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VIREILLETULOTIEDOT
Hakemuksen vireilletulo
Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 16.12.2019.
Luvan hakemisen peruste
Hakemus on tullut vireille ympäristönsuojelulain 80 §:n ja 89 §:n 1 momentin perusteella.
Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU 2018/1147) jätteenkäsittelyn parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä
on julkaistu 17.8.2018. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 80 §:n 1 momentin mukaan, kun komissio on julkaissut päätöksen direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevista päätelmistä, laitoksen ympäristölupa on tarkistettava, jos se ei vastaa päätelmiä.
Toiminnan luvanvaraisuus
Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 1 kohdan 13 f perusteella.
Toimivaltainen lupaviranomainen
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 34 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston
asetuksen (713/2014) 1 §:n 1 momentin perusteella.

ASIAN KUVAUS
Taustatiedot
Sijainti
Gasumin biokaasulaitos sijaitsee Munkkaan jätekeskuksen alueella Lohjan
kaupungin Ventelän kaupunginosassa noin 6 km Lohjan keskustasta itään
kiinteistöllä 444-24-200-2. Kiinteistön omistaa Rosk’n Roll Oy Ab.
Kaavoitus
Lohjan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Ventelän kaupunginosan asemakaavan (24. kaupunginosa, korttelit 200 ja 201 sekä niihin liittyvät katu-,
erityis- ja liikennealueet) 27.1.1999 ja Uudenmaan ympäristökeskus on
vahvistanut sen 27.9.1999. Asemakaavan vahvistamista koskeva valitus
on hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joka vahvisti kaupunginvaltuuston päätöksen 17.1.2000. Biokaasulaitostoimintaan suunniteltu laitosalue on osoitettu teollisuusalueeksi (T-kä). Lupa-alueen pohjoispuolella on
suojaviheralue (EV). Biokaasulaitos ja lajitteluhalli on suunniteltu
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sijoitettavaksi ehdottomasti noudatettavan rakennusalan ulkopuolelle.
Poikkeamispäätöksessä, annettu 28.9.2015, on myönnetty lupa poikkeamiselle päätöksestä ilmenevin ehdoin.
Päätökset ja sopimukset
Voimassa oleva ympäristölupa
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 30.9.2016 myöntämä ympäristölupa
(Nro 242/2016/1, Dnro ESAVI/261/04.08/2013)
Muut päätökset ja sopimukset
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 28.5.2019 antama
päätös (UUDELY/6259/2016) Lohjan biokaasulaitoksen ympäristöluvan
tarkistamistarpeesta jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien voimaantulon vuoksi
Ympäristövaikutusten arviointi
Tarve ympäristövaikutusten arvioinnista on käsitelty voimassa olevan ympäristöluvan nro 242/2016/1 käsittelyn yhteydessä. ELY-keskus on katsonut, että YVA-menettelyä ei sovelleta.
Hakemuksen mukainen toiminta
Yleiskuvaus
Gasum Oy hakee muutosta Lohjan biokaasulaitoksen ympäristölupaan
(Nro 242/2016/1, 30.9.2016). Muutokset koskevat hulevesien johtamista ja
ilmaan johdettavien päästöjen tarkkailua jäljempänä esitetyllä tavalla. Alla
on kuvattu laitoksen toimintaa tarpeellisin osin ottaen huomioon muutoshakemuksen sisältö.
Tuotanto ja tuotteet
Biokaasulaitoksella jalostetaan elintarvikejätteestä, eläin- ja kasviperäisistä
sivutuotteista sekä yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden ja alkutuotannon sivuvirroista biokaasua sekä lannoitevalmisteita ja maanparannusaineita, joita ovat mädäte sellaisenaan, mädätteen vedenerotuksesta muodostuvaa typpipitoinen nestejae ja fosforipitoinen humusjae.
Laitos on mitoitettu 60 000 tonnin vuosittaiselle käsittelykapasiteetille.
Vastaanotettavat jätteet
Biokaasulaitos käyttää raaka-aineenaan pääasiassa elintarvikejätettä sekä
eläin- ja kasviperäisiä sivutuotteita. Laitos voi käsitellä raaka-aineita useammasta lähteestä ja jakeiden suhteelliset määrät voivat vaihdella asiakastilanteen mukaan. Biojäte on peräisin kotitalouksista, kaupoista ja ravintoloista. Teollinen liete ja rasva tulevat esim. juomateollisuudesta.
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Prosessit
Biokaasulaitoksen ydinprosessina toimii biologinen, anaerobinen käsittely
eli mädätys, jossa lietettyä orgaanista ainesta käsitellään täyssekoitteisessa ja suljetussa biokaasureaktorissa hapettomissa olosuhteissa biokaasuksi. Pääprosessit biokaasulaitoksella jakaantuvat käsiteltävien jakeiden
vastaanottoon ja esikäsittelyyn sekä niiden päästöjen hallintaan että syötteen hygienisointiin ja biologiseen käsittelyyn. Lisäksi laitoksen toimintoja
ovat vedenerotus ja biokaasun jatkokäsittely.

Kuva. Biokaasulaitoksen prosessikaavio
Jäteveden käsittely ja johtaminen
Jäteveden käsittelystä ja johtamisesta on voimassa olevan ympäristöluvan
lupamääräyksessä 9. määrätty seuraavaa:
”Laitoksen piha-alue ja kenttä tulee varustaa reunakorokkeilla, ojituksilla
ja/tai muilla rakenteilla siten, että ulkopuolisten valumavesien pääsy laitosalueelle estyy.
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Laitoksessa jätteiden ja biokaasun käsittelyssä sekä kaluston pesussa
muodostuvan veden saa johtaa laitoksen prosessiin hakemuksessa esitetyn mukaisesti.
Piha-alueen ja kentän likaiset hulevedet saa johtaa hakemuksen mukaisesti laitoksen prosessiin. Jos likaisia vesiä ei ole mahdollista hyödyntää
laitoksella, on vedet johdettava Munkkaan jätekeskuksen jätevesijärjestelmään tai jätevesiviemäriin tai puhdistettava avo-ojaan johtamiskelpoiseksi
tai toimitettava muualle käsiteltäväksi. Viemäriin johdettava vesi on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mukaisella II luokan ja avo-ojaan johdettava vesi standardin SFS-EN-858-1 mukaisella I luokan öljynerottimella tai
puhdistustehokkuudeltaan vastaavan tasoisella erottimella ja tarvittaessa
muutoin.
Piha-alueen ja kentän puhtaat hulevedet saa johtaa avo-ojaan ja edelleen
Munkkaan jätekeskuksen hulevesijärjestelmään. Purkupaikka on varustettava vesien laadun tarkkailuun soveltuvalla kokoojakaivolla. Vesien johtamisesta ei saa aiheutua purkualueiden liettymistä eikä vettymistä.
Mädätteen ja rejektiveden (typpinesteen) varastoalueen hulevesijärjestelmä on rakennettava siten, että alueelta on mahdollista johtaa vedet laitoksen likaisten tai puhtaiden vesien järjestelmään veden laadun mukaisesti. Järjestelmä on varustettava sulkuventtiilillä tai muulla varmalla rakenteella, jolla estetään likaisten vesien johtaminen poikkeustilanteessa hulevesijärjestelmään.
Laitosalueen puhtaat salaojavedet saa johtaa laitoksen puhtaiden hulevesien keräysjärjestelmään. Salaojavesien keräysjärjestelmä on rakennettava siten, että tarvittaessa likaiset vedet voidaan johtaa pumppaamalla tai
muutoin asianmukaisesti laitoksen likaisten vesien keräysjärjestelmään.
Jätevesien johtamiseen jätekeskuksen jätevesi- ja hulevesijärjestelmään
on oltava Rosk’n Roll Oy Ab:n suostumus. Jätevesien viemäriin johtamisessa on noudatettava Lohjan kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen asettamia jäteveden laadun raja-arvoja sekä muita ohjeita ja määräyksiä.”
Ilmaan johdettavat päästöt ja niiden puhdistaminen
Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan päästöjen osalta merkittävimmät
riskit liittyvät hajupäästöön, jota hallitaan suljetulla prosessilla ja investoimalla hajukaasujen käsittelyyn. Varastoinnista ei aiheudu hajuhaittaa ympäristöön.
Biokaasulaitoksen toiminnassa muodostuu mm. metyylimerkaptaania, dimetyylisulfidia, dimetyylidisulfidia, ammoniakkia ja erilaisia orgaanisia yhdisteitä sekä metaania ja hiilidioksidia. Laitoksella syntyy haisevia yhdisteitä erityisesti orgaanisten yhdisteiden happokäymisen yhteydessä.
Edellä kuvattujen ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta on voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksessä 6. määrätty seuraavaa:
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”Laitoksen poistoilman keräys- ja käsittelylaitteistoon tulee liittää kaikki tilat,
joissa käsitellään tai varastoidaan hajua aiheuttavia jätteitä tai materiaaleja.
Laitoksen poistoilma on käsiteltävä hakemuksessa esitetyllä tai muulla
vastaavan tehoisella laitteistolla. Puhdistuslaitteistolta ulkoilmaan johdettavan ilman hajupitoisuuden on oltava alle 2 500 ouE/m3, ammoniakkipitoisuuden alle 5 ppm ja rikkivety- ja metyylimerkaptaanipitoisuuksien alle
0,2 ppm. Puhdistustulos on saavutettu, kun mittauskerroittain kahden rinnakkaisen näytteenoton keskiarvo täyttää edellä asetetut vaatimukset.
Poistoilman piipun korkeus ja poistoilman puhallusnopeus on mitoitettava
siten, että poistoilman laimeneminen tapahtuu tehokkaasti.”
Maaperä ja pohjavesi
Maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys
Lohjan biokaasulaitos rakennetaan luonnontilaiselle tontille, jossa ei aiemmin ole ollut toimintaa. Tontti sijaitsee Munkkaan jätekeskusalueen yhteydessä. Alla olevaan taulukkoon on koottu biokaasulaitoksella käytettävät
kemikaalit, sekä tehty arvio perustilaselvityksen tarpeesta.
Vaarallisten aineiden luettelo/tunnistaminen
Aine

