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Liite 1 
 
 
POLTTOAINEKOHTAISET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT 
 
1. Päästöraja-arvot uusille ja olemassa oleville kattiloille 
 
 
Taulukko 1.  Uusien polttoaineteholtaan 1—50 MW:n kattiloiden päästöraja-arvot 

Kattilan polttoaineteho Hiukkaset 
mg/m3n 

NO2 
mg/m3n 

SO2 
mg/m3n 

Öljy1,2 O2= 3 % O2= 3 % O2= 3 % 

1≤ P≤ 15 MW 100 800 850 
15<P≤ 50 MW  503 500 850 

Kaasumaiset polttoaineet  O2= 3 %  

1≤ P≤ 15 MW  340  
15<P≤ 50 MW  200  
Puu ja muut kiinteät biopolttoai-
neet4 

O2= 6 % O2= 6 %  

1≤ P≤ 5 MW 200 375 200 
5<P≤ 10 MW 50 375 200 
10<P≤ 50 MW 40 375 200 

Turve O2= 6 % O2= 6 % O2= 6 % 

1≤ P≤ 5 MW 200 500 500 
5<P≤ 10 MW 50 500 500 
10<P≤ 50 MW 40 500 500 

Hiili O2= 6 % O2= 6 % O2= 6 % 

1≤ P≤ 10 MW 50 270 850 
10<P≤ 50 MW 40 270 850 
1 kevyelle polttoöljylle hiukkaspäästötaso on 50 mg/m3n (O2= 3 %) kokoluokasta ja laitoksen käyntiajasta riip-
pumatta 
2 raskaalle polttoöljylle rikkipitoisuuspäästöraja-arvo on 1700 mg/m3n (O2=3 %) 1.6.2012 saakka 
3 huippu- ja varakuormakattiloille 70 mg/m3n 
4 ruokohelpi, olki, pelletit yms. 
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Taulukko 2.  Olemassa olevien polttoaineteholtaan 1—50 MW:n kattiloiden päästöraja-arvot 
(suluissa vara- ja huippukuormakattiloiden päästöraja-arvo) 

Kattilan polttoaineteho Hiukkaset 
mg/m3n 

NO2 
mg/m3n 

SO2 
mg/m3n 

Öljy1,2 O2= 3 % O2= 3 % O2= 3 % 

1≤ P≤ 5 MW 140 (200)  850 
5<P≤ 50 MW 50 (140)   850 
1≤ P≤ 15 MW  900  850 
15<P≤ 50 MW  600  850 

Kaasumaiset polttoaineet  O2= 3 %  

1≤ P≤ 15 MW  400   
15<P≤ 50 MW  300   
Puu ja muut kiinteät biopolttoai-
neet3 

O2= 6 % O2= 6 % O2= 6 % 

1≤ P≤ 5 MW 300(375) 450 (500) 200  
5<P≤ 10 MW 150 (250) 450 (500) 200  
10<P≤ 50 MW 50 (125) 450 (500) 200  

Turve  O2= 6 % O2= 6 % O2= 6 % 

1≤ P≤ 5 MW 300(375) 600 (625) 500  
5<P≤ 10 MW 150 (250) 600 (625) 500  
10<P≤ 50 MW 50 (125) 600 (625) 500  

Hiili O2= 6 % O2= 6 % O2= 6 % 

1≤ P≤ 50 MW 50 (140) 420 (550) 1100 
1 kevyelle polttoöljylle hiukkaspäästöraja-arvo on 50 mg/m3n (O2= 3 %) kokoluokasta ja laitoksen käyntiajasta 
riippumatta 
2 raskaalle polttoöljylle rikkipitoisuuspäästöraja-arvo on 1700 mg/m3n (O2=3 %) 1.1.2018 saakka 
3 ruokohelpi, olki, pelletit yms. 
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Taulukko 3.  Uusien polttoaineteholtaan 1—50 MW:n diesel- ja kaasumoottoreiden ja kaasutur-
biinien päästöraja-arvot 

