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TIIVISTELMÄ
Köyliöön, Hallavaaran jätekeskukseen suunnitellun biokaasulaitoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) on selvitetty hankkeen eri ympäristövaikutuksia sekä jaettu
hankkeesta tietoa alueen toimijoille ja sidosryhmille. Biokaasulaitoksen rakentamisesta sekä ympäristövaikutusten arviointiprosessin läpiviennistä vastaa Satakierto Oy.
Satakierto Oy:n biokaasulaitoksen laajennushankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu seuraaville
toteutusvaihtoehdoille:
VE 0 Biokaasulaitoskapasiteettia ei lisätä Satakunnassa Satakierto Oy:n toimesta
VE 1 Hallavaaran jätekeskukseen vastaanotetaan biohajoavia jätteitä enintään 24 000tn/a
VE 2 Hallavaaran jätekeskukseen vastaanotetaan biohajoavia jätteitä enintään 50 000tn/a
VE 3 Hallavaaran jätekeskukseen vastaanotetaan biohajoavia jätteitä enintään 100 000tn/a
Vaihtoehdon 1 ja 2 toteutusta ja ympäristöluvan hakemista on suunniteltu vietäväksi eteenpäin heti ympäristövaikutusten arviointiprosessin jälkeen. Vaihtoehto 3 edellyttää käsittelyyn
ohjautuvien massamäärien merkittävää kasvua. Vaihtoehto otettiin esisuunnittelussa kuitenkin huomioon, koska tulevaa tarvetta biohajoavien jätteiden käsittelylle on vaikea ennustaa.
Satakierron biokaasulaitoksen laajennukseen on suunniteltu vastaanotettavaksi teollisuuden ja
jätevedenpuhdistamoiden lietteitä sekä erilliskerättyä biojätettä, samoja jakeita joita vastaanotetaan jo olemassa olevaan laitokseen. Satakierto on varautunut tulevaisuudessa vastaanottamaan
myös eläinten lantaa.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutettiin pohjautuen Satakierron nykyisen ja muiden
olemassa olevien laitosten tietoihin ja mittaustuloksiin, asiantuntijoiden vaikutusarviointeihin, laskennallisiin energia- ja päästöarvioihin, saatuun palautteeseen/lausuntoihin sekä kirjallisuudesta
saatuihin tietoihin.
Hankkeen vaikutuksia on arvioitu:
 Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
 Maaperään, vesiin, ilmaan ja ilmastoon, kasvillisuuteen ja eliöihin sekä näiden keskinäisiin
vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen
 Yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan ja kulttuuriperintöön
 Luonnonvarojen hyödyntämiseen
Biokaasulaitoksella biohajoavat jätteet ohjataan anaerobiprosessiin, jossa hallitun mikrobiologisen
toiminnan yhteydessä syntyy biokaasua. Syntyvä biokaasu hyödynnetään laitoksen omassa energiantarpeessa ja ylimääräkaasu on suunniteltu ohjattavaksi Sucros Oy:lle Säkylään. Sucroksen
lisäksi muita mahdollisia biokaasun hyödyntäjiä voisivat olla Fortumin Kauttuan voimalaitos, Köyliön-Säkylän Sähkö, HK-Ruokatalo tai Köyliön kunnan Kepolan alue kaukolämmön osalta. Myös
ajoneuvojen biopolttoaineen valmistus on tulevaisuudessa mahdollista. Prosessista syntyvä hygienisoitu humus soveltuu sellaisenaan maanparannukseen ja peltolannoitteeksi. Humuksen jalostus raemuotoiseksi lannoitteeksi on myös tulevaisuudessa mahdollista. Humuksesta linkokuivauksessa erotettu ravinnepitoinen vesi ohjataan alkuvaiheessa takaisin prosessiin, mutta tulevaisuudessa se on jalostettavissa nestemäiseksi lannoitteeksi. Laitoksen jätevedet ohjataan JVP-Euran
puhdistamolle Euraan, joka pienin muutoksin pystyy asiantuntija-arvioiden mukaan käsittelemään
Hallavaaran jätekeskuksen jätevedet kaikissa esitetyissä hankevaihtoehdoissa.