Tyyppi

Käyttökohde

Biokaasu
(metaani
60-70 %)

Lopputuote

Sähkön ja
lämmön
tuotanto

Biokaasu
(hiilidioksidi
30-40 %)
Biokaasu
(rikkivety
jäämiä)
Biokaasu
(ammoniakkijäämiä)
Rikkihappo
Kemikaali
Etyleeniglykoli
Vaahdonestoaine
Kevyt polttoöljy

Kemikaali
Kemikaali
Kemikaali

Laitteistossa
oleva
määrä
N. 0,3 m³

Varastointimäärä
Varastossa
max. 1,2 t
Bruttokaasutilavuus max.
2000 m³
-

Vaarallisuusluokka/jäteluokitus
H220

CAS-numero
74-82-8
(metaani)

-

-

-

-

H220, H330,
H400

7783-06-4

-

-

H221, H331,
H314, H400

7664-41-7

Hajukaasupesuri
Jäätymisen
esto
Vaahdon
estoon
Varapolttoaine, pyöräkoneen
polttoaine

< 2 m3
N. 0,3 m3
< 2 m3

Varastossa
max. 2 m³
Varastossa
max. 0,4 m³
Varastossa
max. 0,2 m³
Kaksoisvaippasäiliössä
max. 2 m3

124-38-9

H314

7664-93-9

H302

107-21-1

H413

98072-31-2

H351

68476-30-2
(polttoöljy
no. 2)
68476-31-3
(polttoöljy
no. 4)

9 (27)

Otsoni

Kemikaali

hajukaasujen käsittely

< 0,01 m3

Ei varastoida, tuotetaan tarvittaessa

H270,H330,
H315,
H319,
H335, H400

10028-15-6

Metaani (biokaasu)
Metaani (CH4) on hajuton ja väritön, ilmaa kevyempi kaasu, joka liukenee
veteen (24,4 mg/100 ml 25°C:ssa). Suuret pitoisuudet suljetuissa tiloissa
aiheuttavat hapenpuutetta. Metaani on räjähtävää pitoisuudessa 5–15 tilavuusprosenttia ilmassa suljetussa tilassa. Ympäristöön joutuessaan metaani päätyy ilmakehään. Ilmaan joutuessaan metaani hajoaa hitaasti hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Puoliintumisajaksi on arvioitu kuusi
vuotta. Joutuessaan maaperään metaani vapautuu hyvin nopeasti ilmaan
sekä kuivasta että kosteasta maaperästä. Maaperässä metaani on arvioitu
olevan erittäin kulkeutuvaa. Joutuessaan veteen metaani haihtuu nopeasti
pintavedestä. Laskentamallien avulla on arvioitu, että metaanin määrä
puoliintuu matalasta joesta ja järvestä noin kahdessa tunnissa. Rakenteeltaan samankaltaisen aineen perusteella on arvioitu metaanin olevan nopeasti biologisesti hajoavaa. Mallien perusteella propeenin ei ole arvioitu olevan kovin myrkyllistä vesieliöille. Arvioidut arvot ovat LC50-arvot kalalle
147,5 mg/l (96 h) ja vesikirpulle 69,4 mg/l (48 h) ja sekä EC50-arvo levälle
19,4 mg/l (96 h). Metaanin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella metaania ei luokitella ympäristölle
vaaralliseksi.
Hiilidioksidi (biokaasu)
Hiilidioksidi (CO2) on väritön ja lähes hajuton, ilmaa raskaampi kaasu. Hiilidioksidi on veteen niukkaliukoinen (2 g/l). Ilmaa raskaampana hiilidioksidi
voi kerääntyä mataliin tiloihin, jossa suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa hapenpuutetta. Ympäristöön joutuessaan hiilidioksidi päätyy ilmakehään. Se
muodostaa veteen hiilihappoa. Hiilidioksidilla on todettu olevan haitallisia
vaikutuksia kalalle 35 mg/l (96 h) pitoisuudella. Joillakin vesieliölajeilla haitallisia vaikutuksia on todettu jo alle 20 mg/l pitoisuuksilla. Voimassa olevien kriteerien perusteella hiilidioksidia ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi.
Rikkivety (biokaasu)
Rikkivety (H2S) on ilmaa raskaampi väritön kaasu, jolle tunnusomaista on
mädäntyneen kananmunan haju. Rikkivety liukenee osittain veteen (4–
6 g/l). Rikkivety on räjähtävää, jos sitä on ilmassa 4,3–46 tilavuusprosenttia. Rikkivedyn hajukynnys on 0,008 ppm (0,011 mg/m3). Hajuaisti turtuu
altistumisen jatkuessa ja lamaantuu yli 100 ppm (150 mg/m3) pitoisuuksissa. Lyhytaikainen altistuminen voi aiheuttaa silmien ja hengitysteiden
ärsyyntymistä. Rikkivety hajoaa ilmassa rikkidioksidiksi ja sulfaatiksi happea sisältävien radikaalien vaikutuksesta. Hajoamisnopeus on riippuvainen
olosuhteista, muun muassa lämpötilasta. Hajoaminen voi kestää yli 40 päivää. Vesiliukoisena rikkivety voi tulla sateen mukana maahan. Rikkivety
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sekä sen hajoamistuotteet lisäävät maaperän ja vesistöjen happamuutta.
Sateen mukana maahan tullut rikkivety hajoaa maaperässä alkuaineiksi tai
haihtuu myöhemmin maanpinnasta. Vesiliukoisena se voi myös kulkeutua
pohjaveteen. Veteen liukenematon osa jää vettä kevyempänä sen pinnalle
ja haihtuu nopeasti. Rikkivety hajoaa vedessä biologisesti alkuaineiksi. Rikkivety on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Sen akuutit LC50-arvot kalalle ovat
0,01–0,77 mg/l (96 h). Rikkivedyn ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.
Rikkivety on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi vesieliömyrkyllisyyden perusteella.
Ammoniakki (biokaasu)
Ammoniakki (NH3) on ilmaa kevyempi väritön kaasu, jossa on pistävä haju.
Ammoniakki liukenee erittäin hyvin veteen (898 g/l 0 °C:ssa, 529 g/l
25 °C:ssa). Ammoniakki on räjähtävää, jos sitä on ilmassa 15–28 tilavuusprosenttia. Ammoniakin hajukynnys on 5–50 ppm (3,6–36 mg/m3). Suurien
pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Bakteerit hapettavat ammoniakin nitraatiksi, mikä jossain tilanteissa saattaa aiheuttaa happikatoa muutaman päivän kuluttua. Hapetusnopeuteen vaikuttavat veden
happipitoisuus, lämpötila ja pH. Ammoniakki ja sen hajoamistuotteet ovat
vesistöjä rehevöittäviä ravinteita. Ammoniakin myrkyllisyys voimistuu alhaisissa lämpötiloissa (< 10 °C), veden pH:n kohotessa 7:stä 9:ään sekä veteen liuenneen hapen pitoisuuden pienentyessä. Ammoniakki on erittäin
myrkyllistä vesieliöille. Sen akuutit LC50-arvot kalalle ovat 0,14–1,5 mg/l
(96 h) ja akuutit LC50-arvot katkalle 2–2,5 mg/l (48 h). Ammoniumionin
myrkyllisyys on vähäinen verrattuna ammoniakkiin. Ammoniakin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Vesieliömyrkyllisyyden perusteella ammoniakki on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Biokaasulaitoksella muodostuu biokaasun sisältämän vähäisen ammoniakin lisäksi ammoniakkia myös
prosessissa mm. lietteen kuivauksessa.
Rikkihappo
Rikkihappo (H2SO4) on vahva happo, joka tuottaa lämpöä liuetessaan veteen. Rikkihappo on väritön tai ruskehtava, hajuton tai lievästi pistävän hajuinen öljymäinen neste. Rikkihapon tiheys on 1,84 (vesi = 1) (96–100-prosenttinen happo)/1,71 (vesi = 1) (78-prosenttinen happo). Rikkihappo liukenee täysin veteen. Maahan valunut rikkihappo ei juurikaan haihdu ilmaan.
Maaperän kosteus edistää sen tunkeutumista maahan. Rikkihappo on
maaperässä kulkeutuvaa ja laimeat liuokset kulkeutuvat nopeammin. Rikkihappo liuottaa maaperästä aineksia, etenkin karbonaatteja. Se voi jonkin
verran neutraloitua kulkeutuessaan maaperässä, mutta sitä voi kulkeutua
pohjaveteen asti. Rikkihappo kulkeutuu pohjaveden virtaussuunnassa. Rikkihapon haitallisuus vesieliöille perustuu sen voimakkaaseen happamuuteen. Kaloille haitallinen veden pH on alle 5 ja muille vesieliöille alle 5,5.
Rikkihapon on todettu olevan haitallista vesieliöille. Sen akuutti LC50-arvo
kalalle on noin 80 mg/l (24 h) ja EC50-arvo vesikirpulle noin 30 mg/l (24 h).
Rikkihapon ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella rikkihappoa ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi.
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Etyleeniglykoli
Etyleeniglykoli (C2H4(OH)2) on hajutonta, väritöntä, jähmeää, hygroskooppista nestettä, joka liukenee täysin veteen. Etyleeniglykolin tiheys on 1,1
(vesi = 1) 20 °C:ssa. Ilmaan joutunut etyleeniglykoli hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Sen laskennalliseksi puoliintumisajaksi on saatu
noin kaksi vuorokautta. Hyvin vesiliukoisena etyleeniglykoli voi tulla sateen
mukana maahan. Maahan joutunut etyleeniglykoli ei sitoudu maa-ainekseen, joten se on erittäin kulkeutuvaa ja voi siten joutua pohjaveteen. Etyleeniglykoli hajoaa maaperässä biologisesti sekä aerobisissa että anaerobisissa olosuhteissa. Puoliintumisajaksi on aerobisissa olosuhteissa arvioitu 2–12 vuorokautta. Pohjavedessä on etyleeniglykolin hajoamisen puoliintumisajaksi arvioitu 4–24 vuorokautta. Etyleeniglykoli on vedestä hyvin
heikosti haihtuvaa. Biologisen hapenkulutuksen (BOD 83–96 %/14 vrk) perusteella etyleeniglykoli on biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Etyleeniglykoli on vain hyvin lievästi myrkyllistä vesieliöille. Etyleeniglykolin akuuteiksi LC50-arvoiksi kalalle on saatu 41 000–57 000 mg/l
(96 h) ja vesikirpulle 46 300–57 600 mg/l (48 h). Sen akuuteiksi EC50-arvoiksi levälle on saatu 6 500–13 000 mg/l (96 h). Etyleeniglykolin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella
etyleeniglykolia ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi.
Vaahdonestoaine
Vaahdonestoaine on väriltään keltaista nestettä. Vaaraa aiheuttava ainesosa on hapetettujen hiilivetyjen seos (25–50 %). Vaahdonestoaineen
tiheys on 0.95 g/cm3 ja viskositeetti 150 mPas (25 °C). Ekologisia vaurioita
ei tunneta eikä niitä odoteta normaalikäytössä.
Kevyt polttoöljy
Kevyt polttoöljy on maaöljytuotteiden ja lisäaineiden seos, joka sisältää
50–100 % polttoöljyä no. 2 ja 0–50 % polttoöljyä no. 4. Kevyt polttoöljy
koostuu pääasiassa haarautumattomista C16–C19 alkaaneista. Kevyt polttoöljy on punaiseksi värjättyä nestettä, jolla on selvä bensiininomainen haju.
Aineen tiheys on 0,8–0,9 (15 °C:ssa, vesi = 1). Kevyt polttoöljy on niukkaliukoinen veteen (< 50 mg/l, 20 °C:ssa). Kevyt polttoöljy on palava neste.
Aine syttyy lämmön, kipinöiden ja liekkien vaikutuksesta. Ilmaan haihtunut
kevyt polttoöljy hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta ja sen määrä
puoliintuu noin vuorokaudessa. Maahan joutunut kevyt polttoöljy voi osittain haihtua ilmaan. Toisaalta kevyen polttoöljyn pääkomponentit (haarautumattomat C16–C19 alkaanit) sitoutuvat tiiviisti maa-ainekseen ja täten
haihtuminen voi estyä. Maaperässä kevyt polttoöljy hajoaa biologisesti aerobisissa olosuhteissa, mutta komponenttien sitoutuminen estää hajoamista. Kevyen polttoöljyn pääkomponentit eivät kulkeudu orgaanista ainesta sisältävässä maaperässä erityisen helposti. Kevyen polttoöljyn kulkeutuminen sora- ja hiekkamaassa voi sen sijaan olla huomattavaa.
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Kevyt polttoöljy voi haihtua pintavedestä ilmaan. Laskentamallien avulla on
arvioitu, että sen määrä puoliintuu matalassa joessa (syvyys yksi metri)
noin viidessä tunnissa. Kevyt polttoöljy hajoaa vedessä aerobisissa olosuhteissa, mutta se ei kuitenkaan ole nopeasti biologisesti hajoavaa. Lisäksi sen komponenttien sitoutuminen veden orgaaniseen ainekseen ja
sedimenttiin hidastaa hajoamista. Kevyen polttoöljyn on todettu olevan haitallista vesieliöille, sillä sen LC50-arvot vesieliöille ovat 10–100 mg/l. Aine
on vesieliöihin erittäin kertyvää, mutta toisaalta tutkimuksissa on todettu
polttoöljyn hiilivetyjen poistuvan elimistöstä varsin hyvin. CONCAWE:n
(The Oil Companies' European Organization for Environment, Health and
Safety) luokitusehdotuksessa kevyt polttoöljy on luokiteltu ympäristölle
vaaralliseksi vesieliöhaitallisuuden ja huonon hajoavuuden perusteella.
Otsoni
Otsoni on väritön ja pistävän hajuinen kaasu. Otsonin suhteellinen tiheys
on 1,7 (ilma = 1). Otsoni ei ole syttyvä, mutta tukee voimakkaasti palamista
ja reagoi kaikkien hapettuvien aineiden kanssa, sekä orgaanisten, että
epäorgaanisten. Jotkut reaktiot voivat olla voimakkaasti räjähtäviä. Otsoni
hajoaa itsestään normaaleissa olosuhteissa hapeksi, joten sitä ei esiinny
kuin muodostumispaikkansa välittömässä läheisyydessä. Otsonin hajoaminen nopeutuu kiinteiden pintojen ja monien kemiallisten aineiden vaikutuksesta. Suurina määrinä otsoni tuhoaa eliöstöä. Otsonia on käsiteltävä suljetuissa otsonin kestävissä laitteistoissa. Otsonia saa päästää ilmakehään
vain asianmukaisesti suunnitellun otsonintuhoajan kautta. Valmistuksessa
ei synny jätettä. Biokaasulaitoksella valmistetaan otsonia asianmukaisilla
laitteilla sen verran kuin sitä kuluu hajukaasujen puhdistuksessa. Otsoni ei
pääse ilmaan hallitsemattomasti eikä sitä varastoida. Otsoni on erityisen
ärsyttävä ylemmille ja alemmille hengitysteille. Ominaishaju on helposti havaittavissa alhaisissa pitoisuuksissa (0,01–0,05 ppm). Otsoni aiheuttaa paikallista silmien ja limakalvojen ärsytystä ja saattaa aiheuttaa myös keuhkopöhöä suurissa altistuksissa. Otsonin on havaittu jäljittelevän ionisoivan
säteilyn vaikutuksia ja voi vaurioittaa kromosomirakenteita. Toistuvat altistumiset voivat aiheuttaa vastustuskyvyn heikkenemisen.
Päästöriskien arviointi
Biokaasu
Normaalitoimintatilanteessa biokaasulaitoksen työskentelytiloihin ja ympäristöön ei vapaudu haitallisia kaasuja, koska prosessi toimii täysin suljetuissa tiloissa. Vähäisiä ilmanpäästöjä voi tulla lähinnä biokaasun (metaanin) poltosta. Biokaasun polton päästöjen on todettu olevan huomattavasti
pienempiä kuin fossiilisten orgaanisten hiiliyhdisteiden poltossa. Reaktoreissa ja välivarastosäiliöissä syntynyt biokaasu kerätään säiliöiden yläosasta ja johdetaan kaasuvarastoon. Biokaasun varastointia varten on
noin 2 000 m3:n kaasuvarasto. Biokaasuvarasto tuottaa kaasuputkistoon
tarvittavan ylipaineen ja toimii myös muutaman tunnin puskurivarastona.
Kaasuvarastosta biokaasu ohjataan jatkokäsittelyyn. Häiriötilanteessa
kaasu purkautuu reaktoreiden katolta kaasuvaraston sijaan ilmakehään,
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missä se laimenee nopeasti vaarattomaksi. Syötteen pumppaus reaktoriin
voidaan myös lopettaa, jolloin kaasun tuotanto alenee muutamassa tunnissa lähes olemattomaksi.
Laitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitu kaasujen räjähdysvaarallisuus (ATEX-luokitus). Riskiä minimoidaan esimerkiksi siten, että
kaasujärjestelmän rakenteita ei asenneta sisätiloihin. Mahdolliset vuodot ja
purkaukset johtuvat aina ulkotiloihin, missä tuulen virtaus laimentaa tehokkaasti päästön, eikä siten aiheuta vaaraa laitosalueen ulkopuolellekaan.
Lisäksi prosessin alasajolla muodostuva kaasu saadaan nopeasti tyrehtymään, jolloin vaikutukset ilmastoon jäävät kertaluontoiseksi päästöksi.
Räjähdys- ja tulipalon syttymisriskiä minimoidaan lisäksi useilla ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä, joita ovat mm. oikeat rakennusmateriaali-, prosessi-, laite- ja sähkölaitevalinnat, toimivat mittaus-, valvonta- ja hälytysjärjestelmät sekä suojaus- ja varojärjestelmät. Käyttöhenkilöstön hyvä perehdytys kaasujen ominaisuuksiin ja turvallisiin työskentelytapoihin vähentää
kaasun aiheuttamia riskejä. Alueella tehtävät tulityöt tulee tehdä tulityösuunnitelman mukaisesti. Avotulen käsittely alueella on kiellettävä. Tupakointi on kiellettyä ATEX-alueilla. Onnettomuuksien riskiä vähennetään
myös liikennöinnin ohjaamisella laitosalueella merkityille väylille sekä
muilla liikennejärjestelyillä, kuten hyvällä valaistuksella ja puhtaudella.
Laitoksen sisätiloihin voi vapautua hengitysilmaan pieninä pitoisuuksina
rikkivetyä (H2S) ja ammoniakkia (NH3) lähinnä jätteen vastaanotossa ja
lietteen kuivauksessa. Sisätilat on varustettu kaasunilmaisimilla.
Tulipalon tai räjähdyksen seurauksena voi aiheutua myös muita ilmapäästöjä sekä päästöjä maaperään ja vesistöön. Maaperä- ja vesistöpäästöjä
hallitaan piha-alueiden asfaltoinnilla ja suljettavalla kaksoisviemäröintijärjestelmällä.
Kemikaalit
Biokaasulaitoksella käytettävien kemikaalien laadun ja määrän mukaan
laitos luokitellaan vähäiseksi toiminnaksi, jolloin laitokselle laaditaan asetuksen 5 §:n mukainen kemikaali-ilmoitus palo- ja pelastusviranomaisille
toimitettavaksi.
Käytettävät kemikaalit varastoidaan asianmukaisesti kemikaalikonteissa ja
niitä käytetään käyttöturvallisuustiedotteiden mukaisesti. Polttoaineiden ja
kemikaalien varastoinnissa käytetään asianmukaisia suoja-altaita ja turvalaitteita. Polttoaineet varastoidaan 2-vaippasäiliöissä.
Laitoksen kemikaalien käytöstä ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.
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Merkitykselliset vaaralliset aineet
Biokaasulaitoksella käytettävien, varastoitavien, tuotettavien tai vapautuvien vaarallisten aineiden määrät ovat vähäisiä. Suojaustoimet sekä varastointi huomioon ottaen ei voida olettaa, että vaarallisiksi luokitelluista aineista aiheutuisi maaperän tai pohjaveden pilaantumista normaali- tai häiriötilanteessa. Piha- sekä varastoalueiden rakenteilla ja viemäröintijärjestelmillä pystytään onnettomuustilanteessakin nopeasti rajaamaan mahdollinen päästötilanne. Kaasuilmaisimilla ja jatkuvalla kaasun määrän tarkkailulla mahdolliset kaasun vuototilanteet pystytään havaitsemaan nopeasti.
Näin ollen toiminnanharjoittaja katsoo, että perustilaselvityksen toteuttamiselle ei nähdä tarvetta.
Tarkkailu
Päästötarkkailu
Ilmaan johdettavien päästöjen tarkkailusta on voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksessä 23. määrätty seuraavaa:
”Laitoksen hajupäästöt ja puhdistuslaitteiden puhdistusteho on selvitettävä
vähintään kahdesti ensimmäisen toimintavuoden aikana, kuuden kuukauden ja kahdentoista kuluessa laitoksen käynnistymisestä, ja tämän jälkeen
ainakin kerran vuodessa kolmen vuoden ajan. Hajunäytteet tulee ottaa laitoksen poistoilmasta ennen puhdistuslaitteistoja ja laitteistojen jälkeen.
Näytteistä on määritettävä hajupitoisuus (ouE/m3) sekä ammoniakki-, rikkivety- ja metyylimerkaptaanipitoisuudet. Määritystä varten on otettava kaksi
rinnakkaisnäytettä. Mittaukset on tehtävä biokaasulaitoksen normaalin toiminnan aikana. Tuloksissa on esitettävä myös hajunpuhdistuslaitteiston
puhdistustehokkuus (%). Näytteenottojen yhteydessä on määritettävä poistoilman virtaus (m/s) ja virtaama (m3/s). Jatkotarkkailusuunnitelma on esitettävä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jatkotoimenpiteiden harkintaa varten viimeisimmän tarkkailuvuoden vuosiraportissa.”
Paras käyttökelpoinen tekniikka
Vertailuasiakirjat ja BAT-päätelmät
Sovellettavat vertailuasiakirjat ja BAT-päätelmät
Euroopan komission täytäntöönpanopäätös ((EU) 2018/1147) koskien jätteenkäsittelyn päätelmiä on julkaistu 17.8.2018. Lohjan biokaasulaitoksen
toimintaan sovelletaan jätteenkäsittelyn päätelmiä.
Nyt kyseessä olevan hakemuksen osalta merkityksellisiä ovat jätteenkäsittelyn päätelmien kohdat BAT 8 (ilmaan johdettavien kanavoitujen
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päästöjen tarkkailu) ja BAT 20 (parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset BAT-päästötasot suorille päästöille vastaanottavaan vesistöön)
Päätelmien BAT 8 mukaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa on tarkkailla
ilmaan johdettavia kanavoituja päästöjä päätelmässä esitetyn vähimmäistiheyden mukaisesti.
Lohjan biokaasulaitoksen tarkkailtavat parametrit ovat hajupitoisuus
(ouE/m3) sekä ammoniakki-, rikkivety- ja metyylimerkaptaanipitoisuudet.
BAT 8 mukaan hajupitoisuuden ja ammoniakki- sekä rikkivedyn tarkkailuväli on kerran kuudessa kuukaudessa. BAT 8 alakohdan 1) mukaan tarkkailun tiheyttä voidaan vähentää, jos päästötasojen on osoitettu olevan riittävän vakaat.
Päätelmien BAT 20 taulukon 6.1 mukaan suorille päästöille vastaanottavaan vesistöön (Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC), kemiallinen hapenkulutus (COD), kiintoaineen kokonaispitoisuus, öljyn hiilivetyindeksi,
typen kokonaismäärä, fosforin kokonaismäärä, fenoli-indeksi, vapaa syanidi, adsorboituvat orgaanisesti sitoutuneet halogeenit, metallit ja metalloidit) on asetettu parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset päästötasot.
Hakija on kuvannut edellä mainittujen päätelmien BAT 8 ja BAT 20 soveltamista laitoksella hakemuksen liitteenä olevan BAT-selvityksen mukaan
seuraavasti.
BAT 8: Toiminta tulee olemaan BAT:n mukaista. Hajupäästöjen osalta tarkkaillaan BAT 8:n mukaisia yhdisteitä (hajupitoisuus, H2S, NH3). Hajukaasujen tarkkailutiheyteen esitetään BAT 8 taulukon alaviitteen 1) mukaista
tarkkailutiheyden vähennystä. Ympäristöluvan mukaisesti laitoksen ensimmäisen toimintavuoden aikana mittaukset suoritetaan kahdesti ja tämän
jälkeen kerran vuodessa ensimmäisen toimintavuoden jälkeen tai kun
päästömittausten tulokset ovat vakiintuneet alle ympäristöluvan raja-arvojen.
BAT 20: Toiminta tulee olemaan BAT:n mukaista. Kuormitteiset pesuvedet
ja likaisten piha-alueiden hulevedet johdetaan biokaasuprosessiin käsittelyyn. Kattovedet ja puhtaiden piha-alueiden hulevedet eivät ole jätteen
kanssa kosketuksissa, eivätkä siten BAT:n soveltamisalan mukaisia jätevesiä.
Hakijan esitykset
Esitys lupamääräyksiksi
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 28.5.2019 antanut
päätöksen UUDELY/6259/2016. Päätöksessä on arvio Gasum Oy:n Lohjan biokaasulaitoksen ympräristöluvan tarkistamistarpeesta uusien BATpäätelmien voimaantulon vuoksi sekä määräys ympäristöluvan tarkistamista koskevan hakemuksen jättämisestä.
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Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että Lohjan biokaasulaitoksen ympäristölupa ei täytä parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia BAT-päästötasoja
suorille vesipäästöille, koska ympäristölupa mahdollistaa humuslannoitteen
varastokentän hulevesien johtamisen avo-ojaan eikä luvassa ole asetettu
vesipäästöille päästötasojen mukaisia raja-arvoja.
Lisäksi ELY-keskus katsoo, että Lohjan biokaasulaitoksen ympäristölupa ei
täytä parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia vaatimuksia kanavoitujen
ilmaan johdettavien päästöjen tarkkailusta, koska ELY-keskuksen näkemyksen mukaan BAT 8 alakohdan 1 mukainen tarkkailutiheyden vähentäminen voidaan ratkaista vasta toteutuneiden mittaustulosten perusteella.
Ympäristölupaa on edellä esitettyjen seikkojen vuoksi tarkistettava ympäristönsuojelulain 80 §:n 1 momentin nojalla.
Uudenmaan ELY-keskus toteaa päätöksessä lisäksi, että jos humuslannoitteen varastokentän hulevesiä ei johdeta avo-ojaan, toiminnanharjoittaja
voi vaihtoehtoisesti hakea Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muutosta
voimassa olevan ympäristöluvan Nro 242/2016/1, 30.9.2016 lupamääräykseen 9. ympäristönsuojelulain 89 §:n nojalla.
Gasum Oy hakee alkuperäisessä muutoshakemuksessa biokaasulaitoksen
toimintaa koskevan voimassa olevan ympäristöluvan Nro 242/2016/1,
30.9.2016 lupamääräyksen 9. muutosta siten, että lupamääräyksestä poistetaan kohta, joka mahdollistaa piha-alueen ja varastokentän likaisten vesien johtamisen puhdistettuna avo-ojaan.
Likaisia hulevesiä ei ole tarkoitus johtaa avo-ojaan, eikä puhdistaa ojaan
johdettavan veden vaatimalle tasolle, vaan ne johdetaan biokaasulaitosprosessiin käsiteltäväksi tai viemäröidään.
Alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa ei myöskään ole haettu lupaa
likaisten vesien johtamiseen avo-ojaan.
Alla on hakijan esitys uudeksi lupamääräykseksi 9. Lihavoidut yliviivatut
kohdat poistetaan:
”Laitoksen piha-alue ja kenttä tulee varustaa reunakorokkeilla, ojituksilla
ja/tai muilla rakenteilla siten, että ulkopuolisten valumavesien pääsy laitosalueelle estyy.
Laitoksessa jätteiden ja biokaasun käsittelyssä sekä kaluston pesussa
muodostuvan veden saa johtaa laitoksen prosessiin hakemuksessa esitetyn mukaisesti.
Piha-alueen ja kentän likaiset hulevedet saa johtaa hakemuksen mukaisesti laitoksen prosessiin. Jos likaisia vesiä ei ole mahdollista hyödyntää
laitoksella, on vedet johdettava Munkkaan jätekeskuksen jätevesijärjestelmään tai jätevesiviemäriin tai puhdistettava avo-ojaan johtamiskelpoiseksi tai toimitettava muualle käsiteltäväksi. Viemäriin johdettava vesi
on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mukaisella II luokan ja avo-ojaan
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johdettava vesi standardin SFS-EN-858-1 mukaisella I luokan öljynerottimella tai puhdistustehokkuudeltaan vastaavan tasoisella erottimella ja tarvittaessa muutoin.
Piha-alueen ja kentän puhtaat hulevedet saa johtaa avo-ojaan ja edelleen
Munkkaan jätekeskuksen hulevesijärjestelmään. Purkupaikka on varustettava vesien laadun tarkkailuun soveltuvalla kokoojakaivolla. Vesien johtamisesta ei saa aiheutua purkualueiden liettymistä eikä vettymistä.
Mädätteen ja rejektiveden (typpinesteen) varastoalueen hulevesijärjestelmä on rakennettava siten, että alueelta on mahdollista johtaa vedet laitoksen likaisten tai puhtaiden vesien järjestelmään veden laadun mukaisesti. Järjestelmä on varustettava sulkuventtiilillä tai muulla varmalla rakenteella, jolla estetään likaisten vesien johtaminen poikkeustilanteessa hulevesijärjestelmään.
Laitosalueen puhtaat salaojavedet saa johtaa laitoksen puhtaiden hulevesien keräysjärjestelmään. Salaojavesien keräysjärjestelmä on rakennettava siten, että tarvittaessa likaiset vedet voidaan johtaa pumppaamalla tai
muutoin asianmukaisesti laitoksen likaisten vesien keräysjärjestelmään.
Jätevesien johtamiseen jätekeskuksen jätevesi- ja hulevesijärjestelmään
on oltava Rosk’n Roll Oy Ab:n suostumus. Jätevesien viemäriin johtamisessa on noudatettava Lohjan kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen asettamia jäteveden laadun raja-arvoja sekä muita ohjeita ja määräyksiä.”
_____
Hakemusta koskevassa lausunnossa Uudenmaan ELY-keskus on todennut, että ei ole selvää, voidaanko kanavoitujen ilmaan johdettavien päästöjen BAT 8 alakohdan 1 mukainen tarkkailutiheyden vähentämistä koskeva
asia ratkaista valvontaviranomaisessa. Jos tarkkailutiheyden vähentämistä
esitetään vielä lupamääräyksen 23 mukaisessa jatkotarkkailusuunnitelmassa, ELY-keskus harkitsee, onko asian vuoksi tarvetta hakea luvan
muutosta lupaviranomaiselta.
ELY-keskus voi kuitenkin hyväksyä Gasum Oy:n tarkkailusuunnitelman
muutoksen kanavoitujen ilmaan johdettavien päästöjen osalta BAT 8 edellytetyn mukaiseksi (vähintään 2 kertaa vuodessa). Joka tapauksessa ELYkeskuksen näkemyksen mukaan kanavoituja ilmapäästöjä tulee tarkkailla
päätelmien mukaisesti tarkkailumääräyksestä 23 poiketen vähintään 2 kertaa vuodessa, kunnes tarkkailutiheyden vähentämisestä on tehty ratkaisu.
ELY-keskuksen lausunnon perusteella toiminnanharjoittaja esittää lisäksi
hakemuksen täydennyksessä muutosta voimassa olevan ympäristöluvan
lupamääräykseen 23. Lihavoitu kohta on muutettu ja lihavoitu yliviivattu
kohta on poistettu.
”Laitoksen hajupäästöt ja puhdistuslaitteiden puhdistusteho on selvitettävä
kaksi kertaa vuodessa. Tarkkailutiheys voidaan Uudenmaan
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elinkeino-, liikenne, ja ympäristökeskuksen harkinnan mukaan harventaa yhteen kertaan vuodessa, mikäli päästötasojen on osoitettu
olevan riittävän vakaat. Hajunäytteet tulee ottaa laitoksen poistoilmasta
ennen puhdistuslaitteistoja ja laitteistojen jälkeen. Näytteistä on määritettävä hajupitoisuus (ouE/m3) sekä ammoniakki-, rikkivety- ja metyylimerkaptaanipitoisuudet. Määritystä varten on otettava kaksi rinnakkaisnäytettä.
Mittaukset on tehtävä biokaasulaitoksen normaalin toiminnan aikana. Tuloksissa on esitettävä myös hajunpuhdistuslaitteiston puhdistustehokkuus
(%). Näytteenottojen yhteydessä on määritettävä poistoilman virtaus (m/s)
ja virtaama (m3/s). Jatkotarkkailusuunnitelma on esitettävä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jatkotoimenpiteiden harkintaa varten viimeisimmän tarkkailuvuoden vuosiraportissa.”
Toiminnanharjoittaja on perustellut muutosta seuraavasti.
Gasum Oy:n näkemyksen mukaan lupaviranomainen voi YSL:n 80 §:n ja
81 §:n mukaisesti tarkistaa hajupäästöjen tarkkailutiheyttä koskevan lupamääräyksen BAT:n mukaiseksi. Lupamääräys on BAT:n mukainen, kun
siihen on kirjattu hajupäästöjen tarkkailutiheydeksi 2 kertaa vuodessa, ja
että valvontaviranomaisella on harkintavalta harventaa tarkkailutiheyttä 1
kertaan vuodessa, mikäli päästötason on osoitettu olevan riittävän vakaa
BAT 8 taulukon alaviitteen 1 mukaisesti.
Tällä ympäristölupamääräyksellä harkinta perustuu valvontaan ja tarkkailutietoihin, joten ympäristönsuojelun taso ja BAT:n tarkoitus täyttyy. Asian
käsittely menee valvovan viranomaisen kautta, ja päätös tarkkailutiheyden
harventamisesta on harkittu.
Myös vuonna 2019 toteutetuissa ympäristölupien BAT:n mukaisten muutostarpeiden arvioinneissa sovellettiin käytäntöä, että mikäli luvan muutostarve koskee vain tarkkailua, voidaan esim. tarkkailutiheyden muutoksen
hyväksyä valvontaviranomainen laitoksen tarkkailusuunnitelman muutoksella.

ASIAN KÄSITTELY
Täydennykset
Hakija on täydentänyt hakemustaan 30.4.2020. Täydennykset koskivat
muutosta ilmaan johdettavien päästöjen tarkkailutiheyksiin sekä BAT- ja
perustilaselvitystä.
Tiedottaminen
Asian käsittelyssä on sovellettu ympäristönsuojelulain 96 §:ä. Hakemuksen
vireilläolosta on tiedotettu julkaisemalla asian tiedot osoitteessa
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Enempi tiedottaminen ei asian luonteen vuoksi
ole ollut tarpeen.
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Lausunnot
Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Lohjan kaupungilta ja Lohjan
kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta. Lisäksi
lausunto on pyydetty Lohjan vesihuoltolaitokselta. Rosk´n and Roll Oy
Ab:lle on kiinteistön omistajana varattu tilaisuus tehdä muistutus.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 16.3.2020 saapuneessa lausunnossa mm. todennut seuraavaa:
ELY-keskus katsoo, että lupamääräystä voidaan muuttaa hakemuksen mukaisesti. ELY-keskuksen havaintojen mukaan biokaasulaitoksen rakentaminen on jo alkanut ja joitakin rakenteellisia ratkaisuja on laitoksella jo toteutettu. ELY-keskukseen toimitetun selvityksen mukaan tiivisasfaltoiduilta
alueilta hulevedet voidaan palauttaa käsiteltäväksi biokaasuprosessiin.
ELY-keskus tarkentaa Gasum Oy:n hakemuksessa esitettyä sen osalta,
että ELY-keskukselle ei ole vielä selvää, voidaanko kanavoitujen ilmaan
johdettavien päästöjen BAT 8 alakohdan 1 mukainen tarkkailutiheyden vähentämistä koskeva asia ratkaista valvontaviranomaisessa. Jos tarkkailutiheyden vähentämistä esitetään vielä lupamääräyksen 23 mukaisessa jatkotarkkailusuunnitelmassa, ELY-keskus harkitsee, onko asian vuoksi tarvetta hakea luvan muutosta lupaviranomaiselta.
ELY-keskus voi kuitenkin hyväksyä Gasum Oy:n tarkkailusuunnitelman
muutoksen kanavoitujen ilmaan johdettavien päästöjen osalta BAT 8 edellytetyn mukaiseksi (vähintään 2 kertaa vuodessa). Joka tapauksessa ELYkeskuksen näkemyksen mukaan kanavoituja ilmapäästöjä tulee tarkkailla
päätelmien mukaisesti tarkkailumääräyksestä 23 poiketen vähintään 2 kertaa vuodessa, kunnes tarkkailutiheyden vähentämisestä on tehty ratkaisu.
Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto
Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan lupajaosto (Lohjan kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen) on 1.4.2020 saapuneessa lausunnossa
todennut mm. seuraavaa:
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto ei näe estettä Gasum Oy:n Lohjan biokaasulaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 9 muuttamiselle
esitetyn mukaisesti, sillä ympäristönsuojelullinen tilanne alueella ei näin
toimien huonone, kun avo-ojaan ei johdeta öljynerottimen kautta puhdistettuinakaan piha-alueen ja varastokentän likaisia vesiä.
Lupajaosto pitää tärkeänä, että toiminnanharjoittaja on selvillä toiminnassaan muodostuvien jätevesien laadusta ja toimittaa jätevedet luvan mukaisesti käsiteltäväksi sellaiseen paikkaan, jossa jätevedet voidaan käsitellä
ympäristöhaittoja aiheuttamatta. Esimerkiksi joillekin
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jätevedenpuhdistamoille voi olla haasteellista ottaa vastaan ravinnepitoista
nestejaetta ja noudattaa samalla omassa ympäristöluvassaan puhdistamotoiminnalle asetettua velvoiterajaa typen poistamiseksi jätevedestä.
Muistutukset ja mielipiteet
Rosk´n Roll Oy Ab on todennut 13.3.2020 saapuneessa muistutuksessa
muun muassa seuraavaa:
Gasum Oy hakee muutosta biokaasulaitoksen ympäristöluvan määräykseen 9 siten, että luvasta poistettaisiin mahdollisuus laitoksen piha-alueen
ja kentän likaisten vesien johtamiseen puhdistettuina avo-ojaan. Määräykseen jäisi kuitenkin mahdollisuus johtaa sellaiset likaiset vedet, joita ei
voida hyödyntää laitoksella, joko Munkkaan jätekeskuksen jätevesijärjestelmään tai jätevesiviemäriin. Lisäksi määräyksessä 9 todetaan, että ”Jätevesien johtamiseen jätekeskuksen jätevesi- ja hulevesijärjestelmään on
oltava Rosk’n Roll Oy Ab:n suostumus.”
Rosk’n Roll haluaa korostaa, että Gasumin ja Rosk’n Rollin välillä ei ole
sovittu biokaasulaitoksen vesien johtamisesta Munkkaan jätekeskuksen
jätevesijärjestelmään muiden kuin saniteettivesien osalta. Saniteettivedet
johdetaan samaan viemäriin muun jätekeskuksen alueen saniteettivesien
kanssa, eivätkä ne päädy samaan järjestelmään kuin muut jätekeskuksen
likaisten vesien kanssa. Mikäli biokaasulaitoksen likaisia vesiä olisi jossain
vaiheessa tarve viemäröidä, on asiasta sovittava erikseen yhtiöiden kesken. Lisäksi vesien johtamisesta on sovittava Lohjan kaupungin vesilaitoksen kanssa.
Vastine
Gasum Oy on 30.4.2020 saapuneessa vastineessa todennut lausunnoista
ja muistutuksesta muun muassa seuraavaa:
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaoston lausunto
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaoston lausunnossa todetaan, että joidenkin jätevedenpuhdistamoiden on haasteellista ottaa vastaan ravinnepitoisia nestejakeita. Lohjan biokaasulaitokselta ei kuitenkaan ole tarkoitus
viemäröidä biokaasuprosessin rejektivesiä tai muita poikkeuksellisen ravinnepitoisia vesiä.
Rosk´n Roll Oy Ab:n muistutus
Rosk´n Roll Oy Ab pyytää huomioimaan, että Gasumin ja Rosk´n Rollin
välillä ei ole sovittu biokaasulaitoksen vesien johtamisesta Munkkaan jätekeskuksen jätevesijärjestelmään muiden kuin saniteettivesien osalta. Gasum Oy vastaa, että Rosk´n Rollin kanssa sovitaan asiasta, mikäli likaisia
vesiä on tarpeen jossakin vaiheessa viemäröidä.
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Vastine sisältää lisäksi ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 23. muutosesityksen.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Ympäristöluvan muuttaminen
Aluehallintovirasto on tarkistanut laitoksen ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 80 §:n 1 momentissa säädettyjen perusteiden mukaisesti ja käsitellyt ympäristönsuojelulain 89 §:n 1 momentin mukaiset luvan muutokset.
Aluehallintovirasto muuttaa Gasum Oy:n Lohjan biokaasulaitoksen toimintaa koskevan ympäristöluvan Nro 242/2016/1, 30.9.2016 lupamääräyksiä
9. ja 23. jäljempänä esitettävällä tavalla (muutokset alleviivattu) ja antaa
uuden lupamääräyksen 26.a.
Muutetut lupamääräykset
Päästöt vesiin
9.

Laitoksen piha-alue ja kenttä tulee varustaa reunakorokkeilla, ojituksilla
ja/tai muilla rakenteilla siten, että ulkopuolisten valumavesien pääsy laitosalueelle estyy.
Laitoksessa jätteiden ja biokaasun käsittelyssä sekä kaluston pesussa
muodostuvan veden saa johtaa laitoksen prosessiin hakemuksessa esitetyn mukaisesti.
Piha-alueen ja kentän likaiset hulevedet saa johtaa hakemuksen mukaisesti laitoksen prosessiin. Jos likaisia vesiä ei ole mahdollista hyödyntää
laitoksella, on vedet johdettava Munkkaan jätekeskuksen jätevesijärjestelmään tai jätevesiviemäriin tai (poistettu tekstiä) toimitettava muualle käsiteltäväksi. Viemäriin johdettava vesi on käsiteltävä standardin SFS-EN858-1 mukaisella II luokan öljynerottimella (poistettu tekstiä) tai puhdistustehokkuudeltaan vastaavan tasoisella erottimella ja tarvittaessa muutoin.
Piha-alueen ja kentän puhtaat hulevedet saa johtaa avo-ojaan ja edelleen
Munkkaan jätekeskuksen hulevesijärjestelmään. Purkupaikka on varustettava vesien laadun tarkkailuun soveltuvalla kokoojakaivolla. Vesien johtamisesta ei saa aiheutua purkualueiden liettymistä eikä vettymistä.
Mädätteen ja rejektiveden (typpinesteen) varastoalueen hulevesijärjestelmä on rakennettava siten, että alueelta on mahdollista johtaa vedet laitoksen likaisten tai puhtaiden vesien järjestelmään veden laadun mukaisesti. Järjestelmä on varustettava sulkuventtiilillä tai muulla varmalla rakenteella, jolla estetään likaisten vesien johtaminen poikkeustilanteessa hulevesijärjestelmään.
Laitosalueen puhtaat salaojavedet saa johtaa laitoksen puhtaiden hulevesien keräysjärjestelmään. Salaojavesien keräysjärjestelmä on
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rakennettava siten, että tarvittaessa likaiset vedet voidaan johtaa pumppaamalla tai muutoin asianmukaisesti laitoksen likaisten vesien keräysjärjestelmään.
Jätevesien johtamiseen jätekeskuksen jätevesi- ja hulevesijärjestelmään
on oltava Rosk’n Roll Oy Ab:n suostumus. Jätevesien viemäriin johtamisessa on noudatettava Lohjan kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen asettamia jäteveden laadun raja-arvoja sekä muita ohjeita ja määräyksiä.
Päästötarkkailu
23.

Laitoksen hajupäästöt ja puhdistuslaitteiden puhdistusteho on selvitettävä
laitoksen kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana vähintään kaksi kertaa vuodessa, kuuden kuukauden välein, ja tämän jälkeen jatkotarkkailusta
tehtävän päätöksen näytteenottotiheyden mukaisesti. Hajunäytteet tulee
ottaa laitoksen poistoilmasta ennen puhdistuslaitteistoja ja laitteistojen jälkeen. Näytteistä on määritettävä hajupitoisuus (ouE/m3) sekä ammoniakki-, rikkivety- ja metyylimerkaptaanipitoisuudet. Määritystä varten on otettava kaksi rinnakkaisnäytettä. Mittaukset on tehtävä biokaasulaitoksen normaalin toiminnan aikana. Tuloksissa on esitettävä myös hajunpuhdistuslaitteiston puhdistustehokkuus (%). Näytteenottojen yhteydessä on määritettävä poistoilman virtaus (m/s) ja virtaama (m3/s).
Jos päästötaso voidaan kolmen ensimmäisen toimintavuoden mittauksien
perusteella osoittaa riittävän vakaaksi, voi Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus muuttaa tarkkailutiheyttä luvanhaltijan esityksestä.

26.a

Laitoksella on laadittava päästöinventaario ja energiatehokkuussuunnitelma tai energiatasekirjanpito. Inventaario ja energiatehokkuusselvitys on
toimitettava valvontaviranomaiselle toiminnan aloittamisvuotta seuraavan
vuoden toiminnasta laadittavan vuosiraportin erillisinä liitteinä.

Päätöksen täytäntöönpano
Toiminnan aloittaminen
Tämän päätöksen mukaisen toiminnan saa aloittaa, kun päätös on lainvoimainen. Päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen ei
haeta muutosta valittamalla. (ympäristönsuojelulaki 198 §).
Valitettaessa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallintooikeuteen tarvitaan valituslupa (ympäristönsuojelulaki 190 § 1 mom.). Mahdollinen valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei estä päätöksen täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos valitus käy
täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jos korkein hallinto-oikeus
kieltää täytäntöönpanon. (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
808/2019, 122.2 §)
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PERUSTELUT
Ratkaisun ja lupamääräysten yleiset perustelut
Hakemus koskee luvan tarkistamista ympäristönsuojelulain 80 §:n 1 momentin mukaisesti ja ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaista toiminnan
muuttamista. Muutokset koskevat Gasum Oy:n Lohjan biokaasulaitoksen
voimassa olevassa ympäristöluvassa (Nro 242/2016/1, 30.9.2016) määrättyä jätevesien johtamista ja ilmaan johdettavien päästöjen tarkkailua.
Aluehallintovirasto on ratkaisussaan ottanut huomioon ympäristönsuojelulain 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 lupahakemus ja hakijan esittämät toimenpiteet haittojen vähentämiseksi. Annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää edellä
mainittujen säädösten vaatimukset.
Lupamääräyksiä muutettaessa on otettu huomioon laitoksen sijainti, sen
yhteys muihin toimintoihin, toiminnasta aiheutunut haitta, toiminnasta aiheutuvan pilaantumisen todennäköisyys, onnettomuusriski, lähialueen asutuksen ja taajama-alueiden läheisyys sekä ympäristönsuojelulain vaatimus
käyttää toiminnassa parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Hakemuksen mukaisesti toimien ja lupamääräykset huomioon ottaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitun laiselle toiminnalle asetetut vaatimukset
sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.
Toiminnan voidaan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa,
kun laitos toimii tämän ympäristölupapäätöksen mukaisesti.
Aluehallintovirasto katsoo, että ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset luvanmyöntämisedellytykset on ratkaistu voimassa olevan ympäristöluvan
myöntämisen yhteydessä. Voimassa olevaa ympäristölupaa ei ole ollut tarpeen muilta osin muuttaa.
Hakemuksessa on esitetty ympäristönsuojelulain 82 §:n mukaisen maaperän ja pohjaveden perustilaselvityksen laatimistarve. Luvanhaltija arvioi,
ettei perustilaselvityksen toteuttamiselle ole tarvetta. Aluehallintovirasto toteaa, että kyseessä on uusi laitos ja että luvan nro 242/2016/1, 30.9.2016
mukaan laitosalue on osin louhittavaa kalliota. Kun otetaan huomioon laitoksen perustamisolosuhteet, hakemuksessa esitetty selvitys laitoksen
merkityksellisistä vaarallisista aineista ja ”Ympäristönsuojelulain mukainen
perustilaselvitys. Ympäristöhallinnon ohjeita 8/2014” -oppaassa esitetty, ei
selvityksen perusteella asiasta ole tarpeen antaa tarkentavia määräyksiä.
Ympäristönsuojelulain 95 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on toiminnan
päättyessä arvioitava maaperän ja pohjaveden tilaa suhteessa perustilaan.
Arviossa on erityisesti tarkasteltava 66 §:ssä tarkoitettuja merkityksellisiä
vaarallisia aineita, ja siihen on sisällytettävä selvitys mahdollisista
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perustilan palauttamiseksi tarvittavista toimista. Arvio on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle. Viranomainen tekee arvion johdosta päätöksen,
jossa on annettava määräykset perustilan palauttamiseksi tarvittavista toimista, jos maaperän tai pohjaveden tila toiminnan seurauksena eroaa huomattavasti perustilasta.
Päätelmien soveltaminen ympäristölupaharkinnassa
Laitoksen pääasialliseksi toiminnaksi on tulkittu jätteen käsittely, joka on
kuvattu jätteenkäsittelyn parhaan käyttökelpoisen tekniikan vertailuasiakirjassa (WT-BREF). Toimintaan on täten sovellettu jätteenkäsittelyn päätelmiä.
Aluehallintovirasto arvioi, että hakemukseen liitetyssä BAT-selvityksessä
on arvioitu riittävästi päätelmien soveltaminen Lohjan biokaasulaitoksen
toimintaan. Selvityksen perusteella aluehallintovirasto toteaa BAT 3 ja BAT
23 osalta seuraavaa:
Luvanhaltija on todennut laativansa BAT 3 mukaisen päästöinventaarion
toiminnan käynnistyessä. Aluehallintovirasto toteaa, että laitoksen toimialan perusteella päästöt ovat yleisesti tunnettuja ja etukäteen tiedostettuja eikä päästöinventaariota siten ole tarpeen toimittaa lupaviranomaiselle
erityisesti ilmaan johdettavien päästöjen arvioimiseksi.
Luvanhaltija toteaa BAT 23 osalta, että Gasumin biokaasulaitoksille on
tehty energia-analyysit vuonna 2017, joissa on huomioitu energiatehokkuussuunnitelman ja energiatasekirjanpidon vaatimukset. Lisäksi rejektiveden kierrätys säästää merkittävästi lämpöenergiaa. Gasumin biokaasulaitokset implementoidaan ja sertifioidaan osaksi Gasumin energiahallintajärjestelmä ISO 50001:ää vuoteen 2022 mennessä. Laitoksella toteutetaan
jatkossakin energiatehokkuutta parantavia investointeja. Ympäristönsuojelulain 74 §:ssä säädetään direktiivilaitoksen energian käytön tehokkuudesta tarvittaessa annettavasta määräyksestä. Määräyksiä ei kuitenkaan
ole tarpeen antaa, jos toiminnanharjoittaja on liittynyt energiatehokkuussopimukseen tai muuhun vastaavaan vapaaehtoiseen järjestelyyn. BAT 23
mukaan energian käyttämiseksi tehokkaasti parasta käytettävissä olevaa
tekniikkaa on käyttää energiatehokkuussuunnitelmaa tai energiakirjanpitoa. BAT 23 mukainen asiakirja tulisi siten laatia, ellei laitoksella ole YSL
74 §:ssä tarkoitettua energiatehokkuussopimusta.
Edellä esitetysti aluehallintovirasto antaa uuden lupamääräyksen 26.a.
Lupamääräysten yksilöidyt perustelut
Lupamääräys 9. Voimassa olevan ympäristöluvan jätevesien johtamista
koskeva määräystä on muutettu hakemuksen mukaisesti. Mahdollisuus
johtaa puhdistettuja biokaasulaitoksen likaisia vesiä suoraan vesistöön
(avo-oja) on poistettu. Aluehallintovirasto katsoo, että muutoksen myötä
jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien 20. taulukon 6.1. mukaiset päästötasot
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suorille päästöille vastaanottavaan vesistöön eivät tule sovellettavaksi biokaasulaitoksen toiminnassa.
Lupamääräys 23. Laitoksen ilmaan johdettavien kanavoitujen hajupäästöjen tarkkailua on muutettu määräyksessä esitetyllä tavalla. Aluehallintovirasto on soveltanut tarkkailuun jätteenkäsittelyn päätelmää BAT 8 ja sen
alakohdan 1) mukaista poikkeusta. Aluehallintovirasto katsoo, ottaen huomioon ympäristönsuojelulain 6 §:ssä toiminnanharjoittajalle määrätty velvollisuus olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristönsuojelulain 20 §:n mukainen varovaisuusperiaate ja se tosiseikka, että biokaasulaitoksen toiminta sijoittuu lähelle asutusta, että tarkkailua tulee suorittaa
päätelmän 8 mukaisesti vähintään kolmen ensimmäisen toimintavuoden
ajan. Mikäli päästötasot edellä mainittujen mittausten perusteella voidaan
katsoa riittävän vakaiksi, voi ELY-keskus muuttaa tarkkailutiheyttä toiminnanharjoittajan esityksestä voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksen 25. mukaisesti.
Aluehallintovirasto toteaa myös, että 30.4.2020 saapuneessa vastineessa
ja täydennyksessä esitetysti, jatkotarkkailu on tehtävä vähintään vuosittain
sen jälkeen, kun laitoksen päästötaso ilmaan on todettu riittävän vakaaksi.

VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSESSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN
Lausunnoissa ja muistutuksessa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon
ratkaisussa ja lupamääräyksissä sekä niiden perusteluissa ilmenevällä tavalla.
Rosk’n and Roll Oy Ab:n muistutuksen osalta aluehallintovirasto toteaa,
että lupamääräyksen 9. kohtaa, jossa biokaasulaitoksen jätevesien johtamiselta edellytetään Rosk’n and Roll Oy Ab:n suostumus, ei ole muutettu.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA LUVAN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo
Päätös on voimassa toistaiseksi.
Luvan tarkistaminen
Kun komissio on julkaissut päätöksen laitoksen pääasiallista toimintaa (jätteenkäsittely) koskevista päätelmistä, toiminnanharjoittajan on toimitettava
kuuden kuukauden kuluessa valvontaviranomaiselle ympäristönsuojelulain
80 §:n mukainen selvitys luvan tarkistamisen tarpeesta perusteluineen.
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen
Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän päätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan
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voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (ympäristönsuojelulaki 70 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6–8, 14, 17, 20, 27, 48, 52−53, 62, 64−
65, 72−73, 75–77, 80−83, 87, 89, 198 ja 209 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 1 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Komission täytäntöönpanopäätös parhaita käytettävissä olevia tekniikoita
(BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta jätteenkäsittelyä varten
(2018/1147/EU)

KÄSITTELYMAKSU
Käsittelymaksu on 4 654 euroa.
Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen
maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen
(1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteen kohdan 3.1 taulukon mukaan
biokaasulaitosta koskevasta päätöksestä perittävän maksun suuruus on
14 320 euroa.
Asetuksen liitteen kohdan 3.1. alakohdan 1. mukaan direktiivilaitoksen luvan
tarkistamista (ympäristönsuojelulain 81 §) koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta
maksusta. Lupamääräysten muuttamista (ympäristönsuojelulain 89 §) koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.
Maksu peritään 35 prosenttia alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua tai 1–3 kohdassa tarkoitettua työmäärää pienempi.
Tässä lupa-asiassa maksu on peritty seuraavasti:
−

14 320 euroa x 50 % = 7 160 euroa−7 160 euroa x 35 %. Lupamääräysten muuttamisasiasta ei ole peritty maksua muutoksen vähäisyyden
vuoksi.
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TIEDOTTAMINEN
Päätös
Gasum Oy
Lohjan kaupunki
Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Lohjan kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Lohjan vesihuoltolaitos
Suomen ympäristökeskus
Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu
erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai ilmaisseet
mielipiteensä asiassa.
Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (www.avi.fi/lupa-tietopalvelu). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Lohjan kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITE
Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT
Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Jaakko Heinolainen ja esitellyt
ympäristölakimies Mikko Poskiparta.
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä
on asiakirjan viimeisellä sivulla.

LIITE
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen
tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika
päättyy 17.8.2020.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat
rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden
ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja
muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on
niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän
on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu
on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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