 NO2 NO2 SO2 Hiukkaset 
< 10 MW > 10 MW 

 mg/m3n 
O2= 15 % 

mg/m3n 
O2= 15 % 

mg/m3n 
O2= 15 % 

mg/m3n 
O2= 15 % 

Öljydieselmoottori (GI) 1600 750  600   60 
Kaasudieselmoottori 
(GD), kaasu 

1600 750   

Kipinäsytytteinen  
moottori (SG) 

190 95   

Kaksoispolttoainemoottori 
(DF), kaasu 

380 190   

Kaasuturbiini 115 50   
 
 
Taulukko 4.  Olemassa olevien polttoaineteholtaan 1—50 MW:n diesel- ja kaasumoottoreiden ja 
kaasuturbiinien päästöraja-arvot  

 NO2 SO2 Hiukkaset  
 mg/m3n 

O2= 15 % 
mg/m3n 

O2= 15 % 
mg/m3n 

O2= 15 % 
Öljydieselmoottori (GI) 1850 600   70 
Kaasudieselmoottori 
(GD), kaasu 

1850   

Kipinäsytytteinen  
moottori (SG) 

190   

Kaksoispolttoainemoottori 
(DF), kaasu 

380   

Kaasuturbiini 150   
 
 
2. Monipolttoainekattilan päästöraja-arvon määrääminen 
 
Monipolttoainekattilan päästöraja-arvo lasketaan keskimääräisen polttoaineen käytön perus-
teella kalenterivuoden ajalta. Uusille kattiloille päästöraja-arvo lasketaan suunnitelluilla käyt-
tömäärillä ja vanhoille kattiloille toteutuneilla käyttömäärillä.  
 
Monipolttoainekattilan päästöraja-arvon laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa: 
 

Raja-arvo = 
raja-arvopolttoaineA x A + raja-arvopolttoaineB x B + raja-arvopolttoaineC x C 

A + B + C 
 
A = polttoaineen A lämpöarvo (MJ/kg) x polttoaineen A määrä (kg/h tai t/a) 
B = polttoaineen B lämpöarvo (MJ/kg) x polttoaineen B määrä (kg/h tai t/a) 
C = polttoaineen C lämpöarvo (MJ/kg) x polttoaineen C määrä (kg/h tai t/a) 



 N:o 445  
  

 

1661 

Liite 2 
 
 
LAITOKSEN TOIMINNAN SEKÄ SEN PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARK-
KAILU 
 
Laitoksen toiminnan sekä sen päästöjen ja vaikutusten tarkkailun keskeisenä tavoitteena on 
tuottaa tietoa valvontaviranomaiselle laitoksen lupamääräysten tai rekisteröintiedellytysten 
noudattamisen valvomiseksi. Alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksen, sekä lupamenettelyn 
että rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluvien, on noudatettava tämän asetuksen vaatimuksia. 
Valvontaviranomainen arvioi vaatimusten noudattamista tarkkailusta saatavien tietojen ja nii-
hin perustuvan laitoksen vuosiraportoinnin perusteella. 
 
Tässä liitteessä esitetään energiantuotantolaitoksen tarkkailun yleisperiaatteet, joita voidaan 
täydentää yksityiskohtaisilla ohjeilla. 
 

 
Tarkkailusuunnitelman sisältö 

Tarkkailun tavoitteena on osoittaa, että laitos täyttää jatkuvasti asetuksen vaatimukset. Tark-
kailusuunnitelman tulee sisältää tarkkailun tavoitteet sekä ympäristövaikutusten kannalta kes-
keiset tarkkailuun liittyvät menettelyt. Tarkkailun tulee sisältää toiminnan ja päästöjen tarkkai-
lu sekä ympäristövaikutusten tarkkailu.  Toiminnan tarkkailu on keskeinen osa pienten energi-
antuotantolaitosten tarkkailua, koska laitokselta ei vaadita jatkuvia päästömittauksia. Tällöin 
ympäristöhaittojen hallinta perustuu laitteistojen asianmukaiseen käyttöön ja huoltoon sekä 
henkilökunnan ammattitaitoon ehkäistä ennalta mahdollisia vaara- ja poikkeuksellisia tilantei-
ta. Laitoksen laatu- tai ympäristöjärjestelmä tukee toiminnan hallintaa ja osaltaan varmistaa, 
että laitos toimii jatkuvasti siten, että ympäristöhaitat ovat mahdollisimman pienet. 
 
