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TERMIEN SELITYKSET
Orgaaninen yhdiste on yhdiste, joka sisältää alkuaineista ainakin hiiltä ja yhtä tai useampaa
seuraavista: vety, halogeeni, happi, rikki, fosfori, pii tai typpi, lukuun ottamatta hiilen
oksideja ja epäorgaanisia karbonaatteja ja bikarbonaatteja.
Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC) on orgaaninen yhdiste, jonka höyrynpaine 293,15 K:n
lämpötilassa on vähintään 0,01 kPa tai jolla on vastaava haihtuvuus tietyissä
käyttöolosuhteissa.
Orgaaninen liuotin on haihtuva orgaaninen yhdiste, jota käytetään, ilman että siinä tapahtuu
kemiallisia muutoksia,






sellaisenaan tai yhdessä muiden aineiden kanssa raaka-aineiden, tuotteiden tai
jäteaineiden liuottamiseen
puhdistusaineena epäpuhtauksien liuottamiseen
liuotteena tai dispergointiväliaineena
viskositeetin säätäjänä tai pintajännityksen poistajana
pehmittimenä tai säilöntäaineena.

Aineet ovat kemiallisia alkuaineita tai niiden yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät
luonnollisessa tilassaan tai teollisuuden tuottamina, joko kiinteässä tai nestemäisessä
muodossa tai kaasuna.
Valmisteet ovat kahden tai useamman aineen seoksia tai liuoksia.
Glykoli on valmiste, jota käytetään lämmönsiirtoaineena mekanismeissa.
Liuotinjäte on käytettyä liuotinta, joka on luokiteltu jätteistä annetun valtioneuvoston
asetuksen liitteen 4 mukaisesti.
Orgaaninen jäte on yhteisnimitys liuotin- ja glykolijätteelle.
Ryhmän 1 jäte on graafisen teollisuuden liuotinjätettä.
Ryhmän 2 jäte on glykolijätettä.
Ryhmän 3 jäte on muilta teollisuudenaloilta kuin graafisesta teollisuudesta peräisin olevaa
liuotinjätettä.
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TIIVISTELMÄ
Hankkeen tarkoitus
Solvera Oy aikoo valmistaa graafisessa teollisuudessa sekä myös muilla
teollisuudenaloilla käytettäviä orgaanisia liuottimia sekä glykolipohjaista
jäätymisenestoainetta ja lasinpesunestettä. Orgaaniset yhdisteet otetaan talteen
liuotin- ja glykolijätteestä, jota voidaan toimittaa laitokseen valtuutetun ulkopuolisen
kuljetusyrityksen kuorma-autoilla. Merkittävä osa valmistetuista tuotteista voidaan
palauttaa kierrätettynä samalle teollisuudenalalle, jolla jäte on syntynyt. Loput tuotteet
soveltuvat käytettäväksi muilla teollisuudenaloilla.
Liuotinjätteen regenerointi hyödyttää ympäristöä, sillä se vähentää jätteen määrää
jätekierrossa. Regenerointiprosessissa kuluu huomattavasti vähemmän energiaa kuin
alkuperäisraaka-aineen valmistuksessa. Kierrätys vähentää fossiilisten raaka-aineiden
kulutusta ja pienentää näin kaivannaisteollisuuden päästöjä.
Hankkeen kuvaus
Hanke sijoittuu Veturin teollisuusalueella Mäntsälässä sijaitsevaan kiinteistöön, jossa
on teollisuushalli. Rakennuksen ulkopuolelle on rakennettava ainoastaan pienehkö
säiliövarasto, jossa on kolme pystysuoraa säiliötä. Säiliöiden yhteistilavuus on
enintään 90 m3. Kaikki muut prosessi- ja säilytyslaitteet sijoitetaan teollisuushalliin.
Regenererointiprosessin jälkeinen jätekonsentraatti on noin 5,7 prosenttia
alkuperäisestä jätemäärästä. Se kerätään ja toimitetaan edelleen valtuutettuun
vaarallisen
jätteen
hävittämislaitokseen.
Kierrätyslaitokseen
tulee
oma
vedenpuhdistusjärjestelmä,
jossa
jätevesi
esikäsitellään
ennen
kunnan
viemäriverkostoon johtamista.
Vaihtoehdot
Vaihtoehto 1 (VE 1): Vaarallisen jätteen kierrätyslaitos sijoitetaan Veturin
teollisuusalueelle Mäntsälään. Laitos käyttää vuosittain 1 000 m3 vaarallista jätettä.
Käsittely tapahtuu IBC-säiliöissä. Kiinteää säiliövarastoa ei rakenneta.
Vaihtoehto 2 (VE 2): Vaarallisen jätteen kierrätyslaitos sijoitetaan Veturin
teollisuusalueelle Mäntsälään. Laitos käyttää vuosittain 1 500 m3 vaarallista jätettä.
Rakennuksen sisälle rakennetaan yhteensä 15 m3:n säiliövarasto ja ulkopuolelle
yhteensä 30 m3:n säiliövarasto.
Vaihtoehto 3 (VE 3): Vaarallisen jätteen kierrätyslaitos sijoitetaan Veturin
teollisuusalueelle Mäntsälään. Laitos käyttää vuosittain 3 500 m3 vaarallista jätettä.
Rakennuksen sisälle rakennetaan yhteensä 15 m3:n säiliövarasto ja ulkopuolelle
yhteensä 90 m3:n säiliövarasto.
Nollavaihtoehto (VE 0): Hanketta ei toteuteta. Vaarallinen jäte toimitetaan
valtuutettuun polttolaitokseen.
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Laitoksen hankealue
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen
(713/2006) mukaan arviointimenettelyä on sovellettava laitoksiin, joihin vaarallisia
jätteitä otetaan käsiteltäviksi fysikaalis-kemiallisesti (6 § 1 momentti 11 kohta a
alakohta). Laissa säädetty ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee siis
tarkasteltavaa hanketta.
Ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn
tavoitteena
on
edistää
ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja
päätöksenteossa
sekä
samalla
lisätä
kansalaisten
tiedonsaantia
ja
osallistumismahdollisuuksia. Ohjelmavaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten
arviointiohjelma, joka on suunnitelma siitä, miten hankkeen ympäristövaikutuksia
arvioidaan. Arviointiohjelmassa selvitetään myös tutkittavat vaihtoehdot ja
suunnittelualueen nykytila.
Yhteysviranomaisena on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus), joka kuuluttaa arviointiohjelmasta, asettaa sen nähtäville ja pyytää siitä
lausunnon eri viranomaisilta, kansalaisilta ja muilta osallisilta. Yhteysviranomainen
laatii yhteenvedon lausunnoista ja mielipiteistä ja antaa samalla oman lausuntonsa
hankkeesta vastaavalle.
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Ohjelmavaiheen jälkeen hankkeesta vastaava jatkaa vaihtoehtojen suunnittelua ja
arvioi muun muassa ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maankäyttöön
ja luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä näiden tekijöiden keskinäisiin
vuorovaikutussuhteisiin kohdistuvia vaikutuksia. Tämä kaikki kootaan
ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.
Tämän hankkeen keskeisimpiä vaikutuksia ovat jätteen käsittelyssä syntyvät
turvallisuusvaikutukset sekä päästövaikutukset. Arviointiselostuksessa tarkastellaan
myös maankäyttöön, luonnonympäristöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön
kohdistuvia vaikutuksia, joiden pohjalta arvioidaan ihmisten terveyteen, elinoloihin ja
viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset.
Yhteysviranomainen asettaa arviointiselostuksen nähtäville samalla tavoin kuin
arviointiohjelman. Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa
lausuntonsa arviointiselostuksesta.
YVA-menettelyn alustava aikataulu käy ilmi alla olevasta kuvasta.
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1.

HANKKEEN TARKOITUS JA YLEISKUVAUS

1.1

Hanke
Solvera Oy aikoo valmistaa graafisessa teollisuudessa sekä myös muilla
teollisuudenaloilla käytettäviä orgaanisia liuottimia sekä glykolipohjaista
jäätymisenestoainetta ja lasinpesunestettä. Orgaaniset liuottimet, jäätymisenestoaine ja
lasinpesuneste ovat orgaanisista yhdisteistä ja lisäaineista koostuvia valmisteita.
Orgaaniset yhdisteet otetaan talteen liuotin- ja glykolijätteestä, jonka kolmas osapuoli
voi toimittaa laitokseen. Merkittävä osa valmistetuista tuotteista voidaan palauttaa
kierrätettynä samalle teollisuudenalalle, jolla jäte on syntynyt. Loput tuotteet
soveltuvat käytettäväksi muilla teollisuudenaloilla.
Hanketta suunnitellaan Veturin teollisuusalueelle Mäntsälään. Laitoksen suunniteltu
käsittelykapasiteetti voi alkuvaiheessa olla 1 500 tonnia liuotin- ja glykolijätettä, josta
saadaan noin 700 tonnia regeneroituja tuotteita. Lisäksi syntyy jätevettä, joka on
tarkoitus johtaa esikäsittelyn jälkeen kunnan viemäriverkostoon jatkokäsittelyä varten,
sekä pieniä määriä konsentroitua vaarallista jätettä, joka voidaan toimittaa
valtuutettuun hävittämislaitokseen.

