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JULKINEN KUULUTUS 

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä  

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella 

kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole 

ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla 

vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan 

vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

19.1.2022 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 26.1.2022. 

Asia 

Luvan hakija UPM-Kymmene Oyj on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle 

valituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen 

päätöksestä 26.8.2021, nro 248/2021. Päätös koskee biojalostamon 

ympäristöluvan muuttamista Lappeenrannassa.  

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 19.1. – 

16.2.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Lappeenrannan kaupungissa. 

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 16.2.2022. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus 

vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

21183/2021. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42612 

 

 

 

Tuomioistuimen yhteystiedot 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Puh.: 029 56 42780  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE 

 

Asia: Valitus Lappeenrannan biojalostamon ympäristöluvan muuttamista koskevasta Etelä-
Suomen aluehallintoviraston 26.8.2021 antamasta päätöksestä Nro 248/2021 (Dnro 
ESAVI/3477/2020) 

 
Valittajan nimi:  
 
 UPM-Kymmene Oyj 

Postiosoite: Rullatehtaantie 13 53200 Lappeenranta (Prosessiosoite) 
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1. Vaatimukset 

Ensisijaisesti UPM-Kymmene Oyj (jäljempänä ”UPM”) vaatii, että valituksen kohteena olevan 
päätöksen lupamääräyksen 1 toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:  

Kuumaöljykattilan savukaasupesurin pesuneste on jätelain tarkoittama sivutuote. Mikäli 
hyötykäyttökohteita ei ole käytettävissä tai pesuneste ei ole laadultaan hyötykäyttökelpoista 
se on jäte (jätenimeke 10 01 99). Tilanteissa, joissa savukaasupesurin pesunesteen 
hyötykäyttö on estynyt tai on kustannuksiltaan kohtuutonta, saa savukaasupesurin 
pesunesteen johtaa muiden jätevesien mukana Kaukaan integraatin jätevedenpuhdistamolle. 
Tavoitteena on, että natriumkuormitus puhdistamolle biojalostamon toiminnasta on enintään 
120 t/a ja rikkikuormitus 140 t/a. Muodostuvan pesunesteen määrästä, laadusta, 
toimituspaikoista ja käsittelystä on pidettävä kirjaa osana lupamääräyksen 16 mukaista 
kirjanpitoa ja ne on raportoitava osana lupamääräyksen 17 mukaista yhteenvetoraporttia 

Jos ensisijaiseen vaatimukseen ei voida suostua, UPM vaatii toissijaisesti, että valituksen 
kohteena olevan päätöksen lupamääräyksen 1 toinen kappale muutetaan selvyyden vuoksi 
kuulumaan seuraavasti: 

Kuumaöljykattilan savukaasupesurin pesuneste voidaan toimittaa hyötykäyttöön Kaukaan 
integraatin alueelle. Mikäli hyötykäyttökohteita ei ole käytettävissä tai pesuneste ei ole 
laadultaan hyötykäyttökelpoista se on jäte (jätenimeke 10 01 99). Tilanteissa, joissa 
savukaasupesurin pesunesteen hyötykäyttö on estynyt tai on kustannuksiltaan kohtuutonta, 
saa savukaasupesurin pesunesteen johtaa muiden jätevesien mukana Kaukaan integraatin 
jätevedenpuhdistamolle. Tavoitteena on, että natriumkuormitus puhdistamolle biojalostamon 
toiminnasta on enintään 120 t/a ja rikkikuormitus 140 t/a. Muodostuvan pesunesteen 
määrästä, laadusta, toimituspaikoista ja käsittelystä on pidettävä kirjaa osana 
lupamääräyksen 16 mukaista kirjanpitoa ja ne on raportoitava osana lupamääräyksen 17 
mukaista yhteenvetoraporttia 

 

2. Vaatimusten perustelut 

2.1 Asian taustaa 

UPM:n Lappeenrannan biojalostamo valmistaa uusiutuvista raaka-aineista 
liikennepolttoaineita ja biomateriaaleja kemianteollisuuden käyttöön. Laitos on ollut 
toiminnassa vuodesta 2015 alkaen. Biojalostamo toimii osana UPM:n Kaukaan integraattia, 
jonka alueella toimivat myös sellutehdas, paperitehdas, saha ja Kaukaan Voima Oy:n 
voimalaitos. 