Hankkeella todettiin olevan monia positiivisia vaikutuksia mm. biohajoavien jätteiden hallittuun käsittelyyn, ilmastonmuutoksen hillintään, vesistöjen ja maaperän ravinnekuormitukseen sekä luon-
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nonvarojen hyödyntämiseen mm. biojätteen sisältämän energian osalta. Seudullisesti korkeatasoinen jätteidenkäsittely luo edellytykset elinkeinoelämän kustannustehokkaalle ja korkeatasoiselle
toiminnalle. Biojätteiden käsittelyn kehittäminen tuo uskottavuutta monipuolisen jätteenkäsittelytoiminnan kehittämiselle sekä mahdollistaa eri jakeiden erilliskeräyksen ja korkeatasoisen käsittelyn
sekä teollisuuden että kuluttajien jätteiden osalta.
Hankkeella on myös joitain teolliselle toiminnalle tyypillisiä negatiivisia vaikutuksia liittyen lähinnä
kuljetuksiin sekä laitoksen mahdollisissa häiriötilanteissa aiheuttamiin hajupäästöihin. Kokonaisuutena hanke on kuitenkin ympäristövaikutuksiltaan positiivinen ja sijoituspaikkana Hallavaaran jätekeskus toimintaan hyvin soveltuva jo olemassa olevien jätehuoltotoimintojen ansiosta. Biojätteen
käsittelyn keskittäminen Hallavaaraan on perusteltua myös lähialueille sijoittuvan monimuotoisen
elintarviketeollisuuden ja sen tarvitsemien jätteenkäsittelypalveluiden vuoksi.

1. JOHDANTO
Biohajoavien jätteiden käsittelylle ja uusien, ajanmukaisten käsittelylaitosten rakentamiselle on
Suomessa tilausta. Biohajoavien jätteiden käsittelyyn liittyy mm. materiaalin kierrätys- ja hygieenisyysseikkoja, mutta erityisen tärkeäksi ovat nousseet myös ilmastokysymykset ja kasvihuonekaasujen hallinta. Biohajoavien jätteiden hallittu, laitosmainen käsittely vähentää syntyvien ympäristöhaittojen määrää merkittävästi.
Satakierto Oy käynnisti vuonna 2003 selvitykset yhtiön toimialueen läheisyydessä syntyvien biohajoavien jätteiden määrästä, laadusta ja käsittelymahdollisuuksista. Selvitysten perusteella sopivimmaksi käsittelymenetelmäksi osoittautui biohajoavien jätteiden mädätys biokaasulaitoksessa.
Pääosin teollisuuden lietteitä, jätevedenpuhdistamolietteitä sekä erilliskerättyä biojätettä käsittelevän biokaasulaitoksen rakennustyöt aloitettiin vuonna 2006. Keväällä 2007 valmistuneessa biokaasulaitoksessa voidaan käsitellä vuosittain 19 000 tn:a biohajoavia jätteitä nykyisen ympäristöluvan puitteissa. Laitoksen laskennallinen käsittelykapasiteetti on mitoitettu 24 000 tn:n vuotuiselle
jätemäärälle.
Satakunnan alueella on runsaasti biohajoavaa jätettä tuottavaa teollisuutta ja karjankasvatusta.
Satakierto Oy:n 19 000tn:n biokaasulaitoksen valmistuttua tilanne on Satakunnassa edelleen se,
että biohajoavan jätteen käsittelyn kysyntä on korkea ja ylittää käsittelytarjonnan. Näin ollen lisäkapasiteetin rakentaminen on tarpeellista.
Biokaasulaitoksen lisäkapasiteetin toteuttaminen Hallavaaran jätekeskukseen vaatii ympäristövaikutusten arviointia, joka perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin
(468/1994, 458/2006) ja asetukseen (713/2006). YVA-menettelyssä arvioidaan toiminnan aiheuttamia vaikutuksia ihmisiin, luontoon sekä yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan, kulttuuriperintöön
ja luonnonvarojen hyödyntämiseen. Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja
sen yhtenäistä huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia vireillä olevista hankkeita.
Tämä YVA:n arviointiselostus käsittelee Köyliön Hallavaaran jätekeskuksen alueelle sijoitettavaa
biohajoavien jätteiden käsittelyä biokaasulaitoksessa nykyistä suuremmalla käsittelykapasiteetilla.