1. Käyttötarkkailu 
 
Käyttötarkkailu muodostuu polttoaineiden laadun seurannasta, palamisolosuhteiden seuran-
nasta, savukaasupäästöjen tarkkailusta ja kirjaamismenettelyistä. Energiantuotantolaitoksen 
käyttöä on seurattava toiminnan kannalta oleellisten muuttujien osalta energiatuotantoyksi-
köittäin (taulukko 1). Seurannasta tulee pitää kirjaa.  Päästöjen pitämiseksi asetuksen vaati-
musten mukaisina suositellaan laitoksen määräajoin suoritettavaa auditointia sen varmistami-
seksi, että laitoksen käyttö säilyy hyvällä tasolla. 
 

 
Polttoaineiden laadun seuranta 

Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät selvitykset polttoaineen laadusta polttoprosessin 
toimivuuden, päästöjen hallinnan sekä päästölaskennan kannalta. Polttoaineen laatua voidaan 
seurata polttoaineen toimittajalta saatavien tietojen perusteella ja/tai seuraamalla sen laatua it-
se. 
 

 
Palamisolosuhteiden seuranta 

Toiminnanharjoittajan on seurattava palamisolosuhteita varmistaakseen palamisen hyvyyden 
ja sitä kautta pienet päästöt. Palamisolosuhteiden hallinta on tärkeää, koska päästöjen seuranta 
ei ole jatkuvatoimista. Happipitoisuutta ja lämpötilaa on seurattava jatkuvatoimisilla mittalait-
teilla uusilla ja peruskuormayksiköillä. Hiilimonoksidipitoisuutta on mitattava jatkuvasti yli 5 
MW:n kiinteän polttoaineen kattiloissa. Palamisen seurantaan käytettävien mittausten laatu on 
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varmistettava ja mittalaitteet kalibroitava vähintään kerran vuodessa.  Hiilimonoksidi- ja hap-
pipitoisuuden yhteys päästöihin voidaan määritellä kattilavalmistajan antamien tietojen avulla.    
 

 
Laitteistojen toimivuuden seuranta ja huolto 

Laitteistojen toimivuutta on seurattava säännöllisesti ja huoltotoimet on tehtävä ennakoidusti 
ja määrävälein. Näin varmistetaan laitteistojen toiminta ja päästöjen pysyminen asetuksen 
mukaisissa rajoissa. Savukaasupuhdistimista on seurattava erottuvan aineen määrää. Syklo-
neista ja multisykloneista on lisäksi seurattava paine-eroa ja tiiveyttä, sähkösuodattimesta vir-
ta- ja jännitearvoja, kuitusuodattimesta paine-eroa ja opasiteettia ja märkäpesurista paine-eroa 
ja nestevirtaa.  Näiden arvojen on pysyttävä laitteen toimittajan määrittelemissä vaihteluvä-
leissä, jotta laitteiden puhdistustehokkuus taataan. Seurantataajuus on esitettävä tarkkailu-
suunnitelmassa. Huoltojen tulee käsittää kattiloiden, polttimien, savukaasupuhdistimien ja 
muiden erotinlaitteiden, savuhormien, polttoainesäiliöiden ja mittauslaitteiden huoltotoimenpi-
teet samoin kuin nuohoukset ja pesut.  Huolloista on laadittava ohjelma, josta käy ilmi eri toi-
menpiteet, niiden aikataulu sekä vastuuhenkilöt. 
 

 
Kirjaamismenettelyt 

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa käyttötarkkailustaan. Kirjaamisen tulee sisältää ai-
nakin edellä mainitut seikat. 
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Taulukko 1. Energiatuotantolaitoksen käyttötarkkailussa seurattavat suureet käytettävän polt-
toaineen mukaan 

 Laitoksessa käytettävä polttoaine 
 
 

kaasu öljy kivihiili turve 

muu kiinteä 
polttoaine (puu, 
biopolttoaineet, 

pelletit yms.) 
Polttoaineen laadun ja mää-
rän seuranta 

     

• alkuperä x x x x x 
• kulutus x x x x x 
• kosteus   x x x 
• lämpöarvo x x x x x 
• rae- tai palakoko    x x 
• rikkipitoisuus  x x x x 
• tuhkapitoisuus   x x  
• viskositeetti  x    
• raskasmetallit1  x2 x3 x3 x4 

Palamisolosuhteiden seuranta 
     

• happi x x x x x 
• lämpötila x x x x x 

• hiilimonoksidi5 
  yli 5 MW:n 

yksiköissä 
yli 5 MW:n 
yksiköissä 

yli 5 MW:n 
yksiköissä 

Laitteistojen toimivuuden 
seuranta ja huolto  

     

• kattilat  x x x x x 
• erotinlaitteet (pesurit, syk-

lonit, sähkösuodattimet, öl-
jynerottimet jne.)  

x x x x x 

• polttimet x x x   
• mittalaitteet  x x x x x 
1 tarvittaessa 
2 jos raskasta polttoöljyä Ni, V 
3 As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg 
4 jos puuta Cr, Pb, Zn, Cd, As  
5 yli-ilman määrän oltava vähintään 5 % 

 
 
2. Savukaasupäästöjen tarkkailu 
 
Savukaasupäästöjä on tarkkailtava käyttötarkkailun ja kertaluonteisten hiukkas- ja typenoksi-
dipäästömittausten avulla. Rikkidioksidipäästöt voidaan yleensä laskea polttoainetiedoista. 
Hiukkaspäästötasoja (opasiteettimittaus) on lisäksi mitattava jatkuvatoimisesti uusilla kiinteää 
polttoainetta ja raskasta polttoöljyä käyttävillä kattiloilla. 
 
Kertaluonteisia savukaasupäästöjen mittauksia koskeva suunnitelma on toimitettava kuukautta 
ennen mittauksia kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja myös elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, jos laitos on luvanvarainen ja toimivaltainen lupaviranomainen aluehal-
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lintovirasto. Energiatuotantoyksikön ensimmäiset päästömittaukset on tehtävä viimeistään 
kahdentoista kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Mittaukset voidaan tehdä yksikön 
takuumittausten yhteydessä. Mittaukset on tehtävä myös päästöjen kannalta merkittävien muu-
tosten yhteydessä. 
 
Laitoksen päästöt on mittava hyväksytyn mittaajan toimesta taulukon 2 mukaisesti. Mittaajalla 
tulee olla käyttämiensä mittausmenetelmien (CEN / ISO / muu vastaava kansallisesti tai muu-
ten hyväksytty menetelmä) akkreditointi. 
 
Mittaukset on tehtävä energiantuotantoyksikön suurimmalla ja pienimmällä käytettävällä teho-
tasolla, niin että ne edustavat mahdollisimman hyvin kattilan normaalia toimintaa. Manuaali-
sessa hiukkasmittauksessa (EN 13284-1) kussakin ajotilanteessa savukaasusta otetaan kolme 
lyhytaikaista näytettä. Raja-arvon saavuttamiseksi kaikkien mittaustulosten on oltava raja-
arvoa pienempiä. Typenoksidit mitataan päästömittauksissa aina jatkuvatoimisesti. Rikkidiok-
sidipäästö määritetään ensisijaisesti laskennallisesti polttoaineen rikkipitoisuuden ja päästö-
kertoimien avulla. Turpeen poltossa, jos käytössä on savukaasupesuri tai muu vastaava mene-
telmä, rikkidioksidi on mitattava kertaluonteisesti kattilan tyypillisellä polttoainevalikoimalla. 
Hiiltä poltettaessa ovat rikkidioksidimittaukset tehtävä silloin, kun käytössä on kalkinsyöttö, 
pesuri tai muu vastaava menetelmä. Mittaus on uusittava, jos mittaustulos ei ole asetettua raja-
arvoa pienempi.  
  
Vuositason päästöt määritetään energiantuotantoyksikössä vuosittain käytettyjen polttoaine-
määrien, polttoaineiden laatutietojen ja päästökertoimien perusteella. Jos laitoksella on käy-
tössä jatkuvatoimisia mittalaitteita savukaasupäästöjen seurantaan, mittarit on huollettava ja 
kalibroitava vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa useamminkin. 
 

Taulukko2.  Energiantuotantoyksikön savukaasupäästöjen mittaukset1 

Mitattava päästö kaasu ja kevytöljy raskasöljy kiinteät polttoaineet 

hiukkaset kevytöljy kerran viidessä 
vuodessa 

kerran kolmessa vuodessa joka toinen vuosi 

typenoksidit kerran viidessä vuodessa kerran kolmessa vuodessa joka toinen vuosi 
1 Vara- ja huippulaitoksissa päästömittaukset on tehtävä 2 500 käyttötunnin välein, maakaasulaitoksissa 4 000 
käyttötunnin välein 

 
 
3. Polttoaineiden varastointi 
 
Tarkkailusuunnitelmassa on esitettävä, miten polttoaineen varastoinnista aiheutuvia vaikutuk-
sia ympäristöön seurataan ja ennaltaehkäistään. 
 
 
4. Jätevesien tarkkailu 
 
Tarkkailusuunnitelmassa on esitettävä eri jätevesijakeiden purku- ja näytteenottopaikat, näyt-
teenottotiheys ja kuvattava näytteenottomenettelyt sekä analysoitavat parametrit. 
 
Savukaasujen lauhdutuksessa muodostuvia jätevesiä (lauhdevedet) on seurattava kemiallisen 
saostuksen, neutraloinnin, selkeytyksen ja suodatuksen jälkeen, elvytys- ja peittausvesiä neut-
raloinnin jälkeen sekä nuohousvesiä neutraloinnin ja selkeytyksen jälkeen taulukon 3 mukai-
sesti. 
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Taulukko 3. Energiantuotantolaitosten puhdistinlaitteiden jätevesien (lauhdevedet, elvytysvedet, 
nuohousvedet, peittausvedet) seuranta 

Seurantaparametri Seurannan taajuus  

määrä jatkuva 
lämpötila jatkuva 
pH jatkuva 
sulfaattipitoisuus kaksi kertaa vuodessa 
kokonaisfosforipitoisuus kaksi kertaa vuodessa 
kokonaistyppipitoisuus  kaksi kertaa vuodessa 
biologinen hapenkulutus (BHK7)  kaksi kertaa vuodessa 
kiintoainepitoisuus kaksi kertaa vuodessa 
raskasmetallit1 kerran vuodessa  
1 jos poltetaan raskasta polttoöljyä, hiiltä, turvetta (As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Zn, 
Hg), jos puuta Cr, Pb, Zn, Cd, As  

 

 
 
Johdettaessa jätevesiä yleiseen viemäriverkostoon, on jäteveden laadun ja määrän seurannassa 
otettava huomioon myös viemärilaitoksen haltijan jätevesisopimuksessa asettamat seuranta-
vaatimukset. 
 
Öljynerottimet on pidettävä toimintakuntoisina säännöllisellä huollolla, joka pitää sisällään ai-
nakin seuraavat asiat: 

1) öljynerottimista poistuvan veden hiilivetypitoisuus on määritettävä viimeistään kah-
dentoista kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Tämän jälkeen seurantaa on 
jatkettava valvontaviranomaisen kanssa erikseen sovittavalla tavalla; 

2) Öljynerottimien öljytilan täyttymisestä ilmoittavan hälytysjärjestelmän toimivuus on 
testattava vähintään vuoden välien ja  

3) öljynerottimet on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. 
 
