian laitos on jatkuvatoiminen pro-

sessi, joka käyttää aina samoja raaka-aineita ja prosessointiolosuhteita. Täten 

myös kummankin kaasun koostumukset ja muut ominaisuudet pysyvät hyvin 

samanlaisina. Kuumaöljyuuni, jossa mainittuja kaasuja poltetaan, on suunni-

teltu juuri näiden kaasujen polttamiseen, eikä niitä ole tarkoitus vaihtaa toisiin 

kaasuihin.   

 

Kuumaöljyuunin poltto-olosuhteita seurataan useilla eri jatkuvatoimisilla mit-

tauksilla, joiden perusteella uunia säädetään automaattisesti ohjausjärjestelmän 

avulla. Mahdollisiin poikkeamiin poltto-olosuhteissa voidaan puuttua välittö-

mästi. Wobben indeksin määritys ei tuo lisäarvoa uunin operointiin eikä ympä-

ristönsuojelullisiin tarpeisiin, koska se ei kuvaa polttoaineen poltosta aiheutu-

via ilmapäästöjä. 

 

Lupamääräyksen B4 osalta muutoksenhakija on lausunut, että VOC-päästöjen 

monitoroinnista tehdyn selvityksen mukaan QOGI-tekniikka on tällä hetkellä 

kehityksen alaisena, eikä siitä ja sen soveltuvuudesta jalostamotyyppiseen teol-

lisuuteen ole usean vuoden kokemuksia. On epäselvää, mikä olisi tämän mene-

telmän luotettavuus. Mainittujen epävarmuuksien takia QOGI-tekniikka ei ole 

luotettava mittaustapa. Mittauksissa halutaan lähtökohtaisesti käyttää jo aiem-

min testattuja ja hyväksi todettuja mittaustapoja, joiden luotettavuus on hyväk-

sytyllä tasolla. CWW-päätelmien kohta BAT 5 ei edellytä useiden eri mittaus-

menetelmien käyttöä. SOF- ja DIAL-mittausmenetelmien kokeilua puoltaa se-

kin, että juuri nämä menetelmät on mainittu päätelmässä BAT 5, eikä QOGI-

menetelmää ole mainittu. 

 

Muutoksenhakija on liittänyt valitukseen selvityksen VOC-hajapäästöjen mo-

nitoroinnista. Selvityksessä on muun ohella arvioitu DIAL-, SOF- ja QOGI-

menetelmien soveltuvuutta petrokemiantehtaiden toimintaympäristöön. 
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Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon, jossa se on todennut 

seuraavaa: 

 

Lupamääräyksessä 13.1 PCDD/F:n raja-arvon osalta on kirjoitusvirhe, joka on 

syytä korjata. 

 

Lupamääräyksen 34 osalta Wobben indeksin määrittämisestä luopuminen on 

mahdollista valituksessa esitetyin perustein. 

 

Lupamääräyksessä B4 on määrätty useamman menetelmän kokeilemisesta, 

jotta menetelmän soveltuvuus tulisi aidosti arvioitua. Mikäli QOGI-menetelmä 

ei aidosti sovellu tarkoitukseen, ei toimivaltainen viranomainen sitä edellyttäisi 

suoritettavan. Selvyyden vuoksi lupamääräystä voidaan aluehallintoviraston 

näkemyksen mukaan kuitenkin muuttaa lisäämällä sana ”esimerkiksi” ennen 

sanaa ”DIAL”. 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa vali-

tuksesta. 

 

Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaosto kaupungin terveydensuojeluviran-

omaisena on päättänyt olla antamatta asiasta vastinetta. 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnon-

varat -vastuualueelle, Porvoon kaupungille, Porvoon kaupungin ympäristön-

suojeluviranomaiselle ja Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on 

varattu tilaisuus vastineen antamiseen. Vastineita ei ole annettu. 