Käsittelytoimintaa harjoittaa Satakierto Oy.
Ympäristövaikutusten arviointihanketta on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet edustajat
Euran ja Köyliön kunnista, Pyhäjärviseudun ympäristötoimistosta ja Satakierto Oy:stä. Ohjausryhmän kokouksiin on lisäksi osallistunut yhteysviranomaisen edustaja Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta. Arviointiohjelman ja - selostuksen ovat laatineet Satakierto Oy:n projektipäällikkö Elli
Pitkäniemi sekä käyttöpäällikkö DI Antero Bäcklund. Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Satakierto Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sundman ja 1.1.2008 alkaen Antero Bäcklund.
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Biohajoavien jätteiden käsittely Suomessa
Biohajoavaa jätettä syntyy Suomessa noin 35 miljoonaa tonnia vuodessa. Tästä maatalous tuottaa
20 miljoonaa tonnia jätettä, teollisuus 11 miljoonaa tonnia ja yhdyskunnat jätevedenpuhdistamojen
liete mukaan lukien 3 miljoonaa tonnia.
Vuonna 2000 sijoitettiin kaatopaikoille noin 2,8 miljoonaa tonnia biohajoavaa jätettä. Siitä lähes
puolet oli peräisin yhdyskunnista. Yhdyskuntien biohajoavasta jätteestä sijoitettiinkin kaatopaikoille
noin 60 % vuonna 2000. Myös metsäteollisuuden biojätteestä päätyi korkeasta hyödyntämisasteesta huolimatta kaatopaikalle noin 1,1 miljoonaa tonnia vuonna 2000. Vuonna 2003 biohajoavaa
jätettä sijoitettiin kaatopaikoille yhteensä noin 2 miljoonaa tonnia. Tästä noin 1,2 miljoonaa tonnia
oli yhdyskuntajätettä.
Biohajoavasta yhdyskuntajätteestä hyödynnetään energiana noin 12 prosenttia. Energiana hyödynnetty jäte on lähinnä yhdyskuntajätteestä erotettua paperia, pahvia ja puuta. Erilliskerätty biojäte käsitellään tai hyödynnetään yleensä biologisissa käsittelylaitoksissa tai jätteen syntypaikalla
kiinteistökohtaisissa kompostoreissa. Biohajoavasta yhdyskuntajätteestä käsitellään kompostoimalla tai mädättämällä vain noin 10 prosenttia.
Yleisimpiä laitosmaisia biohajoavien jätteiden käsittelymuotoja Suomessa ovat kompostointi esim.
tunneli- ja rumpukompostointilaitoksissa tai biohajoavien jätteiden mädätys biokaasulaitoksissa.
Erilaisia kompostointilaitoksia Suomessa on useita. Hallavaaran jätekeskusta lähimmät laitokset
sijaitsevat Forssassa, Tampereella ja Turussa. Forssassa sijaitsee Envor Biotechin (ent. EteläSuomen Multaravinne) kompostointilaitos, kapasiteetti 90 000tn/a, Tampereella Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kompostointilaitokset, kapasiteetti yhteensä 35 000tn/a ja Turussa puhdistamolietteitä
käsitellään toistaiseksi tunnelikompostoimalla Vapo Oy:n toimesta, kapasiteetti 28 000tn/a. Lisäksi
Satakierron lähialueilla biohajoavia jätteitä kompostoidaan ainakin toistaiseksi myös Porissa, jätevedenpuhdistamolietteiden osalta noin 20 000tn Porin Veden toimesta.
Teollisessa mittakaavassa toimivia biokaasulaitoksia on rakennettu Suomeen huomattavasti kompostointilaitoksia vähemmän. Vaasan Stormossenin biokaasulaitos on ollut toiminnassa jo vuosia
ja käyttökokemukset ovat pääosin hyviä. Satakiertoa ja Hallavaaran jätekeskusta lähin biokaasulaitos sijaitsee Vehmaalla, Biowakka Oy, max. kapasiteetti 100 000tn/a.
Suomessa on rakenteilla ja vireillä useita biokaasulaitoshankkeita. Esimerkiksi Ilmajoelle on hiljattain valmistunut Lakeuden Etapin biokaasulaitos. Satakiertoa lähinnä sijaitseva biokaasulaitoshanke on vireillä Vampulassa, Vambio, kapasiteetti 60 000 - 100 000tn/a. Myös Forssaan ollaan rakentamassa biokaasulaitosta Envor Groupin toimesta.