5. Jätteiden ja tuhkan hyötykäytön seuranta 
 
Toiminnassa muodostuvien jätteiden määrää ja laatua on seurattava säännöllisesti ja niistä on 
pidettävä kirjaa. Eri hyödyntämis- ja käsittelykohteisiin sekä kaatopaikalle toimitetuista mää-
ristä on myös pidettävä kirjaa. Jätteet on luokiteltava raportointia varten valvontaviranomaisen 
edellyttämällä tavalla. 
 
Lento- ja pohjatuhkan laatua on seurattava hyötykäytön edistämiseksi (Jätelaki 4 ja 12 §). 
Tuhkien hyödyntämisessä on otettava huomioon: valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden 
hyödyntämisessä maanrakentamisessa (591/2006), lannoitevalmistelaki (539/2006) sekä sen 
nojalla annetut maa- ja metsätalousministeriön asetukset 12/2007 ja 13/2007) ja loppusijoit-
tamisessa: valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997). Määritykset on uusittava, mikäli 
polttoaineen laadussa tai poltossa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa tuhkan 
laatuun. 
 
Lento- ja pohjatuhkan laatua on seurattava sen varmistamiseksi, että tuhka täyttää käyttökoh-
teen vaatimukset. Lento- ja pohjatuhkan hyödyntäjällä on pääsääntöisesti oltava ympäristölupa 
(YSL § 28). Tuhkan hyödyntämisen kriteerit riippuvat käyttökohteesta. Seuraavat säädökset 
sisältävät maanrakentamiseen ja lannoitevalmisteisiin käytettävien tuhkien laatuvaatimukset: 
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1) valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisessä maanrakentamisessa 
(591/2006), 

2) lannoitevalmistelaki (539/2006) sekä sen nojalla annetut maa- ja metsätalousministe-
riön asetukset 12/2007 ja 13/2007). 

 
Tuhkan loppusijoittamisesta säädetään (valtioneuvoston päätös kaatopaikoista 861/1997) eril-
listen säädösten mukaisesti. 
 
Määritykset on uusittava, mikäli polttoaineen laadussa tai poltossa tapahtuu sellaisia muutok-
sia, jotka voivat vaikuttaa tuhkan laatuun. 
 
6. Melutason tarkkailu 
 
Toiminnasta aiheutuva melutaso on mitattava laitoksen lähimmissä altistuvissa kohteissa ker-
taluonteisesti kahdentoista kuukauden kuluessa laitoksen toiminnan aloittamisesta.  Mittaukset 
on uusittava, mikäli melupäästöt kasvavat merkittävästi tai melupäästöjen raja-arvot ylittyvät. 
Melumittaukset on tehtävä ympäristöministeriön antaman ohjeen 1/1995 (Ympäristömelun 
mittaaminen) mukaisesti. Melumittausten tukena tai niitä korvaamaan voidaan käyttää melun 
äänitehotasomittauksia ja laskentamalleja. Melun leviämismallilaskelmilla voidaan arvioida 
myös liikenteestä aiheutuvia melutasoja ja taustamelua. 
 
7. Maaperän tilan tarkkailu 
 
Kemikaalivahinkojen yhteydessä tulee selvittää tarvittaessa maaperän pilaantuneisuus. Pilaan-
tuneisuus on selvitettävä myös toimintansa lopettavilla laitoksilla. 
 
8. Riskien hallinta ja poikkeukselliset tilanteet 
 
Poikkeuksellisia tilanteita varten laadittava toimintasuunnitelma on esitettävä tarkkailusuunni-
telman yhteydessä. Suunnitelmaan on liitettävä ohjeet toimenpiteistä polton ja erotinlaitteiden 
häiriötilanteiden samoin kuin öljy- ja kemikaalivahinkojen varalle. 
 
9. Tietojen toimittaminen valvontaviranomaiselle 
 
Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle vuosiraportti jossa on esitettävä asetuksen 19 §:n mukaiset tiedot. 
 
10. Ympäristövaikutusten tarkkailu 
 
Laitoksen on tarvittaessa osallistuttava ilman ja melun laadun yhteistarkkailuun. 
 