 

Borealis Polymers Oy on antanut vastaselityksen. Aluehallintoviraston lausun-

non osalta yhtiö on ehdottanut lupamääräyksen B4 osalta, että aluehallintovi-

raston kommentin lisäksi lupamääräyksen lauseessa muutetaan sana ’sekä’ sa-

naan ’tai’, jotta lause olisi tarpeeksi yksiselitteinen. 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimittanut hallinto-oikeudelle tiedoksi 

aluehallintoviraston 29.9.2021 antaman päätöksen nro 292/2021, jolla on muu-

tettu Borealis Polymers Oy:n petrokemian tehtaiden toimintaa koskevan ympä-

ristöluvan lupamääräyksiä B1 ja B3, sekä lisätty lupaan uusi lupamääräys 

B3.1. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus valituksen enemmälti hyläten muuttaa aluehallintoviraston 

päätöksen lupamääräyksiä 13.1 ja B4 Borealis Polymers Oy:n valituksesta si-

ten, että lupamääräykset muutettuina kuuluvat seuraavasti (muutokset kursii-

villa): 

 

”13.1. Fenoli ja aromaatit -tuotannon kuumaöljyuunin BA-18352 savukaasujen 

epäpuhtauspitoisuudet muunnettuna 3 %:n happipitoisuuteen kuivaa savu- 

kaasua saavat 8.12.2021 alkaen olla enintään: 
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Rikkidioksidi (SO2) 92 mg/m3(n) Vuorokausikeskiarvo 

Typenoksidit (NOx) 

typpidioksidina (NO2) 

136 mg/m3(n) Vuorokausikeskiarvo 

Hiukkaset 8 mg/m3(n) Vuorokausikeskiarvo 

Hiilimonoksidi (CO) 30 mg/m3(n) Vuosikeskiarvo 

Suolahappo (HCl) 15 mg/m3(n) Kalenterivuoden näytteiden 

keskiarvo 

Fluorivety (HF) 6 mg/m3(n) Kalenterivuoden näytteiden 

keskiarvo 

TVOC 12 mg/m3(n) Kalenterivuoden näytteiden 

keskiarvo 

PCDD/F 0,036 

 ngI-TEQ/m3(n) 

Kalenterivuoden näytteiden 

keskiarvo 

 

Käynnistys- ja pysäytysjaksoja ei oteta huomioon päästöraja-arvojen noudatta-

misen tarkastelussa (OTNOC). Edellä asetettuja päästöraja-arvoja katsotaan 

jatkuvissa mittauksissa noudatetun, jos yksikään raja-arvoon verrattava päästö-

jen vuosikeskiarvo tai vuorokausikeskiarvo ei ylitä päästöraja-arvoa. Vuoro-

kausikeskiarvojen laskemisesta on määrätty tarkemmin lupamääräyksessä 

45.1. 

 

Edellä asetettuja määrävälein tehtäviin mittauksiin perustuvia päästöraja-ar-

voja (HCl, HF, TVOC ja PCDD/F) katsotaan kertamittauksissa noudatetun, 

kun kalenterivuoden aikana otettujen näytteiden keskiarvo ei ylitä raja-arvoa. 

Lupamääräys 13.1. on voimassa 8.12.2021 alkaen.” 

 

”B4. Luvanhaltijan tulee lupamääräyksessä 43. määrätyn selvityksen perus-

teella selvittää tarkemmin toiminta-alueellaan esiintyviä sääoloja sekä tehdä 

VOC-hajapäästöjen kertaluonteisia testimittauksia esimerkiksi DIAL, SOF 

sekä QOGI-menetelmillä. Luvan haltijan tulee testimittausten ja sääolosuh-

deselvityksen perusteella laatia loppuraportti, jossa tarkastellaan eri menetel-

mien soveltuvuutta petrokemian tehtaille, verrataan tuloksia nykyisen seuran-

nan tuloksiin sekä tehdään esitys VOC-päästöjen tarkkailumenetelmän muutta-

misesta viimeistään vuoden 2024 alusta alkaen. Loppuraportti tulee toimittaa 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi ja 

tiedoksi Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

sille 31.5.2023 mennessä.” 

 

Perustelut 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 

toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta 

sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvolli-

suus). 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ympäristöluvassa 

on annettava tarpeelliset määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 

ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista. Mainitun mo-

mentin 6 kohdan mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräyk-

set muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista 

tai sen vaaraa. 
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Pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomi-

oon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilme-

nee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumi-

sen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden 

kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. 

Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupa-

määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamää-

räyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa.  

 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan 

vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on määrättävä 

mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. 

 

Ympäristönsuojelulain 75 §:n 1 momentin mukaan direktiivilaitoksen päästö-

raja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava päätelmiin. Päästöille on 

ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien päästöta-

soja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa. 

 

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi 

 

Lupamääräys 13.1 

 

Komission täytäntöönpanopäätöksessä (2017/1442/EU, LCP BAT-päätelmät) 

päätelmien vahvistamisesta suuria polttolaitoksia varten, on päätelmän BAT 59 

kohdalla taulukossa 38 esitetty parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukai-

set päästötasot (BAT-päästötasot) PCDD/F- ja TVOC-päästöille ilmaan 100-

prosenttisten kemianteollisuudesta peräisin olevien prosessipolttoaineiden pol-

tosta kattiloissa. Taulukon mukaan päästötaso on < 0,012–0,036 ngI-TEQ/m3(n). 

 

Aluehallintoviraston päätöksen perustelujen mukaan lupamääräyksessä 13.1 

on ollut tarkoitus antaa enimmäispitoisuus muun ohella kuumaöljyuunin  

BA-18352 savukaasun polyklooratuille dioksiineille ja furaaneille (PCDD/F) 

edellä mainitun päätelmän BAT 59 päästötason liukuman ylärajapitoisuutena. 

Enimmäispitoisuudeksi on lupamääräyksessä kuitenkin asetettu  

0,0036 ngI-TEQ/m3(n).  

 

Kun otetaan huomioon aluehallintoviraston hallinto-oikeudelle antama lau-

sunto ja valituksenalaisen päätöksen perustelut sekä se niissä todettu seikka, 

että yhtiön hakemuksessa esittämän selvityksen mukaan kyseistä parametriä ei 

savukaasuista ole mitattu, on lupamääräyksessä 13.1 muutoksenhaun kohteena 

olevassa kohdassa kirjoitusvirhe. Tämän vuoksi hallinto-oikeus tänne tehdyn 

valituksen johdosta muuttaa lupamääräystä 13.1 ratkaisukohdasta ilmenevällä 

tavalla. 
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Lupamääräys 34 

 

Lupamääräys 34 koskee raaka- ja polttoaineiden laadun ja määrän tarkkailua. 

Kumeenin polttokaasun ja butadieenin raskaskaasun omnaisuuksista seuratta-

vista suureista on vaadittu poistettavaksi Wobben indeksi. Aluehallintoviraston 

päätöksen perustelujen mukaan lupamääräys on muutettu vastaamaan  

LCP BAT-päätelmien kohtien BAT 4 ja BAT 9 vaatimusta ja toiminnanharjoit-

tajan esitystä polttoaineiden laadunvarmistuksesta. Lupamääräyksessä on 

otettu huomioon toiminnanharjoittajan esitys siitä, että kuumaöljyuunilla käy-

tettävät polttoaineet luokitellaan siten, että kumeeniin polttokaasu ja butadiee-

nin raskaskaasu rinnastetaan ominaisuuksiensa perusteella päätelmässä BAT 9 

mainittuun maakaasuun, kun taas SLOP-öljy ja fenoliterva on luokiteltu kemi-

anteollisuudesta peräisin oleviksi polttoaineiksi.  

 

Päätelmässä BAT 9 on todettu, että poltto- ja/tai kaasutuslaitosten yleisen ym-

päristönsuojelun tason parantamiseksi ja ilmaan johdettavien päästöjen vähen-

tämiseksi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on sisällyttää seuraavat seikat 

kaikkien käytettävien polttoaineiden laadunvarmistus-/laadunvalvontaohjel-

miin osana ympäristöjärjestelmää (ks. BAT 1): i) Käytettävän polttoaineen 

alustava täysimittainen karakterisointi, joka sisältää vähintään päätelmästä tar-

kemmin ilmenevät siinä luetellut muuttujat, EN-standardien mukaisesti. ISO-

standardeja, kansallisia tai muita kansainvälisiä standardeja voidaan käyttää, 

jos niillä varmistetaan vastaavan tieteellisen arvon omaavien tietojen toimitta-

minen. ii) Polttoaineen laadun säännöllinen testaus, jolla tarkistetaan, että se 

vastaa alustavaa karakterisointia ja laitoksen suunnittelumääritelmiä. Testausti-

heys ja alla olevasta taulukosta valitut muuttujat perustuvat polttoaineen vaih-

televuuteen ja arvioon epäpuhtauspäästö(je)n merkityksellisyydestä (esimer-

kiksi pitoisuus polttoaineessa, käytettävä savukaasujen käsittely). iii) Laitok-

sen asetusten vastaava mukauttaminen, kun se on tarpeen ja mahdollista (esi-

merkiksi polttoaineen karakterisoinnin ja valvonnan sisällyttäminen kehitty-

neeseen säätöjärjestelmään (ks. 8.1 jaksossa oleva kuvaus)). 

 

Päätelmässä BAT 9 on mainittu polttoaineista muun ohella maakaasu ja kemi-

anteollisuudesta peräisin olevat prosessipolttoaineet. Maakaasusta määritettä-

vät aineet/muuttujat ovat alempi lämpöarvo sekä CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2 

ja Wobben indeksi. Kemianteollisuudesta peräisin olevista prosessipolttoai-

neista määritettävät aineet/muuttujat ovat Br, C, Cl, F, H, N, O, S sekä metallit 

ja metalloidit (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn). Kemianteol-

lisuudesta peräisin olevia prosessipolttoaineita koskee alaviite 1, jonka mukaan 

määritettävien aineiden/muuttujien luettelo voidaan rajoittaa vain niihin, joita 

voidaan kohtuudella odottaa esiintyvän polttoaineessa tai -aineissa raaka-ai-

neita ja tuotantoprosesseja koskevien tietojen perusteella. 

 

Aluehallintoviraston päätöksen perusteluista ilmenevällä tavalla lupamääräyk-

sessä 34 esitetty kumeenin polttokaasun ja butadieenin raskaskaasun tarkkailu 

perustuu pitkälti siihen yhtiön hakemuksessaan esittämään seikkaan, että mai-

nituille kaasuille olisi sovellettava kemianteollisuudesta peräisin olevan pro-

sessipolttoaineen asemasta maakaasun analyysivaatimuksia. Yhtiö on kuiten-

kin hakemuksessaan pitänyt Wobben indeksin, jolla mitataan kaasumaisten 

polttoaineiden soveltuvuutta eri poltinlaitteisiin, määrittämistä tarpeettomana.  
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Päätelmään BAT 9 perustuvan polttoaineen tarkkailun tarkoituksena on edeltä 

päätelmän kohdasta ii ilmenevällä tavalla muun ohella säännöllisellä testauk-

sella tarkistaa, että polttoaineen laatu vastaa alustavaa karakterisointia ja lai-

toksen suunnittelumääritelmiä. Hallinto-oikeus kiinnittää huomiota siihen, että 

Wobben indeksi määritellään säännöllisesti myös maakaasusta, jonka laatua 

voidaan nyt kysymyksessä oleviin polttoaineisiin nähden pitää varsin tasalaa-

tuisena. Se, että polttoaineet ovat peräisin teollisesta prosessista, voi hallinto-

oikeuden käsityksen mukaan vaikuttaa polttoaineen laatuun siten, että polttoai-

neen laatu vaihtelee maakaasua enemmän. Tähän nähden ja kun otetaan huo-

mioon, että mainittujen polttoaineiden rinnastaminen maakaasuun perustuu 

yhtiön hakemukseen, ei myöskään Wobben indeksin määrittämistä mainituista 

polttoaineista voida päätelmä BAT 9 huomioon ottaen pitää tarpeettomana yh-

tiön valituksessa esitetyillä perusteilla, vaikka aluehallintovirasto onkin lau-

sunnossaan pitänyt Wobben indeksistä luopumista mahdollisena. Tämän 

vuoksi valitus on lupamääräykseen 34.1 kohdistuvalta osin hylättävä. 

 

Lupamääräys B4 

 

Lupamääräys B4 on annettu lainvoimaisessa ympäristöluvassa määrätyn selvi-

tyksen jatkamiseksi pääasiassa selvityksessä esitetyllä tavalla sekä tarkkailun 

tältä osin muuttamiseksi. Muutoksenhakijan teettämän valitukseen liitetyn sel-

vityksen (15.4.2019) mukaan muut kuin QOGI-menetelmä ovat olleet käytössä 

useita vuosia. Selvityksen mukaan on epäselvää, toimiiko kvantitatiivinen  

IR-kuvaus niin kuin valmistaja väittää. Lupaavuudesta huolimatta menetelmän 

kohdalla on epävarmuuksia. Valituksessa on todettu, että QOGI-menetelmän 

soveltuvuudesta jalostamotyyppiseen teollisuuteen ei ole usean vuoden koke-

muksia.   

 

Kemian alan jätevesien ja jätekaasujen yhdenmukaisten käsittely- ja hallinta-

järjestelmien parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevista päätel-

mistä annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (2016/902/EU) päätelmän 

BAT 5 mukaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on seurata määräajoin 

VOC-yhdisteiden hajapäästöjä ilmaan relevanteista lähteistä käyttäen tekniik-

kojen I–III asianmukaista yhdistelmää, tai jos käsitellään suuria määriä VOC-

yhdisteitä, kaikkia tekniikkoja I–III. I. haistelumenetelmät (esimerkiksi  

EN 15446:n mukaiset siirrettävät välineet) sekä keskeisten laitteiden korrelaa-

tiokäyrät; II. optiset kaasun kuvantamistekniikat: III. jatkuvia päästöjä koske-

vat laskelmat, jotka perustuvat määräajoin (esim. joka toinen vuosi) mittauk-

silla validoitaviin päästökertoimiin. Edelleen päätelmän mukaan, jos käsitel-

lään suuria määriä VOC-yhdisteitä, laitosalueen päästöjen kartoitus ja määräl-

linen mittaaminen määräaikaisilla tarkkailujaksoilla, joissa käytetään optiseen 

absorptioon perustuvia tekniikoita, kuten DIAL-menetelmä (differential  

absorption light detection and ranging) ja SOF-menetelmä (solar occultation 

flux), on hyödyllinen menetelmä täydentämään tekniikkoja I–III. 

 

Edellä mainittu päätelmä BAT 5 ei edellytä useiden eri mittausmenetelmien 

käyttöä. SOF ja DIAL menetelmät on mainittu BAT 5 kohdassa, mutta QOGI 

menetelmää ei ole mainittu. Viranomainen on antanut määräyksen useamman 

menetelmän kokeilemisesta, jotta menetelmien soveltuvuus tulisi aidosti arvi-

oitua. 

 

Lupamääräyksen B4 tarkoituksena on selvityksen perusteella vertailla eri me-

netelmiä VOC-hajapäästöjen tarkkailun osalta. Tarkoituksena on ollut antaa 
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toiminnanharjoittajalle harkintavaltaa valittavien menetelmien osalta, mutta 

velvoittaa testaamaan useampaa menetelmää. Alkuperäinen lupamääräys, jossa 

on sanamuodoltaan määrätty testaamaan DIAL, SOF sekä QOGI menetelmiä 

ei tuo tarkoitettua harkintavaltaa selkeästi esille. Toiminnanharjoittajan ehdot-

tama ’sekä’ sanan vaihtaminen ’tai’ sanaan puolestaan viittaisi liikaa ainoas-

taan yhden menetelmän testaamiseen. Edellä lausuttu huomioon ottaen hal-

linto-oikeus pitää viranomaisen vastineessa ehdottamaa lupamääräyksen 

muokkausta tarkoituksenmukaisimpana. 

 

Lopputulos 

 

Edellä lausutut perustelut huomioon ottaen hallinto-oikeus valituksen enem-

mälti hyläten muuttaa aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksiä 13.1 ja 

B4 Borealis Polymers Oy:n valituksesta ratkaisusta ilmenevällä tavalla. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Porvoon kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 

koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 

julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätök-

seen saa hakea muutosta. 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 26.1.2022. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00529/20/5104  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Reko Vuotila ja 

Arto Hietaniemi, luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Sauli Viitasaari 

sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen. 

 

 

 

 

 

 

Reko Vuotila   Sauli Viitasaari 

 

 

 

 

 

 

Arto Hietaniemi  Jenni Korpeinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hallinto-oikeuden esittelijä Oscar Spåre 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen 

ma. lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 00529/20/5104  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Borealis Polymers Oy, maksutta 

  

 

Jäljennös maksutta 

 

Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Porvoon kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Porvoon kaupunginhallitus 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

ARS/LL 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