Hallavaaran jätekeskuksessa Köyliössä erilaisia biohajoavia jätteitä on kompostoitu vuodesta 1992
lähtien. Kompostointi on tapahtunut biokaasulaitoksen valmistumiseen asti aumakompostointina.
Ulkotiloissa, aumassa tapahtuvan kompostointiprosessin seurantaan ja hallintaan liittyy epävarmuustekijöitä, mm. kompostoitumislämpötilan jatkuva seuranta ja riittävän lämpötilan varmistaminen, hygieenisyys- ja haittaeläinasiat sekä jätevesien keräykseen ja käsittelyyn liittyvät seikat. Evira onkin linjannut biohajoavien jätteiden käsittely siten, että jatkossa aumakompostoinnista tullaan
pääosin luopumaan ja siirrytään biohajoavien jätteiden laitosmaiseen käsittelyyn.

Läheisyysperiaate
EU:n ympäristöpolitiikan neljästä pääperiaatteista läheisyysperiaatteen mukaan jätteet tulee käsitellä mahdollisimman lähellä niiden alkuperäistä syntypaikkaa eli sitä paikkaa, jossa ne on tuotettu.
Kansallisessa lainsäädännössä läheisyysperiaate on mainittu jätelaissa (1073/1993).
Omavaraisuusperiaatteen mukaan tulee kullakin maalla olla tarpeellinen määrä omia käsittelylai-
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toksia ja muita jätehuollon edellyttämiä toimintoja. Aiheuttamisperiaatteen mukaan ympäristönsuojelun kustannukset maksaa jätteen tuottaja. Periaatteilla pyritään edistämään ihmisten terveyden
suojelua sekä luonnonvarojen harkittua ja järkevää käyttöä.
Hallavaaran jätekeskukseen sijoittuva biokaasulaitos sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla.
Aivan lähiympäristön kuntiin sijoittuu runsaasti biohajoavia jätteitä tuottavaa elintarviketeollisuutta.
Biokaasulaitos sijaitsee myös lähellä Varsinais-Suomen ja Satakunnan suurimpia kaupunkeja ja
teollisuusyrityksiä. Esimerkiksi Turkuun on matkaa noin 80 km, Raumalle noin 50 km, Harjavaltaan
noin 30 km, Uuteenkaupunkiin noin 70 km ja Poriin noin 60 km. Sijainti keskeisellä paikalla lyhentää kuljetusmatkoja sekä mahdollistaa riittävän suuren toiminta-alueen ja luo siten perustaa taloudellisesti kannattavalle toiminnalle.
Uuden valtakunnallisen ja alueellisen jätesuunnitelman laadinnasta
Ympäristöministeriö asetti 12.5.2005 työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä ehdotukset jätelain kokonaisuudistusta koskevista linjauksista sekä laatia ehdotus uudeksi valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi. Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2016 asti, on Suomen jätehuollon pitkän aikavälin jätehuoltoa koskeva kehittämisstrategia, joka hyväksyttiin 10.4.2008. Se
sisältää myös ohjeistuksen alueellisten jätesuunnitelmien laatimiseksi.
Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman keskeisiä aiheita ovat mm. jätteiden biologisen hyödyntämisen lisääminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, jätehuollon terveyshaittojen ehkäisy, jätepolitiikan kustannustehokkuuden parantaminen sekä jäteosaamisen ja jäteteknologian kehittäminen. Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma 2016 ohjaa alueellisten jätesuunnitelmien laadintaa. Eteläisen ja läntisen Suomen alueelliset ympäristökeskukset, mukaan lukien Lounais-Suomen
ympäristökeskus, ovat alustavasti sopineet tekevänsä yhteistyötä alueellisten jätesuunnitelmien
laadinnassa. Suunnitelman mukaan yhteistyöhanke on käynnistynyt ja työ kestää vuoden 2008
loppuun.
Vuonna 2002 julkaistun edellisen Lounais-Suomen ympäristökeskus laatiman alueellisen jätesuunnitelman tarkistettuja painopisteitä vuoteen 2005 asti ovat olleet mm. biojätteen ja polttojakeen
erilliskäsittelyn toteuttaminen parhaalla käytettävissä olevalla teknologialla siten, että ympäristönsuojelulliset, paikalliset ja taloudelliset tekijät otetaan huomioon. Yhtenä painopisteenä on ollut
myös lietteistä ympäristölle aiheutuvien haittojen vähentäminen tehostamalla lietteiden esikäsittelyä ja kehittämällä loppusijoitusmenetelmiä.
Lounais-Suomen ympäristöohjelma
Lounais-Suomen ympäristöohjelma on laadittu toteuttamaan lyhyellä tähtäimellä Lounais-Suomen
ympäristöstrategiaa vuoteen 2020. Ohjelma sisältää strategian tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset tavoitteet ja toimet vuosina 2007–2012. Ohjelma ottaa kantaa mm. uusiutuvan ja paikallisen energiantuotannon lisäämiseen ja ilmansuojelun osalta kasvihuonekaasujen vähentämiseen.
Keinoina edellä mainittuihin tavoitteisiin esitetään mm. energian tuottamista biokaasulla sekä luonnollisesti parhaan käyttökelpoisen tekniikan hyödyntämistä. Ohjelma kannustaa myös mm. jätevesienkäsittelyn typenpoistoon sekä jätevesilietteen hyödyntämiseen viherrakentamisessa ja kaatopaikkojen maisemoinnissa.
Kansallinen ilmastostrategia
Suomi on Euroopan Unionin jäsenenä sitoutunut rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Uusiutuvien energialähteiden tuotannon ja käytön lisääminen on
kansallisen ilmastostrategian keskeisiä keinoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä parantaa
energiahuoltomme omavaraisuusastetta. Biokaasulaitoksen toiminta ja biokaasuntuotanto ovat
hyviä esimerkkejä kansallisen ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesta toiminnasta.
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2. YVA – HANKKEEN TARKOITUS
2.1. YVA -lain soveltamisen peruste
Arviointimenettelyä sovelletaan YVA -lain perusteella annetulla asetuksella säädettyihin
hankkeisiin. Asetuksessa (268/1999) säädetään hankkeet, joihin sovelletaan arviointimenettelyä.
Nykyisen biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetin laajennus kuuluu YVA -asetuksen hankeluettelossa esitettyihin hankkeisiin, joille tulee lain mukaan tehdä ympäristövaikutusten arviointi. YVA asetuksen (268/1999) 6 §:n 11-kohdan mukaan arviointimenettelyä sovelletaan biologisiin käsittelylaitoksiin, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle.

2.2. Satakierto Oy, biokaasulaitoksen laajennushanke
2.2.1. Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on laajentaa Köyliön Hallavaaran jätekeskuksen nykyistä biokaasulaitosta.
Olemassa olevan biokaasulaitoksen jätteen vastaanotto- ja käsittelykapasiteettia (19 000tn/a) nostetaan ympäristöluvan voimaantulon jälkeen ensivaiheessa nykyisen laitoksen tekniseen maksimikapasiteettiin, 24 000tn/a (VE1). Biohajoavien jätteiden käsittelytarpeen mukaan laitosta laajennetaan edelleen käsittelemään 50 000tn biohajoavia jätteitä vuosittain (VE2). Kyseinen laajennus
vaatii uusien rakenteiden, lähinnä mm. toisen biokaasureaktorin rakentamista. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on myös huomioitu laajennus kapasiteetille 100 000tn vuosittain (VE3). Kyseinen
laajennus merkitsee biohajoavien jätteiden käsittelyn nykyistä laajempaa kysyntää ja edellyttää
laajamittaisempaa uuden laitoksen rakentamista.
Biokaasulaitos laajennuksineen toteutetaan siten, että laitoskokonaisuus pystyy käsittelemään lähialueiden kotitalouksien ja teollisuuden tuottamat biohajoavat jätteet. Korkeatasoinen ja kustannustehokas jätehuolto edistää omalta osaltaan alueen yritysten kilpailukykyä sekä parantaa asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Käsittelykapasiteetin laajennus toteutetaan siten, että laitoskokonaisuus
vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EY 1774/2002 (sivutuoteasetus) vaatimuksia. Asetuksessa esitetään vaatimuksia muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelystä.
Laitoksessa käsitellään erilliskerättyä biojätettä, puhdistamolietteitä sekä teollisuuden erilaisia biohajoavia lietteitä (sivutuoteasetus, luokka 3). Laitoksessa on myös mahdollista käsitellä maatalouden lietelantoja (sivutuoteasetus, luokka 2). Lopputuotteiden osalta tavoitteena on ohjata mädätetty
loppuliete eli humus maanparannukseen ja peltolevitykseen. Myös humuksen jatkojalostus puutarhamullaksi tai rakeistus termisen käsittelyn avulla on mahdollista. Syntyvä biokaasu hyödynnetään
osin laitoksen omassa toiminnassa ja muilta osin toimitetaan siirtoputkella energiantuotantoon Sucros Oy:lle tai muulle energian hyödyntäjälle. Sucros Oy korvaa biokaasulla raskaan polttoöljyn
ja/tai kivihiilen käyttöä. Laitoksen tuottamaa biokaasua voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös
liikennepolttoaineena.
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2.2.2. Laitoksen sijainti ja sijoituspaikan valinta
Biokaasulaitos ja sen suunniteltu laajennus sijoittuu Köyliöön, Hallavaaran jätekeskukseen (Luvalahdentie 323, 27710 Köyliö). Jätekeskus sijaitsee lähellä Euran ja Säkylän kuntien rajaa. Etäisyys
Köyliön keskustaan on noin 3 km, Euran keskustaan noin 9 km ja Säkylän keskustaan noin 11 km.
Lähimpään asutukseen on matkaa noin 1,5 km.

Kuva 1. Kohde sijaitsee Satakierto Oy:n Hallavaaran jätekeskuksessa Köyliössä.
Sijoituspaikan valinta
Biokaasulaitoksen laajennuksen suunnittelussa tuli selvästi esille, että biokaasulaitoksen sijoittuminen Hallavaaran jätekeskuksen yhteyteen on Satakierron nykyisen toiminnan kannalta ainut järkevä ja toteutuskelpoinen ratkaisu. Tämän vuoksi ympäristövaikutusten arvioinnissa ei käsitelty kuin
yksi sijoituspaikkavaihtoehto. Biokaasulaitos soveltuu sijoituspaikkansa puolesta liikenteellisesti,
jätevesienkäsittelyn, biokaasun hyödyntämisen, muiden lopputuotteiden jalostamisen sekä henkilöstövoimavarojen osalta hyvin muun kaatopaikkatoiminnan yhteyteen Hallavaaran jätekeskukseen. Koska Köyliön ympäristökunnista syntyy merkittävä määrä biohajoavia jätteitä, ei muita sijoituspaikkoja huomioitu vaikutusten arvioinnissa.
YVA -asetuksen 3 luvussa, 9 §:n kohdassa 2. on esitetty arviointiohjelmaan kirjattavan tarpeellisessa määrin hankkeen toteuttamisvaihtoehdot. Yhdeksi vaihtoehdoksi tulee esittää hankkeen
toteutumatta jättäminen, ellei se jostain erityisestä syystä ole tarpeetonta. Hankkeelle voidaan arvioida useampia sijoituspaikkavaihtoehtoja, mutta YVA -laki ei tätä välttämättä edellytä.

2.2.3. Hallavaaran jätekeskuksen toiminta
Hallavaaran jätekeskus on Lounais-Suomen alueellisen jätesuunnitelman mukainen jätteenkäsittelykeskus, joka on toiminut vuodesta 1992 lähtien Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien jätelaitoksena.

10
Vuonna 2001 toimintaa päätettiin yhtiöittää ja omistuspohjaa laajentaa. Satakierto Oy on tänä päivänä edellä mainittujen sekä Huittisten kaupungin ja neljäntoista yrityksen omistama jätehuoltopalveluja tarjoava yritys. Yhtiön ydintoiminta-alueella asuu noin 32 000 asukasta. Jätehuoltoyhtiön
osakkaita ovat kuntien lisäksi Kauttua Paper Mill Oy, Amcor Flexibles Oy, Biolan Oy, HK-Ruokatalo
Oy, Fortum Power and Heat Oy, Jujo Thermal Oy, Jätehuolto Teuvo Askonen, Keltasiipi Oy, