Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 69

21.08.2014

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hakemus Lohjan
sairaalan ja sen lämpölaitoksen ympäristöluvan rauettamiseksi
ja lämpölaitoksen siirtämiseksi rekisteröintimenettelyyn
174/11.01.00/2013

YMRAKLK § 69
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri hakee Lohjan sairaalan nykyisen
ympäristöluvan rauettamista ja lämpölaitoksen siirtämistä ympäristönsuojelulain 30 §:n mukaiseen rekisteröintimenettelyyn. Sairaalan lämpökeskus
sijaitsee Lohjalla Maksjoen kylässä kiinteistöllä RN:o 444-454-1-204 osoitteessa Sairaalatie 8. Lohjan sairaalalla on voimassa oleva ympäristölautakunnan 26.8.2004 § 199 myöntämä ympäristölupa.
Lämpölaitoksessa on kaksi maakaasukattilaa, joiden kummankin polttoainetehot ovat 4,6 MW. Lisäksi laitoksella on varapolttoaineena kevyt polttoöljy. Lämpölaitoksen piipun korkeus on 40 m.
Laitoksella tarkkaillaan määräajoin typpidioksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Vuoden 2013 päästöt olivat seuraavanlaiset: typpidioksidi 2,19 t,
rikkidioksidi 0,14 t, hiukkaset 0,006 t ja hiilidioksidi 2467 t. Laitoksesta ei aiheudu hakemuksen mukaan häiritsevää melua.
Perusteluiksi rekisteröintimenettelyyn siirtymiseksi hakemuksessa esitetään, että laitoksen toiminta on muuttunut entistäkin haitattomammaksi,
kun raskaan polttoöljyn käytöstä on luovuttu ja tilalle on otettu maakaasu,
sekä varalle kevyt polttoöljy. Rekisteröintimenettelyssä laitoksen tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta polttoaineteholtaan 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksia (750/2013).
Lohjan ympäristövalvonta varasi asianosaisille mahdollisuuden muistutuksen tai mielipiteen antamiseen ympäristöluvan rauettamisesta. Muistutukset ja mielipiteet tuli jättää kirjallisesti 23.7.2014 mennessä. Hakemuksesta
ei jätetty yhtään muistutusta tai mielipidettä.
Lohjan ympäristöterveyspalvelut on antanut asiassa lausunnon 9.7.2014.
Lausunnon mukaan Lohjan ympäristöterveyspalveluilla ei ole tiedossa, että
laitoksen toiminnasta olisi aiheutunut terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa. Tällä perusteella Lohjan ympäristöterveyspalveluilla ei ole
huomautettavaa asiassa. (Auli Kokkonen).
Erikseen jaettavat asiakirjat:
- Sijaintikartta
- Lohjan Sairaalan ja sen lämpölaitoksen ympäristölupa, Lohjan ympäristölautakunta 26.8.2004 § 199.
Esitys

Yj

Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää rauettaa Lohjan ympäristölautakunnan 26.8.2004 § 199 myöntämän ympäristöluvan, joka koskee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Lohjan sairaalan ja sen
lämpölaitoksen toimintaa.

Perustelut:
Lämpölaitos on luvitettu ympäristönsuojelulain 28 § 2 momentin 3 kohdan
mukaan, koska on arvioitu, että toiminnasta syntyy naapuruussuhteista annetun lain mukaista haittaa.
Käytännössä laitoksesta ei ole kuitenkaan aiheutunut naapuruussuhdelain
mukaista haittaa. Laitos on jo korvannut raskaan polttoöljyn maakaasulla ja
kevyellä polttoöljyllä. Maakaasun poltosta syntyy vähemmän päästöjä ilmaan kuin raskaan polttoöljyn polttamisesta. Näin ollen katsotaan, että laitoksesta ei enää aiheudu naapuruussuhdelain mukaista haittaa.
Ympäristönsuojelulain 30 §:n mukaan laitos voidaan siirtää rekisteröintimenettelyyn, kun päätös ympäristöluvan rauettamisesta saa lainvoiman.
Käsittelymaksu:
Lohjan kaupunginhallitus on päätöksellään 14.12.2011 § 119 hyväksynyt
Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan.
Taksan 2 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat
luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvioon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen
asian käsittelyn kustannusarvio tunnilta on 53,90 euroa.
Lupapäätöksen rauettamiskäsittelyn omakustannusarvio on 646,8 €
(12h*53,90 €/h).
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Lohjan sairaalan
ympäristöluvan rauettamiskäsittelyn maksun suuruudeksi määrätään 646,8
€
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.8.2014.
Päätös
Hyväksyttiin.
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