1.2

Hankkeen perustelut
Jätteen käsittelyn tarkoitus
Jokaisessa teollisessa prosessissa syntyy lähes väistämättä jonkintyyppistä jätettä.
Jätettä syntyy myös valmistettujen tuotteiden käytöstä yhteiskunnassa. Syntynyt jäte
voi aiheuttaa ympäristövahinkoja, minkä vuoksi se on käsiteltävä ennen
uudelleenkäyttöä. Jätteen kerää ja kuljettaa jatkokäsiteltäväksi yleensä kolmas
osapuoli.
Jätteen käsittelyn tärkeimmät perustelut ovat seuraavat:
-

jätteen vaarallisuuden vähentäminen
jätteen ainesosien erottaminen ja joidenkin tai kaikkien ainesosien
jatkokäsittely
polttamalla hävitettävän tai kaatopaikalle vietävän jätteen määrän
vähentäminen
jätteen muuttaminen käyttökelpoiseksi materiaaliksi eli hyödyntäminen.

Jätteen käsittelyn taloudelliset ja institutionaaliset näkökohdat
Kierrätystoiminnalle on tyypillistä suuret volyymit ja heikko tuotto. Kierrätysyritykset
kilpailevat jäteraaka-aineesta: esimerkiksi jätteenpolttolaitokset kilpailevat keskenään
jätteestä, jonka energiasisältö on suuri. Toisaalta kilpailussa ovat mukana myös raakaaineiden valmistajat, sillä kierrätettyjen raaka-aineiden hinta on lähes aina alhaisempi
kuin alkuperäisraaka-aineiden. Kierrätysyrityksen yleisin liiketoimintastrategia on
tuotantokapasiteetin maksimointi ja yleiskustannusten hallinta. Uudenaikainen
teknologia voi vähentää tuotantokapasiteettia ja parantaa lopputuotteiden laatua.
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Kierrätysyritysten kustannukset ja tulot riippuvat pääosin tarvittavien investointien
suuruudesta ja toiminnan juoksevista kustannuksista. Joissain tapauksissa jäteraakaaineen hinnan voivat määrätä muut markkinatoimijat. Teollisuudessa on maksimoitu
tiettyjen jätelajien käyttö toisten jätelajien käsittelyyn, erityisesti jätteen käyttö raakaaineena. Tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan.
Hankkeen tarkoituksena on kierrättää pienehköjä määriä vaarallista jätettä
hyödyntämällä nykypäivän kehittyneintä kierrätysteknologiaa. Toteutunut hanke tuo
mukanaan vihreitä investointeja ja vihreitä työpaikkoja. Lisäksi se edistää liuottimien
kierrätystä koskevaa tutkimusta ja alan osaamisen kehitystä. Hanke vahvistaa myös
Suomen mainetta kierrätyksestä huolehtivana maana sekä Euroopassa että muualla
maailmassa.
Ympäristö
Kierrätys hyödyttää ympäristöä, sillä se vähentää jätteen määrää jätekierrossa.
Regenerointiprosessissa kuluu huomattavasti vähemmän energiaa kuin
alkuperäisraaka-aineen valmistuksessa. Kierrätys vähentää fossiilisten raaka-aineiden
kulutusta ja pienentää näin kaivannaisteollisuuden päästöjä.
1.3

Hankkeesta vastaava
Hankkeesta vastaava on Solvera Oy. Yhtiö vastaa hankkeen valmistelusta ja
toteuttamisesta sekä suunnitellun toiminnan ympäristövaikutusten selvittämisestä.

1.4

Hankkeen sijainti
Hanke sijoittuu teollisuusalueella osoitteessa Palomäentie 8, Mäntsälä sijaitsevaan
kiinteistöön.
Kiinteistöön kuuluu teollisuushalli, jonka kokonaispinta-ala on noin 1 000 m2 ja joka
on jaettu kolmeen erilliseen palo-osastoon (kooltaan 400 m2, 200 m2 ja 400 m2). Yhtiö
on vuokrannut teollisuushallin eteläosan, jonka pinta-ala on 400 m2. Teollisuushallin
muut osat ovat tyhjillään, ja ne on tarkoitus vuokrata muille. Kiinteistössä on
aiemmin ollut muovituotteiden teollista tuotantoa ja autokorjaamotoimintaa.
Kiinteistön tontti on sorapäällysteinen, ja sen pinta-ala on noin 900 m2.
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Kuva 1. Hankealueen eli kierrätyslaitoksen sijainti

2.

YLEISTÄ TIETOA LIUOTTIMISTA JA LIUOTINJÄTTEESTÄ

2.1

Liuottimien tuotanto ja luokittelu
Suurin osa liuottimista valmistetaan fossiilisista raaka-aineista. Euroopan
liuotinteollisuutta edustavan järjestön (European Solvents Industry Group –
www.esig.org) mukaan lähes 90 prosenttia liuottimista valmistetaan raakaöljystä ja
loput muun muassa maakaasusta, kivihiilestä ja biomassasta. Poikkeuksena on etanoli,
jota tuotetaan uusiutuvista luonnonvaroista.
Liuottimia valmistetaan monimutkaisten teollisten prosessien avulla, joissa käytetään
erilaisia puhdistusmenetelmiä ja kemiallisia synteesejä. Liuottimet jaetaan kahteen
pääluokkaan: hiilivetypohjaisiin liuottimiin ja hapetettuihin liuottimiin.
Hiilivetypohjaiset liuottimet koostuvat hiili- ja vetyatomeista. Tämä liuotinluokka
jaetaan osaryhmiin molekyylien atomirakenteen mukaan, eli aromaattisiin, alifaattisiin
ja parafiinisiin liuottimiin. Hiilivetypohjaisia liuottimia valmistetaan erottamalla
raakaöljyn bensiini- ja petrolijakeet tislausprosessissa, minkä jälkeen epäpuhtaudet
erotetaan vedytysprosessissa. Viimeisenä vaiheena on raakaöljyjakeiden lopputislaus,
joka riippuu lopputuotteen halutuista ominaisuuksista.
Hapetetuissa liuottimissa hiili- ja vetyatomeihin on lisätty happiatomeja. Tämä
liuotinluokka
jaetaan
alkoholeihin,
ketoneihin,
estereihin,
eettereihin,
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glykolieettereihin ja glykoliestereihin. Hapetettuja liuottimia valmistetaan erottamalla
ensin raakaöljyn bensiinijae. Tämän jälkeen bensiinijae krakataan sekoittamalla se
höyryyn ja kuumentamalla 800 oC:n lämpötilaan, jolloin muodostuu etyleeniä ja
propyleeniä. Lopputuote saadaan käsittelemällä etyleeniä ja propyleeniä erilaisilla
kemiallisilla reaktioilla, jotka saadaan aikaan lämpötilan, paineen ja katalyyttien avulla.
Edellä oleva liuottimien valmistusprosessin kuvaus on karkeasti yksinkertaistettu.
Todellisuudessa prosessi on paljon monimutkaisempi, ja siihen kuuluu useita
välivaiheita.
2.2

Liuottimien käyttö
Liuottimia käytetään muiden aineiden liuottamiseen, erottamiseen ja absorboimiseen.
Liuottimilla on monenlaisia käyttötarkoituksia eri teollisuudenaloilla. Liuottimien
valintakriteerejä ovat muun muassa sopivuus tiettyyn tarkoitukseen, käyttöturvallisuus
(esimerkiksi palovaara), työntekijöiden terveys, ympäristövaikutukset, lakisääteiset
vaatimukset ja haihtumishäviöt. Liuottimien tärkeitä ominaisuuksia ovat
leimahduspiste, tislauskäyrä, höyrynpaine, liukenevuus veteen, myrkyllisyys, haju ja
haihtumisnopeus.
Alla olevasta taulukosta ilmenee, missä ja miten liuottimia käytetään.
Käyttöalue
Liimateollisuus
Maatalous
Moottoriajoneuvot

Käyttötapa
Käytetään liimojen ja liistereiden valmistukseen
Käytetään torjunta-aineiden valmistukseen
Lisätään
lasinpesunesteeseen,
jarrunesteeseen
automaaleihin
Kemialliset pesulat
Käytetään arkojen vaatteiden puhdistamiseen
Elintarviketeollisuus
Käytetään öljyjen, aromien ja rasvojen valmistukseen
Kotitaloudet
ja Käytetään erilaisten pintojen puhdistamiseen
teollisuus
Painovärit, maalit
Liuottavat ja toimivat kantoaineena
Henkilökohtainen
Käytetään hiuslakassa, hiusväreissä ja parfyymeissa
hygienia
Lääketeollisuus
Käytetään penisilliinin ja aspiriinin valmistukseen
Kumiteollisuus
Käytetään renkaiden valmistukseen
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2.3

Liuotinjäte
Liuottimiin pääsee epäpuhtauksia, kun
ne
käytön
yhteydessä
joutuvat
kosketuksiin muiden aineiden kanssa.
Kun liuotinta käytetään esimerkiksi
painokoneiden puhdistamiseen, siihen
imeytyy painoväriä ja paperipölyä.
Liuottimen sisältämien epäpuhtauksien
määrä
riippuu
siitä,
millä
teollisuudenalalla
ja
miten
sitä
käytetään. Oikealla olevassa kuvassa
näkyy tyypillinen IBC-säiliö, joka
sisältää painotalosta peräisin olevaa
liuotinjätettä. Ylempi, oranssinvärinen
kerros on liuotinta ja alempi, sinimusta
kerros jätevettä.
Epäpuhtauksia sisältävää liuotinta ei
voida
enää
käyttää
tarkoituksenmukaisesti, minkä vuoksi se
luokitellaan
vaaralliseksi
jätteeksi.
Luokitus perustuu EU:n
jätedirektiiviin, joka on Suomessa
pantu täytäntöön jätteistä annetulla
valtioneuvoston asetuksella.

Kuva 2. Esimerkki liuotinjätettä
sisältävästä IBC-säiliöstä

On tavallista, että liuotinjätteen alkuperäiset ominaisuudet säilyvät, mutta joskus ne
saattavat muuttua. Tämä riippuu epäpuhtauksien tyypistä ja pitoisuudesta.
Jätteen tuottaja kerää liuotinjätteen säiliöön, jonka koko riippuu liuotinjätteen
määrästä. Valtuutettu vaarallisen jätteen kuljettaja noutaa säiliön ja toimittaa sen
erilliseen kierrätys- tai hävittämislaitokseen.
2.4

Liuotinjäte ja ympäristö
Liuotinjäte voidaan joko regeneroida tai polttaa. Poltossa syntyvä lämpöenergia
hyödynnetään kaukolämpönä tai esimerkiksi sementin tuotannossa.
Liuotinjätteen polttaminen on näistä kahdesta huonompi vaihtoehto. Jäte tulisi
regeneroida, jos se on teknisesti mahdollista. Yhtenä syynä on se, että liuotinjätteen
polttamisesta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä ilmaan samalla tavoin kuin fossiilisten
polttoaineiden poltosta. Lisäksi liuottimien valmistuksessa tarvitaan huomattavasti
enemmän resursseja (työvoimaa, energiaa ja raaka-aineita) kuin kaukolämpölaitosten
käyttämien tavanomaisten polttoaineiden (polttoöljyn, hiilen, turpeen ja puumassan)
tuotannossa. Tämä ero näkyy näiden tuotteiden hinnassa. Hiilen hinta on noin 80
euroa/tonni ja energiasisältö noin 24 MJ/kg. Lakkabensiini, josta on poistettu
aromaatit, maksaa noin 900 euroa/tonni, ja sen energiasisältö on noin 46 MJ/kg.
Lämpöenergian tuottaminen hiilestä maksaa siis 3 euroa/MJ ja liuotinjätteestä 19,5
euroa/MJ. Liuotinjätteen regenerointi on siihen liittyvistä ylimääräisistä
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kustannuksista huolimatta
yhteiskunnan kannalta.

edelleen

tehokkaampi

3.

HANKKEEN TEKNISET TIEDOT

3.1

Rakentaminen

3.1.1

Rakennuksen ulkopuolella tehtävät muutokset

ja

sopivampi

vaihtoehto

Hankkeen yhteydessä rakennuksen eteläpäätyyn rakennetaan kolme pystysuoraa
metallista varastointisäiliötä, joiden yhteistilavuus on enintään 90 m3 (vaihtoehto 3).
Lainsäädäntö edellyttää, että säiliöt sijoitetaan tiiviiseen suoja-altaaseen, joka estää
mahdolliset kemikaalivuodot ympäristöön.

Kuva 3. Säiliövaraston kolmiulotteinen malli – näkymä lounaasta ja lännestä
3.1.2

Rakennuksen sisällä tehtävät muutokset
Hanke merkitsee rakennuksen nykyisen käyttötavan muuttumista. Rakennuksessa on
siksi tehtävä seuraavat pienehköt muutokset:
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3.2

tiiviin suoja-altaan rakentaminen rakennuksen sisälle kolmea pystysuoraa 5
m3:n tuotantosäiliötä varten (vaihtoehdot 2 ja 3)
lattian käsittely kemikaaleja kestävällä epoksipinnoitteella lattian läpi
tunkeutuvien vuotojen varalta
tarvittavat tulipalon varalta tehtävät muutokset, kuten savunpoistojärjestelmä
ja räjähdysvaarallisen alueen erillinen poistoilmanvaihto
rakennuksen lattiakaivojen muuttaminen niin, että ne estävät rakennuksen
sisällä mahdollisesti tapahtuvien kemikaalivuotojen pääsyn kunnan
vedenpuhdistamoon.

Liuotinjätteen vastaanotto
Liuotin- ja glykolijäte toimitetaan
laitokseen kuorma-autoilla. Yhden viikon
aikana noin kolme kuorma-autoa
toimittaa jäteraaka-ainetta laitokseen ja
noutaa samalla valmiita tuotteita.
Kuorma-autot saapuvat Palomäentien
kautta, joka kulkee laitoksen pohjoisrajaa
pitkin.
Jäteraaka-ainetta sisältävät IBC-säiliöt
puretaan rakennuksen sisällä kuormaauton
takalaitanostimen
avulla.
Purkamiseen ja säiliöiden kuljettamiseen
rakennuksen
sisällä
käytetään
haarukkatrukkia.
Jäteraaka-ainetta sisältävät IBC-säiliöt
tarkastetaan, merkitään ja luetteloidaan,
ja niistä otetaan näytteitä laboratorioanalyyseja
varten. IBC-säiliöt varastoidaan
Kuva 4. Esimerkki valtuutetun vaarallisen
lavahyllyille.
jätteen kuljettajan kuorma-autosta

3.3

Prosessikuvaus
Regenerointiprosessin tehokkuus perustuu prosessin jakamiseen eri vaiheisiin, kuten
erottamiseen, suodatukseen, ultrasuodatukseen ja tyhjiöhaihdutukseen. Vaihtoehtoa 1
koskeva prosessikuvaus esitellään erikseen, koska se eroaa olennaisesti vaihtoehdoista
2 ja 3.

3.3.1

Suodatus ja erottaminen
Vaihtoehto 1
Viidestä IBC-säiliöstä koostuva tuotantoerä sijoitetaan laitoksen tuotantoalueelle.
Liuottimen tiheys on pienempi kuin jäteveden, minkä vuoksi aineet erotetaan
gravimetrisesti (dekantointi). Jokaiseen jätesäiliöön muodostuu kaksi kerrosta.
Liuotinkerros (ylin kerros) pumpataan säiliön ylemmän aukon kautta suodattimien
läpi prosessisäiliöihin.
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Keskimmäinen kerros, jossa on sekä liuotinta että vettä, pumpataan saman aukon
kautta erilliseen säiliöön dekantointia varten. Dekantoinnin jälkeen säiliön sisältö
käsitellään samalla tavoin kuin edellä ja jäljempänä on kuvattu. Jätevesikerros (alin
kerros) pumpataan säiliön alemman kuulaventtiilin kautta suodattimien läpi joko
ultrasuodatuslaitteen omaan 2 m3:n säiliöön tai, jos se on täynnä, viereisiin
prosessisäiliöihin.
Vaihtoehdot 2 ja 3
Ryhmän 1 jäte pumpataan suodattimien läpi sekoittimella varustettuun pystysuoraan
säiliöön. Näin muodostuu yksi tuotantoerä. Tämän jälkeen käynnistyy
sekoitusprosessi, jossa säiliön sisältö sekoitetaan homogeeniseksi väliaineeksi.
Sekoittamisen jälkeen neste johdetaan sentrifugiin, joka erottaa sen eri jakeiksi.
Liuotin- ja vesijakeet johdetaan omiin tuotantosäiliöihinsä. Erotetut kiinteät hiukkaset
kerätään erilliseen astiaan.
Ryhmän 2 jätteen sisältämästä glykolista erotetaan öljyt ja kiinteät hiukkaset
sentrifugissa. Laitos käsittelee melko pieniä määriä glykolijätettä, minkä vuoksi
käsittely tapahtuu IBC-säiliöissä (ei säiliörakenteita glykolijätettä varten).
3.3.2

Ultrasuodatus
Ultrasuodatuksen tarkoituksena on erottaa emulsiot, kolloidit ja kiintoaineet, joita ei
pystytty erottamaan gravimetrisesti edellisessä prosessivaiheessa.
Kyseessä on paine-eroon perustuva prosessi, jossa epäpuhtauksia sisältävä vesi
pumpataan suurella nopeudella kalvopinnan suuntaisesti. Epäpuhtaudet eivät läpäise
kalvoa vaan kerääntyvät prosessisäiliöön. Säiliö tyhjennetään, kun se on täyttynyt
riittävästi, ja kalvot pestään tarvittaessa. Tämän jälkeen alkaa uusi suodatussykli.
Prosessi on automaattinen.
Vaihtoehto 1
Tässä vaihtoehdossa on kahdesta
lähteestä peräisin olevaa jätevettä: (1)
liuotinjätteessä olevaa jätevettä ja (2) IBCsäiliöiden pesussa syntyvää jätevettä
(katso kohta 3.3.5). Flokkulointi- ja
koagulointiprosessissa (katso kohta 3.3.6)
syntyvät jäännökset konsentroidaan
ultrasuodatuksen avulla, joka tapahtuu
erinä. Kunkin tuotantoerän pH-arvo
analysoidaan, ja tarvittaessa sitä säädetään
prosessin kannalta sopivalle tasolle.
Permeaatti (puhdistettu vesi) johdetaan 5
m3:n pystysuoraan muovisäiliöön. Jos
säiliö
on
täynnä,
permeaatti
välivarastoidaan kahteen IBC-säiliöön.
Retentaatti (erotetut epäpuhtaudet) kerätään säiliöön ja
toimitetaan valtuutettuun hävittämislaitokseen.
Kuva 1. Esimerkki
ultrasuodatuslaitteesta
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Vaihtoehdot 2 ja 3
Jätevesi käsitellään ultrasuodattamalla kuten vaihtoehdossa 1. Lisäksi glykolijäte
ultrasuodatetaan erikseen. Laite pestään sopivalla kemiallisella liuoksella veden ja
glykolijätteen käsittelyn välillä.
3.3.3

Höyryn komprimointiin perustuva haihdutus
Höyryn
komprimointiin
perustuvassa
haihdutuksessa käytetään pakotetun kierron
tekniikkaa.
Menetelmän
hyötysuhde
on
erinomainen. Energiankulutus on noin 65 kW /
1 000 litraa vettä, mikä on hyvin vähän verrattuna
perinteiseen haihdutukseen, jossa energiankulutus
on noin 700 kW / 1 000 litraa vettä.
Kyseessä on täysin automaattinen, 24 tuntia
vuorokaudessa toimiva järjestelmä, jota ohjataan
sisäisen PLC-järjestelmän avulla. Kaikki tärkeät
tiedot näkyvät selvästi laitteen etupuolella olevassa
helppokäyttöisessä kosketusnäytössä. Integroitu,
täysin automaattinen CIP-pesujärjestelmä optimoi
käytettävyyden ja käyttövarmuuden.
Kuva 6. Esimerkki höyryn
komprimointiin perustuvasta
haihduttimesta
Vaihtoehto 1
Höyryn komprimointiin perustuvaa haihdutusta ei käytetä vaihtoehdossa 1.
Vaihtoehdot 2 ja 3
Esikäsitelty glykolijäte johdetaan haihduttimeen, joka konsentroi vesi-glykoliseoksen
suhteessa 65 prosenttia glykolia ja 35 prosenttia vettä. Sen jälkeen konsentraatti
johdetaan
seuraavaan
haihdutusvaiheeseen,
ja
vesi
puhdistetaan
aktiivihiilisuodattimen avulla ja johdetaan kunnan viemäriverkostoon.

3.3.4

Liuottimien haihdutus
Liuottimien tislaukseen käytetään erikoisvalmisteista haihdutinta, jonka tyhjiöpumppu
pystyy aikaansaamaan 10 millibaarin tyhjiön. Suuri alipaine alentaa nesteen
kiehumispistettä sekä lisää turvallisuutta ja vähentää energiankulutusta.
Kaikkia haihdutusprosesseja ohjaa mikroprosessori. Ohjauspiirit on varustettu ns.
turvallisuusketjulla, johon kuuluu erilaisia valvonta- ja mittauslaitteita. Niiden
tehtävänä on säädellä kaikkia tarpeellisia turvallisuusparametreja, joiden äkilliset tai
odottamattomat muutokset johtavat automaattisesti prosessin pysähtymiseen.
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Haihdutus nostaa liuottimen lämpötilan sen
leimahduspistettä korkeammaksi, minkä
vuoksi
haihdutuslaitteisto
sijoitetaan
erityiselle räjähdyssuojatulle alueelle (Exalue).
Vaihtoehto 1
Haihdutuslaitteisto
täytetään
kolmesta
prosessisäiliöstä
laitteiston
oman
tyhjiöpumpun avulla. Säiliöt on yhdistetty
toisiinsa pohjaventtiilien kautta. Tisle
johdetaan Ex-alueella sijaitsevaan erityiseen
Ex-säiliöön. Tisleen lämpötila on noin 20–
25 oC. Tämän jälkeen tisle johdetaan
kolmeen muuhun prosessisäiliöön. Kaikissa
säiliöissä on ylitäytönestin.
Kuva 7. Esimerkki
liuottimien haihduttimesta
Vaihtoehdot 2 ja 3
Laitteisto täytetään pystysuorasta 5 m3:n säiliöstä. Tisle varastoidaan kolmeen
pystysuoraan 10 m3:n säiliöön (vaihtoehto 2) tai kolmeen pystysuoraan 30 m3:n
säiliöön (vaihtoehto 3), jotka sijoitetaan rakennuksen ulkopuolella sijaitsevaan suojaaltaaseen rakennuksen eteläpäätyyn. Kaikissa säiliöissä on ylitäytönestin.
Glykoli haihdutetaan erityisen haihdutusohjelman avulla.
3.3.5

IBC-säiliöiden pesu
Prosessi on samanlainen vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3, minkä vuoksi erillisiä kuvauksia ei
tarvita.
Jätettä sisältäneiden IBC-säiliöiden pesemiseen käytetään suurpainepesua. Säiliöt
pestään kunnan viemäriverkostosta erotetun, öljynerottimella varustetun lattiakaivon
lähellä. Öljynerottimen tilavuus on 400 litraa. Tiiviisti suljetun viemäriputken ansiosta
öljynerotin toimii vedenkerääjänä Pesuvesi pumpataan pois öljynerottimesta ja
käsitellään samalla tavoin kuin muu jätevesi.

3.3.6

Jäteveden loppukäsittely
Tähän käsittelyvaiheeseen kuuluu koagulointi, flokkulointi ja aktiivihiilisuodatus.
Prosessi on samanlainen vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3, minkä vuoksi erillisiä kuvauksia ei
tarvita.
Ultrasuodatettu jätevesi kerätään 5 m3:n pystysuoraan muovisäiliöön. Tämän jälkeen
mitataan veden TOC (orgaanisen hiilen kokonaismäärä)- ja COD (kemiallinen
hapenkulutus) -arvot, ja tarvittaessa suoritetaan koagulointi tai flokkulointi.
Jäännökset konsentroidaan ultrasuodattamalla.
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Kun sopivat TOC- ja COD-arvot on saavutettu, vesi pumpataan kasettisuodattimen
ja aktiivihiilisuodattimen läpi. Suodattimet erottavat orgaaniset epäpuhtaudet vedestä.
Veden COD-arvo mitataan vielä kerran, minkä jälkeen vesi johdetaan kunnan
viemäriverkostoon.
3.3.7

Tuotteiden koostaminen
Ryhmän 1 jätteestä talteen otetusta teollisuusbensiinistä koostetaan tuote
sekoittamalla siihen lisäaineita (hapettumisenestoaineita sekä hajun ja värin
säätöaineita).
Myös ryhmän 2 jätteestä talteen otettuun glykoliin sekoitetaan lisäaineita valmiin
tuotteen koostamiseksi.
Ryhmän 3 jätteestä talteen otetuista liuottimista valmistetaan lasinpesunestettä
sekoittamalla niihin lisäaineita.
Tuotteet koostetaan siirrettävällä sekoittimella varustetussa IBC-säiliössä.

3.3.8

Syntyvät jätteet ja niiden käsittely
Laitoksessa syntyy jätettä
haihdutusprosesseissa.

suodatus-,

sentrifugointi-,

ultrasuodatus-

ja

Jätteiden ominaisuudet ja arvioidut määrät käyvät ilmi alla olevasta taulukosta.
Jätekomponentit
Hartsi
Öljypitoiset jäännökset
Jäännökset
Liuotin
Vesi
Yhteensä

Vaihtoehto 1
Tonnia/vuosi
8,25
9,24
24
7,38
8,63
57,49

Vaihtoehto 2
Tonnia/vuosi
12,38
13,20
37,50
10,38
11,75
85,20

Vaihtoehto 3
Tonnia/vuosi
28,88
32,34
84,00
25,83
30,21
201,2

Edellä mainitut jätemäärät ovat puhdistusprosessin jälkeen syntyvää konsentroitua
jätettä, ja niiden osuus on noin 5,7 prosenttia alkuperäisestä vaarallisen jätteen
määrästä. Jätteet kerätään ja toimitetaan valtuutettuun hävittämislaitokseen.
3.4

Arvioidut päästöt

3.4.1

Liikenne
Regenerointitoiminnasta aiheutuu pienimuotoista rekka-autoliikennettä laitokseen ja
laitoksesta.

Arvioidut liikennemäärät esitetään alla olevassa taulukossa.
Raskaiden ajoneuvojen määrä
Vuodessa

Vaihtoehto 1
84
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Vaihtoehto 2
126

Vaihtoehto 3
294
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Viikossa
Päivässä

1,73
0,35

2,6
0,52

6
1,23

Hanke lisää liikennettä jonkin verran nykytilanteeseen verrattuna.
3.4.2

Päästöt ilmaan
Regenerointitoiminnasta aiheutuu seuraavan tyyppisiä päästöjä ilmaan: nesteiden
käsittelyssä syntyvät hajapäästöt, haihdutusprosessin päästöt sekä syrjäyttämisestä
aiheutuvat päästöt varastointisäiliöistä.
Arvioidut VOC-päästöt esitetään alla olevassa taulukossa.
VOC-päästöt
Yhteensä

Vaihtoehto 1
kg/vuosi
476,50

Vaihtoehto 2
kg/vuosi
714,75

Vaihtoehto 3
kg/vuosi
1 667,75

Myös tieliikenteen lisääntyminen aiheuttaa päästöjä ilmaan.
Regenerointitoiminnasta ja tieliikenteestä aiheutuvat päästöt ilmaan selvitetään
ajantasaisten tietojen pohjalta ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.
3.4.3

Päästöt kunnan viemäriverkostoon
Käsiteltävän jäteraaka-aineen mukana tuleva jätevesi sekä pienehköt pesuvesimäärät
esikäsitellään ennen kunnan viemäriverkostoon johtamista.
Arvioidut päästöt kunnan viemäriverkostoon:
Esikäsitelty jätevesi
Yhteensä

Vaihtoehto 1
m3/vuosi
530

Vaihtoehto 2
m3/vuosi
795

Vaihtoehto 3
m3/vuosi
1 855

Regenerointitoiminnasta aiheutuvat päästöt kunnan viemäriverkostoon selvitetään
ajantasaisten tietojen pohjalta ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.
3.4.4

Melupäästöt ja tärinä
Regenerointilaitoksen toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu merkittäviä
melupäästöjä tai tärinää, sillä koko laitteisto sijoitetaan rakennuksen sisälle.
Rakennuksen ulkopuolella tehtävien muutostöiden aikana syntyvä tilapäinen melu on
tyypillinen pienimuotoiseen rakennustoimintaan liittyvä melunlähde.
Hanke lisää alueen tieliikennettä jonkin verran, sillä jäteraaka-ainetta ja regeneroituja
tuotteita kuljetetaan laitokseen ja laitoksesta rekka-autoilla. Kuljetusajoneuvojen
aiheuttamat melupäästöt selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Liikenteen ei arvioida lisääntyvän niin merkittävästi, että liikennemelun mallinnus
olisi perusteltua.

3.5

Riskien tarkastelu
Turvallisuusriskien sekä onnettomuus- ja ympäristöriskien tunnistamiseen ja
estämiseen käytetään erilaisia riskianalyyseja, jotka esitellään alla.
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Seurausanalyysi
Seurausanalyysilla tarkoitetaan tulipalojen, räjähdysten ja vuodoista aiheutuvien
päästöjen välittömien vaikutusten arviointia. Analyysi antaa konkreettisen käsityksen
siitä, miten pitkälle äkillinen vaara, jonka aiheuttajana on tulipalon synnyttämä
lämpösäteily tai mahdollisen vuodon yhteydessä leviävä myrkyllinen aine, ulottuu.
Analyysi koskee vaarallisten aineiden kuviteltuja päästöjä, laitoksen sijainnin
suunnittelua sekä turvallisuus- ja pelastussuunnitelmia. Seurausanalyysi perustuu
kansainvälisesti hyväksyttyihin laskentamenetelmiin. Vaarallisten aineiden vuotoja
koskevat
laskelmat
tehdään
ALOHA-mallinnusohjelman
avulla.
Lämpösäteilylaskelmissa sekä muissa tulipaloon liittyvissä laskelmissa sovelletaan
Yhdysvaltojen säteilyturvakeskuksen (NRR – Office of Nuclear Reactor Regulation)
kehittämiä laskentaohjeita.
Suunnittelu- ja paloriskianalyysi
Suunnittelu- ja paloriskianalyysin tarkoituksena on varmistaa, että laitteet on sijoitettu
turvallisesti, laitteiden väliset etäisyydet ovat riittäviä ja lähiympäristössä sijaitseva
muu toiminta on otettu huomioon.
Paloriskien kartoitus
Paloriskit kartoitetaan analyysimenetelmällä, joka koskee palavien nesteiden teolliseen
käyttöön ja muovisissa IBC-säiliöissä säilyttämiseen liittyviä paloriskejä.
Analyysimenetelmän on kehittänyt Isossa-Britanniassa toimiva terveys- ja
turvallisuuslaboratorio.
3.6

Hankkeen alustava aikataulu
Hankkeesta vastaava haki Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristölupaa
joulukuussa 2012. Syksyllä 2013 hankkeesta vastaava saa tilaamansa
regenerointilaitteiston ja tekee rakennuksen sisällä pieniä muutostöitä, jotka eivät
kuulu minkään lupamenettelyn piiriin. Laitos voidaan käynnistää, kun
ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt ja ympäristölupa saatu,
suunnitelmien mukaan loppukeväällä 2014.
Hankkeesta vastaava tekee aluehallintovirastolle ilmoituksen ympäristönsuojelulain 30
§:n 3 momentissa sekä 61 §:ssä tarkoitetun koeluonteisen toiminnan harjoittamisesta.
Koeluonteisesta toiminnasta saadaan YVA-menettelyn kannalta olennaista tietoa.

3.7

Hanketta varten tarvittavat luvat ja päätökset

3.7.1

Ympäristölupa
Laitoksille,
joihin
otetaan
vaarallista
jätettä
hyödynnettäväksi,
on
ympäristönsuojelulain (86/2000) ja ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) mukaan
hankittava ympäristölupa. Luvan myöntää toimivaltainen aluehallintovirasto, joka on
tässä tapauksessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristölupahakemukseen on
liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto.
Uutta toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ympäristölupa on lainvoimainen tai
ympäristölupaviranomainen on myöntänyt luvan toiminnan aloittamiseen.
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3.7.2

Kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä koskeva ilmoitus
Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun
valtioneuvoston asetuksen (855/2012) mukaan palavien nesteiden vähäisestä
teollisesta käsittelystä ja varastoinnista on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaisen
kemikaalivalvontayksikölle. Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa laitoksen
käyttöturvallisuus vaarallisten kemikaalien pienimuotoisessa käsittelyssä.

3.7.3

Rakennuslupa ja toimenpidelupa
Säiliövaraston rakentamiseen sekä luonnonoloihin vaikuttavien rakennelmien
sijoittamiseen tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettu
toimenpidelupa.
Toimenpidelupaa
haetaan
rakennuspaikkakunnan
rakennuslupaviranomaiselta, joka myös myöntää luvan.

3.7.4

Sopimus kunnan jätevedenpuhdistamon kanssa
Esikäsitellyn jäteveden laskemista varten on tehtävä sopimus kunnan
jätevedenpuhdistamon kanssa. Sopimuksella varmistetaan, että laitoksen omassa
käsittelyprosessissa saavutetaan hyväksyttävät TOC- ja COD-arvot ja että kunnan
jätevedenpuhdistamo pystyy puhdistamaan lisääntyneen jätevesimäärän.

3.7.5

Turvallisuusasiakirjat
Räjähdyskelpoisten ilmaseosten työturvallisuudelle ja yleiselle turvallisuudelle
aiheuttaman vaaran torjumiseksi sovelletaan lainsäädäntöä, joka koskee
räjähdysvaarallisia tiloja ja niissä käytettäviä laitteita. Työnantajan on laadittava
räjähdysvaarallisista
tiloista
työturvallisuuslaissa
(738/2002)
ja
työturvallisuusasetuksessa tarkoitettu ATEX-selvitys. ATEX-selvityksen pohjalta
laadittavaa räjähdyssuojausasiakirjaa voidaan tarvittaessa hyödyntää laitoksen sisäistä
pelastussuunnitelmaa laadittaessa.

3.8

Liittyminen muihin hankkeisiin
Suunniteltu hanke ei liity muihin saman alueen hankkeisiin.
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4.

YVA-MENETTELYSSÄ TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT
Tämän ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on selvittää vaarallisen jätteen
hyödyntämisestä aiheutuvat vaikutukset. Arviointimenettelyssä tarkastellaan kolmea
vaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan tuotantomenetelmän ja tuotantokapasiteetin
osalta. Lainsäädäntö edellyttää, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä
tarkastellaan myös nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä, jollei
erityisten syiden perusteella voida osoittaa, että hankkeen toteuttamatta jättäminen on
mahdotonta.
VAIHTOEHTO

KUVAUS

Vaihtoehto 1 (VE 1)

Vaarallisen jätteen kierrätyslaitos sijoitetaan Veturin
teollisuusalueelle Mäntsälään. Laitos käyttää
vuosittain 1 000 m3 vaarallista jätettä. Käsittely
tapahtuu IBC-säiliöissä. Kiinteitä säiliövarastoja ei
rakenneta.

Vaihtoehto 2 (VE 2)

Vaarallisen jätteen kierrätyslaitos sijoitetaan Veturin
teollisuusalueelle Mäntsälään. Laitos käyttää
vuosittain 1 500 m3 vaarallista jätettä. Rakennuksen
sisälle rakennetaan yhteensä 15 m3:n säiliövarasto ja
ulkopuolelle yhteensä 30 m3:n säiliövarasto.

Vaihtoehto 3 (VE 3)

Vaarallisen jätteen kierrätyslaitos sijoitetaan Veturin
teollisuusalueelle Mäntsälään. Laitos käyttää
vuosittain 3 500 m3 vaarallista jätettä. Rakennuksen
sisälle rakennetaan yhteensä 15 m3:n säiliövarasto ja
ulkopuolelle yhteensä 90 m3:n säiliövarasto.
Hanketta ei toteuteta. Vaarallinen jäte toimitetaan
valtuutettuun polttolaitokseen.

Nollavaihtoehto (VE 0)

5.
5.1

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
Arviointimenettelyn sisältö ja tavoite
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tavoitteena on ”edistää
ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja
päätöksenteossa
sekä
samalla
lisätä
kansalaisten
tiedonsaantia
ja
osallistumismahdollisuuksia”.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen
(713/2006) mukaan arviointimenettelyä on sovellettava laitoksiin, joihin vaarallisia
jätteitä otetaan käsiteltäviksi fysikaalis-kemiallisesti (6 § 1 momentti 11 kohta a
alakohta). Laissa säädetty ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee siis
tarkasteltavaa hanketta.
Alla esitellään ympäristövaikutusten
arviointiohjelma ja arviointiselostus.

arviointimenettelyn
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Arviointiohjelma
Ohjelmavaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma, joka on
suunnitelma
siitä,
miten
hankkeen
ympäristövaikutuksia
arvioidaan.
Arviointiohjelmassa selvitetään myös tutkittavat vaihtoehdot ja suunnittelualueen
nykytila.
Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiohjelmasta, asettaa sen nähtäville 30–60
päiväksi kuntaan, jossa hankealue sijaitsee, ja pyytää siitä lausunnon eri viranomaisilta.
Myös kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ohjelmasta.
Yhteysviranomainen laatii yhteenvedon lausunnoista ja mielipiteistä ja antaa samalla
oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa nähtävilläoloajan
päättymisestä.
Arviointiohjelman nähtävilläoloaikana Mäntsälän kunnassa järjestetään laissa säädetty
yleisötilaisuus, jossa hanke ja arviointiohjelma esitellään.
Arviointiselostus
Ohjelmavaiheen jälkeen hankkeesta vastaava jatkaa vaihtoehtojen suunnittelua ja
arvioi hankkeen vaikutuksia. Nämä selvitykset ja arviot kootaan arviointiselostukseen,
jossa muun muassa esitetään menettelyn aikana tehtyjen vaikutus- ja
ympäristöselvitysten tulokset, kuvataan merkittävimmät vaikutukset ja haitallisten
vaikutusten lieventämiskeinot sekä vertaillaan vaihtoehtoja. Arviointiselostus sisältää
myös lähdeviittaukset sekä tietoa arviointimenetelmistä ja arviointityöhön liittyvistä
epävarmuustekijöistä.
Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksesta ja asettaa sen nähtäville samalla
tavoin
kuin
arviointiohjelmavaiheessa.
Keskeiset
tulokset
esitellään
yleisötilaisuudessa. Palautevaihe kestää 30–60 päivää. Yhteysviranomainen laatii
yhteenvedon kaikista hanketta koskevista lausunnoista ja antaa oman
asiantuntijalausuntonsa viimeistään kahden kuukauden kuluttua palautevaiheesta.
YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan se toimii myöhemmän päätöksenteon
pohjana. Ympäristölupaviranomainen ottaa yhteysviranomaisen lausunnon
huomioon myöhemmin omassa päätöksentekoprosessissaan.
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YVA-MENETTELY

HANKKEESTA
VASTAAVA

YHTEYSVIRANOMAINEN

Arviointiohjelman
laatiminen

Arviointiohjelman
kuulutus

ASUKKAAT,
VIRANOMAISET,
MUUT
OSAPUOLET

AIKATAULU

Lokakuu

Mielipiteet
ja lausunnot
Selvitysten ja
vaikutusten arvioinnin
laatiminen

Yhteysviranomaisen
lausunto
arviointiohjelmasta

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen
kuulutus

Joulukuu

Tammikuu
2014
Mielipiteet
ja lausunnot

Ympäristövaikutusten
arviointimenettely
päättyy

Yhteysviranomaisen
lausunto
arviointiselostuksesta

Huhtikuu

Kuva 8. YVA-menettely

5.2

Arviointimenettelyn osapuolet
Solvera Oy toimii
yhteysviranomaisena.

5.3

hankkeesta

vastaavana

ja

Uudenmaan

ELY-keskus

Osallistumisjärjestelyt
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on avoin menettely, jonka keskeisenä
tavoitteena on lisätä asukkaiden ja muiden lähialueella toimivien ryhmien
tiedonsaantia ja mahdollisuuksia osallistua arviointiprosessiin. Osallistuminen
edellyttää seuraavien osallistujien välistä vuorovaikutusta: asukkaat, viranomaiset ja
suunnittelijat sekä muut henkilöt, joiden oloihin tai etuihin hanke voi vaikuttaa.
Arviointiohjelma ja arviointiselostus esitellään yleisölle kahdessa asukastilaisuudessa,
joiden järjestämisestä vastaa yhteysviranomainen.
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5.3.1

Arviointiohjelman ja arviointiselostuksen kuulutus sekä mielipiteiden esittäminen
ja lausuntojen antaminen
Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
kuuluttaa sekä arviointiohjelmasta että arviointiselostuksesta ja asettaa ne julkisesti
nähtäville. Kuulutus julkaistaan Mäntsälän kunnan ilmoitustauluilla sekä Uudenmaan
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen verkkosivustolla (www.ely-keskus.fi).
Kuulutuksessa ilmoitetaan, missä arviointiohjelma ja arviointiselostus ovat nähtävillä.
Ohjelmaa
koskevat
mielipiteet
ja
kuvaus
toimitetaan
sähköisesti
(kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi) tai postitse (Uudenmaan ELY-keskus, PL 36,
00521 Helsinki). Arviointiohjelma ja arviointiselostus ovat nähtävillä 30 päivää.
Yhteysviranomainen pyytää lisäksi kirjallisen lausunnon arviointiohjelmasta ja
arviointiselostuksesta tarpeellisiksi katsomiltaan viranomaisilta ja muilta tahoilta.
Lopuksi yhteysviranomainen laatii yhteenvedon lausunnoista ja mielipiteistä ja antaa
oman lausuntonsa ohjelmakuvauksesta ja vaikutusten arvioinnista.

5.3.2

Yleisötilaisuudet
Mäntsälässä järjestetään palauteaikana yleisötilaisuus, jossa hanke ja arviointiohjelma
esitellään. Tilaisuus järjestetään lokakuussa 2013. Hankkeesta vastaavan ja
yhteysviranomaisen edustajat ovat läsnä tilaisuudessa keskustelemassa ja vastaamassa
kysymyksiin.
Läsnäolijoilla on lisäksi mahdollisuus osallistua tilaisuudessa jaettavaan
kyselytutkimukseen. Arviointiselostusvaiheessa järjestetään vastaava yleisötilaisuus,
jossa esitellään arvioinnin keskeiset tulokset.

5.3.3

Työskentely sidosryhmien kanssa
Hankkeesta vastaava kutsuu koolle keskeisistä sidosryhmistä koostuvan
ohjausryhmän, joka varmistaa, että tärkeät edut tulevat kuulluiksi ja että myös
sidosryhmien esittämä aineisto otetaan huomioon. Ohjausryhmään kutsutaan
seuraavien asianosaisten edustajia:
-

Mäntsälän kaupunki (kaavoitus ja ympäristö)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.
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6.

YMPÄRISTÖN NYKYTILA

6.1

Maankäyttö ja kaavoitus

6.1.1

Valtakunnalliset maankäytön tavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtioneuvosto voi asettaa valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet. Uusimmat valtakunnalliset maankäytön tavoitteet tulivat
voimaan maaliskuussa 2009. Tavoitteiden tehtävänä on
-

varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen
maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa

-

auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön
suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä
kehitys

-

toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti
merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen
johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä

-

edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa

-

luoda alueidenkäytöllisiä
toteuttamiselle.

edellytyksiä

valtakunnallisten

hankkeiden

Valtakunnallisten maankäytön tavoitteiden tarkoituksena on muun muassa edistää
hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen toteutumista. Lisäksi tarkoituksena on
turvata alueidenkäytölliset edellytykset valtakunnallisille hankkeille.
Hanke tukee maankäytön tavoitteita, sillä se sijoittuu olemassa olevalla
teollisuusalueella sijaitsevaan kiinteistöön. Lisäksi se tukee jätehuoltoa koskevien
kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa sekä tarjoaa liuottimia käyttäville
suomalaisille yrityksille ympäristöä säästävän vaihtoehdon eli regeneroituja
liuotintuotteita. Hanke sijoittuu myös riittävän kauas nykyisistä ja suunnitelluista
asuinalueista.
6.1.2

Kaavoitus
Maakunta- ja seutukaavat
Maakuntakaava on yleispiirteinen pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan
yhdyskuntarakenteesta ja alueiden käytöstä. Hankealue kuuluu voimassa olevaan
Uudenmaan
maakuntakaavaan
sekä
1.
vaihemaakuntakaavaan
ja
ympäristöministeriön 14.12.2012 vahvistamaan 3. vaihemaakuntakaavaan. Hankealue
on merkitty maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi (A).
Asemakaava
Hankealue sijaitsee Veturin teollisuusalueella, joka suunniteltiin 1990-luvun lopussa.
Teollisuusalue on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa (hyväksyttiin 4.7.2013)
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T4). Tämä mahdollistaa
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kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan laitoksen
sijoittamisen alueelle.

Kuva 9. Kuva voimassa olevasta asemakaavasta
6.2

Asutus ja muu toiminta lähialueella
Veturin teollisuusalue suunniteltiin noin 15 vuotta sitten. Alue on noin 19,7 hehtaarin
kokoinen, ja se sijaitsee noin 90 metrin korkeudella merenpinnasta. Alue muodostuu
seuraavista vyöhykkeistä:
T4 – teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueet
VL – lähivirkistysalue
EV – suojaviheralue.
Suojaviheralue (EV) on liikenneväylän varrella sijaitseva, viheralueena säilytettävä
alue, jonka tarkoituksena on pääasiassa suojata muita alueita liikenteen melu- ym.
haitoilta ja jota ei sijaintinsa vuoksi voida käyttää virkistysalueena. Veturin
teollisuusalueella ei ole pohjavedensuojelualueita, jokia, puroja eikä muita vesistöjä.
Alue rajoittuu valtatiehen 25 pohjoisessa, Helsingin ja Lahden väliseen rautatiehen
idässä, Hirvihaarantiehen etelässä ja kaavoittamattomaan metsäalueeseen lännessä.
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Hankealueen rajanaapureita ovat Kesälahden Maansiirto Oy, Takamaantie 9, Balanus
Oy, Palomäentie 9, PRP-Plastic Oy, Palomäentie 7 sekä Mäntsälän Kiinteistöt Oy,
Palomäentie 10. Lähimmät kaksi vapaa-ajan asuntoa sijaitsevat osoitteissa Itälänkuja
18 (noin 430 metriä hankealueesta lounaaseen) ja Hirvihaarantie 68 (noin 470 metriä
hankealueesta lounaaseen).
Etäisyydet muihin herkkiin kohteisiin käyvät ilmi alla olevasta taulukosta.
Toiminnan tyyppi
Seurakunta
Koulu
Päiväkoti
Perhepäivähoito
Sairaala
Terveyskeskus
Vanhainkoti

6.3

Etäisyys hankealueesta metreinä
2 671
2 268
1 478
1 947
2 486
2 998
2 867

Liikenne
Veturin teollisuusalue sijaitsee valtateiden 25 ja 4 risteyksessä (teollisuusalue rajoittuu
tosin idässä rautatiehen, mutta valtatie 4 sijaitsee heti rautatien itäpuolella). Koska
Veturin teollisuusalueelle ja sieltä pois suuntautuvista liikennemääristä ei ole tehty
selvityksiä, liikennettä selvitetään sen sijaan valtateiden 25 ja 4 liikennemääriä
koskevien Liikenneviraston tietojen perusteella.
Molemmilla liikenneväylillä liikennöi runsaasti henkilöautoja ja raskaita ajoneuvoja
niiden strategisen sijainnin vuoksi. Valtatie 25 kulkee Hangosta Porvooseen ja valtatie
4 Helsingistä Lahteen. Kuvissa 10 ja 11 näkyy raskaiden ajoneuvojen ja
henkilöautojen keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2012. Alla olevassa
taulukossa esitetään lisäksi vuoden 2011 luvut.

Valtatie 4
Valtatie 25

Vuosi 2011
24 100
2 000
6 400
680

Henkilöautot
Raskaat ajoneuvot
Henkilöautot
Raskaat ajoneuvot

Kuva 10. Keskimääräinen vuorokausiliikenne
vuonna 2012: henkilöautot

Vuosi 2012
23 775
1 976
6 489
702

Kuva 11. Keskimääräinen vuorokausiliikenne
vuonna 2012: raskaat ajoneuvot
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6.4

Melu
Veturin teollisuusalueella ei ole tehty melututkimuksia sitten 1990-luvun lopun,
jolloin alue suunniteltiin ja perustettiin, koska alueella ei ole erityisen häiritsevää
teollista toimintaa. Pääasiallinen melunlähde on hankealueen läheinen tie- ja
rautatieliikenne.

6.5

Ilmanlaatu
Uudenmaan ELY-keskus teki Mäntsälän ilmanlaatua koskevan tutkimuksen viimeksi
vuonna 2011 (Ilmanlaatu Uudellamaalla 2011). Tutkimuksessa todettiin, että kunnan
alueella sijaitsevilla teollisuus- tai energiantuotantolaitoksilla ei ole olennaista
vaikutusta ilmanlaatuun. Tieliikenne on merkittävin hiilidioksidin, hiilimonoksidin ja
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästölähde. Suurimmat päästöt
aiheutuvat Lahti–Helsinki-moottoritien (valtatie 4) liikenteestä. Kunnan VOCpäästöjen arvioitiin olevan yhteensä 256 tonnia vuodessa (tieliikenne 141 t/vuosi,
kotitalouksien puunpoltto 114 t/vuosi ja öljylämmitys 0,7 t/vuosi).
Tutkimustulosten perusteella on arvioitu, että Mäntsälän ilmanlaatu on keskimäärin
melko hyvä eivätkä raja-arvot ylity.

Kuva 12. Ilmanlaatututkimukset vuonna 2011
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6.6
6.6.1

Maisema ja kulttuuriympäristö
Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristökohteet
Museovirasto
Hankealueella
ei
ole
valtakunnallisesti
arvokkaita
maisematai
kulttuuriympäristökohteita eikä RKY-kohteita (valtakunnallisesti merkittäviä
rakennettuja kulttuuriympäristöjä – Museoviraston laatima inventointi). Lähin RKYkohde on Mäntsälän kirkonmäki, joka sijaitsee noin viisi kilometriä alueesta itään.
Kunnan muut RKY-kohteet ovat Frugårdin kartano ja viljelymaisema sekä Saaren
kartano, jotka sijaitsevat yli yhdeksän kilometrin päässä hankealueelta.
Maakuntataso
Osana
Uudenmaan
2.
vaihemaakuntakaavan
laadintaa
on
tehty
kulttuuriympäristöselvitys, jonka tavoitteena on tunnistaa maakunnallisesti arvokkaat
kulttuuriympäristöt (Missä maat on mainioimmat – Uudenmaan kulttuuriympäristöt,
E 114 – 2012). Selvityksen mukaan Mäntsälän kunnassa on seitsemän tällaista
kohdetta, joista lähin on Mäntsälän kirkonmäki. Muut arvokkaat kulttuuriympäristöt
käyvät ilmi sivulla 25 olevasta kuvasta 13.

6.6.2

Muinaisjäännökset
Museoviraston tietokannan
muinaisjäännöksiä.

mukaan

Mäntsälän
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Kuva 13. Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
6.7

Kallio- ja maaperä
Hankealueen hallitseva maalaji on moreeni. Alueen kallioperä on mikrokliinigraniittia
(Geologian tutkimuskeskus).

6.7.2

Pohjavesi
Hankealueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin luokiteltu pohjavesialue on
luokkaan I kuuluva Ojalan pohjavesialue (0150501), joka sijaitsee 2 800 metriä
hankealueesta pohjoiseen (Suomen ympäristökeskus). Muut luokitellut
pohjavesialueet näkyvät kuvassa 14.
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Kuva 14. Natura 2000 -alueet ja pohjavedensuojelualueet
6.7.3

Pintavedet
Hankealueen läheisyydessä ei ole järviä, jokia eikä muita pintavesimuodostumia.
Hankealueella on viemärijärjestelmä kuivatus- ja huleveden keräämistä varten. Vedet
johdetaan etelässä sijaitsevalle suojaviheralueelle.

6.8

Luonnonympäristö ja suojelukohteet

6.8.1

Kasvisto ja eläimistö
Hankealue sijaitsee teollisuusalueella, jossa ei ole luonnonympäristöä. Sen kasvistoon
ja eläimistöön kuuluu teollisuusympäristöille tyypillisiä lajeja.

6.8.2

Suojelukohteet
Hankealueen lähin suojelukohde on Natura 2000 -verkostoon kuuluva KotojärviIsosuo (FI0100058), joka sijaitsee noin 4,5 kilometriä hankealueesta pohjoiseen.
Suojelualue on topografialtaan tasainen, ja sen maaperä on pääosin savea, turvetta ja
moreenia. Natura-alueen suojeluperusteena on, että se on valtakunnallisesti
merkittävä suo- ja vesilintujen esiintymisalue. Lisäksi sillä esiintyy lintudirektiivissä
mainittuja elinympäristöjä ja lajeja. Muut luonnonsuojelualueet näkyvät kuvassa 14.
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7.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

7.1

Selvitettävät ympäristövaikutukset
YVA-lain mukaan arvioinnissa on tarkasteltava hankkeen tai toiminnan aiheuttamia
välittömiä ja välillisiä vaikutuksia
-

ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen
yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön
luonnonvarojen hyödyntämiseen
edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Tämän hankkeen keskeisimpiä erityisesti arvioitavia vaikutuksia ovat
-

päästövaikutukset
jätteen ja jätteen käsittelyn vaikutukset
ympäristöriskit ja häiriöt.

Ympäristövaikutusten arviointi perustuu
-

koeluonteisen toiminnan aikana kerättäviin mittaustietoihin
Veturin teollisuusalueesta aiemmin tehtyihin selvityksiin
kirjallisuuteen
pohjavettä ja muita suojelualueita koskeviin tietoihin
Uudenmaan maakuntakaavaan
vuoteen 2020 ulottuvaan Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmaan
lausunnoissa ja mielipiteissä esiin tulleisiin seikkoihin
yleisötilaisuuksissa esiin tulleisiin seikkoihin
eri menetelmillä tehtäviin vaikutusten arviointeihin.

Ympäristön nykytilaa koskevia uusia selvityksiä ei aiota tehdä.
7.2

Tarkastelualue
Tarkastelualue on alue, jolla ympäristövaikutuksia selvitetään. Sen koko riippuu
tutkittavista ympäristövaikutuksista. Tarkastelualue on määritelty niin suureksi, ettei
sen ulkopuolella voida olettaa ilmenevän merkittäviä ympäristövaikutuksia. Jos
arviointityön aikana todetaan, että jonkin ympäristövaikutuksen vaikutusalue on
ennakoitua suurempi, tarkastelualuetta laajennetaan esiin tulleiden tietojen pohjalta.
Tässä arvioinnissa tarkastelualue ulottuu 150 metrin päähän hankealueesta.
Kunkin vaihtoehdon ja kohteen vaikutusten merkittävyys arvioidaan viisiportaisella
asteikolla:
erittäin merkittävä – merkittävä – kohtalainen – vähäinen – merkityksetön
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Kuva 15. Hankealueesta 150 metrin päähän ulottuva lähin tarkastelualue
7.3

Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja toiminnan vaikutusten arviointi

7.3.1

Maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset
Laitoksen hankealue on vahvistetussa yleiskaavassa ja asemakaavassa osoitettu
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Tämä mahdollistaa kemikaalien
vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan laitoksen sijoittamisen alueelle.
Hankkeen vaikutuksia maankäyttöön arvioidaan sen perusteella, kuinka hanke
parantaa, rajoittaa tai heikentää hankealueen nykyistä maankäyttöä tai jättää sen
ennalleen. Maankäyttöön kohdistuvilla vaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen
aiheuttamia alueen maankäytön pysyviä muutoksia.
Arvioinnissa käytetään voimassa olevia maakunta-, yleis- ja asemakaavoja,
ympäristöhallinnon OIVA-tietojärjestelmää, ympäristöministeriön ja kuntien
julkaisuja sekä hankkeen teknisiä suunnitelmia.

7.3.2

Maisemaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset
Hanke sijoittuu teollisuusalueelle, joka jo nyt erottuu maisemassa
teollisuusympäristönä. Arvioinnissa selvitetään hankkeen lähimaisemaan aiheuttamia
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vaikutuksia maisema-analyysin avulla. Maisema-analyysin tarkoituksena on koota
yhteen lähimaiseman piirteet ja olennaiset tekijät. Maiseman olennaisilla tekijöillä
tarkoitetaan hankkeen maisemaan aiheuttamia muutoksia nykytilanteeseen verrattuna.
Lähtötietoina käytetään ilmakuvia, karttoja ja maastokäyntejä. Arvioinnissa
selvitetään, muuttaako hanke alueen maisemaa, ja jos muuttaa, miten. Lisäksi
selvitetään, mistä suunnista näkymä alueelle muuttuu merkittävästi.
Kulttuuriympäristöjen osalta arvioidaan, onko hankkeella vaikutusta arvokkaisiin
kulttuuriympäristöihin
ja
valtakunnallisesti
merkittäviin
rakennettuihin
kulttuuriympäristöihin. Lähtöaineistona käytetään Museoviraston tietorekisteriä sekä
Uudenmaan liiton julkaisua E 114 – 2012 ”Uudenmaan kulttuuriympäristöt”.
Museovirastolta pyydetään lausunto hankkeen vaikutuksesta kulttuuriympäristöihin.
7.3.3

Liikenne- ja meluvaikutukset
Hankkeen aiheuttamia liikennemääriä arvioidaan saatavilla olevien tietojen pohjalta.
Lähtökohtana käytetään hankkeen teknisiä suunnitelmia sekä Liikenneviraston
tilastoja. Arvioinnissa selvitetään hankkeesta johtuvaa raskaan liikenteen
lisääntymistä, ja lukuja verrataan nykyisiin liikennemääriin.
Hankkeesta vastaava tekee aluehallintovirastolle ilmoituksen ympäristönsuojelulain 30
§:n 3 momentissa sekä 61 §:ssä tarkoitetun koeluonteisen toiminnan harjoittamisesta.
Liikenteestä ja prosessilaitteistosta aiheutuvaa kokonaismelua arvioidaan laitoksen
koeluonteisen toiminnan aikana tehtyjen melunmittausten perusteella. Mittauksissa
saatuja tietoja verrataan alueen nykyiseen melutasoon sekä melun ohjearvoihin.

7.3.4

Ilmastoon ja ilmanlaatuun kohdistuvat vaikutukset
Hankkeesta aiheutuu myönteisiä ilmastovaikutuksia, sillä se vähentää vaarallisen
jätteen polttamisessa syntyviä päästöjä ilmaan. Näitä vaikutuksia arvioidaan
energiatehokkuuden
perusteella
vertaamalla
regenerointivaihtoehtoa
polttovaihtoehtoon.
Hankkeesta aiheutuu vähäisiä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä
ilmaan. Päästöjä selvitetään laitoksen koeluonteisen toiminnan aikana. Mittaukset
tehdään kannettavan liekki-ionisaatiodetektorin avulla, joka asennetaan
teollisuushallin poistoilmakanavaan. Poistoilman VOC-pitoisuus mitataan ja
rekisteröidään. Mittauksia tehdään jokaisessa tuotantovaiheessa, kuten lastaamisen,
lastin purkamisen, käsittelyn ja varastoinnin yhteydessä. Kun havaintoja on kerätty
riittävästi, ne analysoidaan tilastollisten ja ekonometristen menetelmien avulla. Jos
päästöjen arvioidaan olevan merkittäviä, ne analysoidaan leviämismallin avulla.
VOC-päästöjä verrataan hankealueen yleiseen ilmanlaatutasoon sekä ilman VOCpitoisuuden ohjearvoihin.

7.3.5

Elinoloihin, viihtyvyyteen, virkistysmahdollisuuksiin ja terveyteen kohdistuvat
vaikutukset
Arvioinnissa käsitellään hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja
virkistysmahdollisuuksiin. Elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvillä vaikutuksilla
tarkoitetaan ihmisiin ja yhteisöihin kohdistuvia vaikutuksia. Ihmisiin kohdistuvia
vaikutuksia arvioidaan lähinnä hankkeesta aiheutuvien päästöjen, melun ja liikenteen
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pohjalta. Arvioinnissa vertaillaan ohjearvoja mallien perusteella ennakoituun
tilanteeseen.
Kaikki YVA-menettelyssä, esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, saadut kommentit kootaan
arviointiselostukseen. Kahdessa yleisötilaisuudessa saadut kyselyvastaukset kootaan
yhteen ja tutkitaan. Myös vaikutusten arvioinnin muissa vaiheissa saatuja tietoja
käytetään lähdeaineistona.
7.3.6

Maa- ja kallioperään sekä pohja- ja pintavesiin kohdistuvat vaikutukset
Hankkeesta ei tavanomaisissa toimintaolosuhteissa aiheudu vaikutuksia maa- ja
kallioperään eikä pohja- ja pintavesiin. Haitallisten aineiden päästöjä voi tapahtua vain
häiriötilanteessa. Arvioinnissa käytetään häiriöiden aiheuttamien vaikutusten
arvioinnin yhteydessä laadittavaa selvitystä.

7.3.7

Luontoon ja luonnonsuojeluun kohdistuvat vaikutukset
Hankealue sijaitsee olemassa olevalla teollisuusalueella, jossa ei ole ns.
luonnonympäristöä. Arviointiselostuksessa kuvataan lähialueen luonnonympäristö ja
arvioidaan, onko hankkeella vaikutuksia alueeseen. Lähtöaineistona käytetään aluetta
ja sen ympäristöä koskevaa olemassa olevaa aineistoa sekä vaikutusten arvioinnin
muissa vaiheissa saatuja tietoja.

7.3.8

Jätehuoltoon kohdistuvat vaikutukset
Hankkeen toteutuminen vaikuttaa valtakunnalliseen jätehuoltoon. Hanke vähentää
poltettavan vaarallisen jätteen määrää nykyisestä ja parantaa vaarallisen liuotinjätteen
uusiokäyttöastetta. Uusiokäyttöasteen parantumista arvioidaan valtakunnallisen
jätesuunnitelman avulla.
Jätehuoltoon kohdistuvia vaikutuksia selvitetään valtakunnallisten, alueellisten ja
maakunnallisten jätesuunnitelmien pohjalta. Jätteen syntyä ja määrää analysoidaan
laitoksen koeluonteisen toiminnan jätekirjanpidon perusteella.

7.3.9

Häiriöiden aiheuttamat vaikutukset
Jätteenkäsittelylaitoksen riskit voidaan jakaa seuraavasti:
-

ennakoimattomien jakeiden löytyminen vastaanotettavasta jätteestä
käsittelyprosessin häiriöt
kemikaalien ja vaarallisen jätteen vuodot
tulipalo.

Häiriöiden aiheuttamia vaikutuksia selvitetään kohdassa 3.5 kuvattujen analyysien
avulla.
7.4

Epävarmuustekijät ja oletukset
Käytettyihin lähtötietoihin ja menetelmiin liittyvät mahdolliset epävarmuustekijät
vaikuttavat ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Tietojen ja arviointien
epävarmuustekijät esitellään eri vaikutusten osalta erikseen arviointiselostuksessa.
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7.5

Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot
Arviointiselostuksessa esitetään ehdotuksia toimista, joilla voidaan ehkäistä ja rajoittaa
haitallisia ympäristövaikutuksia.

7.6

Vaihtoehtojen vertailu
Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertaillaan hankkeen kunkin vaihtoehdon sekä
nollavaihtoehdon ympäristövaikutuksia. Vertailu tehdään saatavilla olevien tietojen
pohjalta, ja siinä kuvataan kunkin vaihtoehdon erot ja vaikutukset.
Vaihtoehtoja vertaillaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
mukaisesti seuraavien vaikutusten osalta:
-

7.7

ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
luontoon kohdistuvat vaikutukset
yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset
luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutukset.

Vaikutusten seuranta
Arviointityön aikana selvitetään, onko lähialueella kohteita, joihin kohdistuu
merkittäviä vaikutuksia. Jos sellaisia löytyy, arviointiselostuksessa esitetään ehdotus
seurannasta YVA-asetuksen mukaisesti.
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