Valituksen kohteena olevalla päätöksellä on muutettu biojalostamon ympäristölupaa osin 
UPM:n hakemuksen ja osin alkuperäiseen ympäristölupaan sisältyneen selvitysvelvollisuuden 
perusteella. Nyt käsillä olevassa valituksessa on kysymys siitä, tuleeko biojalostamon 
prosessiin kuuluvan kuumaöljykattilan savukaasupesurin toiminnassa syntyvä pesuneste 
luokitella jätteeksi vai sivutuotteeksi, pesunesteen hyödyntämisestä ja siitä, miten 
pesunesteen varastointi tulisi järjestää. Lisäksi asiassa on kysymys biojalostamolta Kaukaan 
integraatin jäteveden puhdistamolle johdettavalle natrium- ja rikkikuormitukselle asetetuista 
tavoitearvoista. 
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2.2 Biojalostamon savukaasujen pesu ja pesuneste 

Kuumaöljykattilan savukaasupesurin pesunestettä eli natriumbisulfiittia muodostuu 
biojalostamon kuumaöljylaitoksella savukaasujen puhdistuksessa. Savukaasut syntyvät 
kuumaöljykattilassa, jota käytetään biojalostamon prosessin lämmityksessä käytettävän 
kuumaöljyn kuumentamisessa sekä höyryn tuottamisisessa. Kuumaöljykattila käyttää 
polttoaineena prosessista saatavia kaasuja, jotka sisältävät rikkivetyä (H2S), joka kattilalla 
palaa rikkidioksidiksi (SO2), jota pestään savukaasupesurilla.  

Kuvassa 1 on esitelty savukaasupesurin prosessikaavio. 

 

Kuva 1. Savukaasupesurin prosessikaavio. 

Natriumbisulfiittia muodostuu biojalostamolla normaalissa ajotilanteessa arviolta noin 15 m3 
päivässä. Natriumbisulfaatti ajetaan 100 m3:n kokoiseen säiliöön, josta se toimitetaan edelleen 
hyötykäyttöön. Tilanteissa, joissa hyötykäyttö ei ole mahdollista tai pesunesteen laatu on 
heikko, pesuneste voidaan johtaa biojalostamon öljyisten vesien keräilyjärjestelmään ja sitä 
kautta integraatin jätevesilaitokselle käsittelyyn.  

2.3 Natriumbisulfiitin hyötykäyttö 

Biojalostamon kuumaöljykattilan savukaasupesurin pesunestettä eli natriumbisulfiittia voidaan 
käyttää esimerkiksi Kaukaan integraatin sellu- ja paperitehtaan prosesseissa, joissa sillä 
voidaan pestä valkaisun klooripitoisia hönkiä. Vastaavasti natriumbisulfiittia on mahdollista 
käyttää tuotteena myös Kaukaan integraatin ulkopuolella. 

Toiminnan alkuvaiheessa pesunestettä jouduttiin ohjaamaan jäteveden käsittelyyn 
vastaanottajan puuttumisen tai pesunesteen heikon laadun vuoksi. Vuoden 2019 lopusta 
alkaen pesuneste on kuitenkin ohjattu hyötykäyttöön Kaukaan tehdasalueen sisällä, joten 
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pesunesteen käyttöaste on kahtena viime vuonna ollut merkittävästi parempi kuin mitä 
lupahakemuksen liitteenä olevasta teknis-taloudellisesta selvityksestä ilmenee. 

Kuvassa 2 on esitetty hyötykäyttöön ohjatun pesunesteen määrien kehittyminen vuosina 
2019–2021.  Pesuneste on ollut ohjattuna hyötykäyttöön, kun kuvaajassa esitetty jäteveden 
jatkuvatoiminen johtokykymittaus on ollut pieni ja jäteveden käsittelyyn, kun kuvaajassa on 
piikkejä tai korkeita arvoja. 

 

Kuva 2. Pesunesteen ohjaaminen hyötykäyttöön vuosina 2019-08/2021 esitettynä jäteveden 
jatkuvatoimisen johtokykymittauksen kautta.  

Tällä hetkellä pesuneste johdetaan biojalostamon jäteveden esikäsittelyn kautta Kaukaan 
integraatin jätevesilaitokselle käsittelyyn vain niissä poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa 
pesunesteen laatu ei esimerkiksi sen laimeuden vuoksi vastaa käyttötarkoituksen edellyttämiä 
vaatimuksia tai integraatissa ei esimerkiksi toiminnan seisokin takia ole ollut tarvetta 
pesunesteelle. Pesurinesteen laatu voi olla heikko esimerkiksi biojalostamon tuotannon 
huoltopysäytyksistä tai prosessipoikkeamista johtuen. Pysäytyksien ja poikkeaminen määrä 
vaihtelee vuosittain. Pesurineste syntyy oleellisena osana biojalostamon prosessin 
savukaasujen käsittelyä ja sen tuottamisen estäminen vaatisi joko savukaasujen pesun 
täydellistä lopettamista tai tuotannon pysäyttämistä.  Näistä syistä pesurinesteen ohjaaminen 
jäteveden käsittelyyn tulee tietyissä tilanteissa olla mahdollista myös jatkossa.       

2.4 Savukaasupesurin pesuneste on jätelain tarkoittama sivutuote 

Asiaan sovellettavan jätelain (646/2011) sittemmin kumotun 5 §:n 2 momentin mukaan aine 

tai esine ei ole jäte, vaan sivutuote, jos se syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa, jonka 

ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen, ja 

1. aineen tai esineen jatkokäytöstä on varmuus; 
2. ainetta tai esinettä voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen jälkeen, kun sitä on 

muunnettu enintään tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti; 



  Ympäristölupa 

Valitus 

LUOTTAMUKSELLINEN  

3. aine tai esine syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana; sekä 
4. aine tai esine täyttää sen suunniteltuun käyttöön liittyvät tuotetta sekä ympäristön- ja 

terveydensuojelua koskevat vaatimukset eikä sen käyttö kokonaisuutena arvioiden 

aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle 

Savukaasupesurin pesuneste täyttää sivutuotteelle esitetyt vaatimukset, koska  

1. Pesunesteelle on olemassa hyötykäyttökohteita ja neste myös tosiasiassa 

pääsääntöisesti hyödynnetään. Vuosien 2020–2021 aikana pesuneste on ollut 

pääosin ohjattuna integraatin sellutehtaalle hyötykäyttöön. Tämä osoittaa, että 

pesunesteelle eli natriumbisulfiitille on jätelain säätämistä koskevan hallituksen 

esityksen (HE 199/2010) edellyttämällä tavalla näytetty olevan käyttötarvetta ja 

hyödyntämisestä on siis olemassa sellainen varmuus, jota sivutuotteelta edellytetään. 

Pesuneste on vuosina 2020–2021 johdettu jäteveden käsittelyyn vain tilanteissa, 

joissa hyötykäyttö ei ole tuotteen laadun tai käyttäjän tilapäisen seisokin vuoksi ollut 

mahdollista. Pesunestettä voidaan hyödyntää tuotteena myös integraatin ulkopuolella.  
2. Pesunestettä voidaan käyttää suoraan sellaisenaan.  
3. Pesuneste syntyy tuotantoprosessin (kts. kohdasta 2.2 kuvaus pesurinesteen 

synnystä) olennaisena osana. 
4. Pesuneste on rekisteröity tuotteena noudattaen REACH-asetusta ja sille on olemassa 

kemikaaliturvallisuusraportti ja käyttöturvallisuustiedote, joissa on määritetty tuotteen 

turvallinen ja ympäristöystävällinen käyttö.  

2.5 Tarve lupamääräyksen muuttamiseen 

2.5.1 Pesuneste tulee luokitella sivutuotteeksi 

Kuten edellä on osoitettu, kuumaöljykattilan savukaasupesurissa syntyvä pesuneste eli 

natriumbisulfiitti on biojalostamon sivutuote, jolle on käyttökohteita sekä Kaukaan 

integraatissa että sen ulkopuolella ja joka tällä hetkellä myös pääsääntöisesti hyödynnetään.  

Muutoksenhaun kohteena oleva lupamääräyksen 1 toinen kappale kuitenkin nykyisessä 

muodossaan, ja kun otetaan huomioon myös lupamääräyksen perustelut, määrittää 

pesunesteen jätteeksi. 

Lupamääräys aiheuttaa epäselvyyttä pesurinesteen käytöstä ja nykymuodossaan jopa estää 

toiminnanharjoittajaa ohjaamasta pesunestettä hyötykäyttöön. Pesunestettä käyttävät 

vastaanottajat ottavat natriumbisulfiitin vastaan nimenomaisesti tuotteena, eikä niillä 

välttämättä ole ympäristöluvissaan lupaa jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Mikäli 

pesunestettä ei voida ohjata sivutuotteena hyötykäyttöön eikä myöskään lyhyitä jaksoja 

lukuun ottamatta jäteveden käsittelyyn, vaihtoehdoksi jää hävittää neste jätteenä. 

Hävittäminen jätteenä sivutuotteena tapahtuvan hyötykäytön sijaan ei tue kiertotalouden 

tavoitteita. Lupamääräyksestä tulee UPM:n ensisijaisen vaatimuksen mukaisesti selkeästi 

ilmetä pesunesteen luonne sivutuotteena. 

Jätteeksi pesuneste muodostuu vasta, jos neste jää poikkeuksellisesti hyödyntämättä 

integraatissa taikka muualla teollisuudessa tai jos neste on huonolaatuista. Kaikki syyt, joiden 

vuoksi neste saattaa jäädä hyödyntämättä eivät kuitenkaan ole varsinaisesti 

toiminnanharjoittajasta riippumattomia. Tällaisia ovat esimerkiksi biojalostamon omaan 
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toimintaan liittyvät alas- ja ylösajotilanteet, jotka voivat vaikuttaa pesunesteen laatuun siten, 

että se on tilapäisesti käyttökelvotonta. Tästä syystä lupamääräyksen 1 toisesta kappaleesta 

on poistettava maininta siitä, että hyötykäytön olisi oltava estynyttä nimenomaisesti luvan 

haltijasta riippumattomista syistä. 

Ympäristölupakäytännössä on metsäteollisuuden osalta myös vakiintuneesti omaksuttu tapa 

määritellä sivutuotteeksi hyötykäyttöön menevä osuus laitoksen sivuvirrasta samalla, kun 

mahdollisesti hyödyntämättä jäävän osan todetaan olevan jätettä. Tämän tyyppinen 

lupamääräys sisältyy esimerkiksi Stora Enso Oulu Oy:lle myönnettyyn ympäristölupaan 

(Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 23.4.2020 Nro 30/2020), jonka lupamääräys 27 kuuluu 

seuraavasti (kursivoinnit tässä): 

Prosessissa muodostuva hyötykäyttöön menevä lentotuhka luokitellaan  jätelain 5 § 

2 momentin mukaiseksi sivutuotteeksi silloin, kun lentotuhka täyttää sille 

maanrakentamisessa tai metsälannoitteena asetetut laatuvaatimukset. Mikäli 

hakemuksessa esitettyjä hyötykäyttökohteita ei ole käytettävissä tai sivutuote ei ole 

laadultaan hyötykäyttökelpoinen, se on edellä olevassa taulukossa esitettyä jätettä ja 

varastoitava jäteluokituksensa mukaisesti. 

Edelleen UPM:n Pietarsaaren sellutehtaan toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen 

(Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 28.12.2017 Nro 147/2017/1) lupamääräyksen 22 

mukaan tiettyjä sivutuotteita on mahdollista poikkeuksellisissa tilanteissa sijoittaa myös 

kaatopaikalle (kursivoinnit tässä): 

 Tuotannossa syntyvä viherlipeäsakka rikinpoistokemikaalina ja meesakalkki  
 kalkitusaineena ovat sivutuotteita  

 (---) 

 Mikäli tuotteita loppusijoitetaan kaatopaikalle, on Etelä-Pohjanmaan ELY-  
 keskukselle toimitettava erillinen selvitys sivutuotteiden laadun tai jatkokäytön 
 varmuuden muuttumisesta. 

Hallintolain (434/2003) 6 §:ään perustuvat tasapuolisen kohtelun vaatimus ja 

luottamuksensuojaperiaate edellyttävät, että myös Lappeenrannan biojalostamon 

hyötykäyttökelpoiseen sivuvirtaan sovelletaan samoja lähtökohtia kuin muiden vastaavien 

laitosten ympäristöluvissa. Kuumaöljylaitoksen savukaasupesurin pesuneste on katsottava 

sivutuotteeksi, vaikka samalla voidaankin sallia sen johtaminen tietyissä tilanteissa integraatin 

jätevedenkäsittelyyn. 

 

2.5.2 Lupamääräyksen epäselvyys 

Jos UPM:n käsityksestä poiketen kuumaöljykattilan pesunestettä ei voida luokitella 

sivutuotteeksi, lupamääräyksen 1 toinen kappale edellyttää muuttamista jo yksin siitä syystä, 

että sen sisältö nykyisellään jää perustelujen valossa toiminnanharjoittajalle epäselväksi ja on 

omiaan aiheuttamaan hankaluuksia laitoksen valvonnassa. 
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Lupamääräyksessä pesunesteelle on annettu jätenimikkeen numero ja lupamääräyksen 

perusteluissa pesunesteen todetaan olevan jätettä. Toisaalta lupamääräyksen perusteluissa 

aluehallintovirasto kuitenkin katsoo, että pesunesteen hyödyntämisessä on kyse jätteen 

hyödyntämisestä, mikäli se toimitetaan muualle kuin integraattiin hyödynnettäväksi. Perustelut 

ovat ristiriidassa lupamääräyksen sanamuodon kanssa ja epäselväksi jää, onko 

aluehallintovirasto tarkoittanut luokitella pesunesteen jätteeksi myös silloin kuin sitä 

hyödynnetään integraatissa vai ei. 

Jotta asiasta ei jäisi toiminnanharjoittajalle tai valvontaviranomaisille mitään epäselvyyttä, 

lupamääräyksen sanamuodon pitäisi selkeästi mahdollistaa pesunesteen hyödyntäminen 

integraatiin sisällä siten, että pesunestettä ei luokitella jätteeksi. Näin on lupamääräyksen 

perusteluiden valossa selvästi ollut tarkoituskin ja näin on tähänkin asti toimittu. 

Tämän tyyppiset lupamääräykset ovat metsäteollisuuden ympäristöluvissa tavallisia. 

Esimerkiksi UPM:n Kaipolan tehtaan toimintaan myönnetyn ympäristöluvan (Länsi- ja Sisä-

Suomen aluehallintovirasto 14.11.2012 Nro 167/2012/1) lupamääräyksen 21 ensimmäinen 

kappale kuuluu seuraavasti (kursivoinnit tässä): 

Siistausliete (jäteluokitusnumero 030305) luokitellaan tavanomaiseksi jätteeksi siltä 

 osin kuin sitä ei hyödynnetä energiana. 

 

Näin ollen, jos UPM:n ensisijaiseen vaatimukseen ei voida suostua, tulisi lupamääräyksen 1 

toinen kappale vähintään muuttaa kuulumaan toissijaisen vaatimuksen mukaisesti, siten että 

lupamääräyksestä ilmenee yksiselitteisesti mahdollisuus hyödyntää pesunestettä integraatin 

alueella integraatin sisäisenä siirtona siten, että pesunestettä ei tuossa vaiheessa pidetä 

jätteenä. 

Toissijaisen vaatimuksen esittäminen on tarpeen turvaamaan integraatin normaalia toimintaa 

siinä tilanteessa, että hallinto-oikeus hylkäisi vaatimuksen luokitella pesuneste sivutuotteeksi 

ja lupapäätös tulee täytäntöönpanokelpoiseksi mahdollisesta jatkovalituslupahakemuksesta 

huolimatta tai jos ensisijaisen vaatimuksen hylkäävä päätös jää lopulta voimaan. 

2.5.3 Säiliötilavuus 

Lupamääräystä on tarpeen muuttaa myös siltä osin kuin siinä on edellytetty 

toiminnanharjoittajaa järjestämään pesunesteen talteenottoa ja kuljetusta varten riittävästi 

säiliötilaa. Lupamääräyksen perusteluiden valossa tämä saattaisi tarkoittaa siltä, että 

säiliökapasiteettia olisi lisättävä. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista eikä edistäisi 

pesunesteen hyötykäyttöä.  

Pesunesteelle on biojalostamolla tällä hetkellä käytössä varastointikapasiteettia 100 m3, joka 

vastaa noin kuuden päivän tuotantomäärää. Pesuneste, eli natriumbisulfiitti ei vaadittujen 

laatuominaisuuksiensa puolesta kestä pitkää varastointia ilman että sen sisältämä sulfiitti 

hapettuu sulfaatiksi. Hapettumisreaktio ei ole tuotteen laadun kannalta toivottava, joten 

natriumbisulfiittia ei voida varastoida säiliössä pitkiä aikoja.  Näin ollen varastointikapasiteetin 

kasvattaminen hyötykäytön lisäämiseksi ei ole tarkoituksenmukaista eikä 

ympäristönsuojelulain (527/2014) 52 §:n tarkoittamalla tavalla tarpeen jätteen määrän 
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vähentämiseksi taikka 58 §:n tarkoittamalla tavalla jätelain säännösten noudattamiseksi. 

Pesunesteen varastointikapasiteetti on riittävä jo nykyisellään ja maininta riittävästä 

säiliötilavuudesta on selvyyden vuoksi poistettava lupamääräyksestä. 

2.5.4 Tavoitteelliset raja-arvot 

Biojalostamolta integraatin jätevedenpuhdistamolle johdettavalle rikki- ja 

natriumkuormitukselle on asetettu muutoksenhaun kohteena olevassa lupamääräyksessä 

tavoitteelliset raja-arvot, jotka koskevat kaikkia biojalostamolta puhdistamolle johdettavia 

jätevesiä. Raja-arvot perustuvat lupahakemuksen liitteenä olleessa teknis-taloudellisessa 

selvityksessä esitettyyn arvioon jätevesien rikki- ja natriumkuormituksesta sekä oletukseen, 

että suurin osa savukaasupesurin pesunesteestä toimitetaan hyödynnettäväksi.  

UPM:n arvion mukaan esitetyt tavoitteelliset luparajat (enintään 60 t/a natrium- ja 70 t/a 

rikkikuormitus) vastaavat pesunesteen yhteensä noin kuukauden mittaista ohjaamista 

jäteveden käsittelyyn. Luparajat tulisi asettaa tasolle, joka vastaisi noin pesunesteen kahden 

kuukauden mittaista ohjaamista jäteveden käsittelyyn. Tavoitteellisten raja-arvojen 

nostaminen on tarpeen, kun huomioidaan toiminnan poikkeukselliset vuodet, kuten 

suurseisokit. Seisokit vaikuttavat paitsi pesunesteen käyttötarpeeseen myös pesunesteen 

laatuun. Pesuneste joudutaan sen laadun vuoksi laitoksien alas- ja ylösajojen aikana 

ohjaamaan jätevesien käsittelyyn hyötykäytön sijaan. Vaikka kysymyksessä ovat 

tavoitteelliset arvot eivätkä sitovat raja-arvot, ei niitä ole suhteellisuusperiaatteenkaan 

mukaisesti tarpeen asettaa epärealistisen alhaiselle tasolle, jota ei ole mahdollista saavuttaa 

parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja parhaita käytäntöjä noudattaen. 

Biojalostamon jätevesien osuus Kaukaan integraatin jätevesimäärästä on vähäinen, noin 1 % 
(keskimäärin 50– 60 m3/h). Savukaasun pesurinesteen ohjaaminen jäteveden käsittelyyn ei 
merkittävästi lisää käsiteltävän jäteveden määrää. Lupahakemuksen liitteenä 19.1 olevan 
selvityksen perusteella voidaan todeta biojalostamon Kaukaan integraatin jäteveden 
käsittelyyn kohdistaman rikki- ja natriumkuorman olevan joka tapauksessa hyvin vähäinen 
myös pesunesteen ollessa ohjattuna jäteveden käsittelyyn.       

3. Yhteenveto 

Kuten edellä on todettu biojalostamon kuumaöljykattilan savukaasupesurin pesuneste eli 
natriumbisulfiitti tulee katsoa sivutuotteeksi, jota voi vapaasti hyödyntää integraatissa ja 
muualla teollisuudessa. Samalla on kuitenkin hyväksyttävä, että tietyissä, osin myös 
toiminnanharjoittajasta itsestään johtuvissa, tilanteissa pesuneste voidaan joutua johtamaan 
integraatin jäteveden käsittelyyn ja myös tämän tulee olla mahdollista. Tämäntyyppiset 
ratkaisut ovat metsäteollisuuden ympäristölupakäytännössä tavallisia ja vastaava 
luparatkaisu tulisi hyväksyä myös Lappeenrannan biojalostamon kohdalla. Jos tähän ei voida 
suostua, lupamääräyksen 1 toista kappaletta tulisi vähintään selkeyttää siten, että päätöksen 
perusteluista ilmenevä oikeus pesunesteen hyödyntämiseen integraatin muissa toiminnoissa 
ilmenee myös lupamääräyksestä täysin yksiselitteisesti siten, että siitä ei jää mitään 
epäselvyyttä. 

Lupamääräyksen 1 toisesta kappaleesta on poistettava maininta riittävästä säiliötilasta, koska 
säiliötilavuus on jo nykyisellään riittävä eikä sen lisääminen entisestään edistäisi pitkäaikaista 
varastointia huonosti kestävän natriumbisulfiitin hyötykäyttöä. 
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Lisäksi lupamääräyksen 1 toisessa kappaleessa biojalostamolta integraatin 
jätevedenpuhdistamolle johdettavalla natrium- ja rikkikuormitukselle asetettuja tavoitearvoja 
tulee muuttaa tasolle, joka on saavutettavissa parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja parhaita 
käytäntöjä noudattamalla. 

 

 

Lappeenrannassa 27. päivänä syyskuuta 
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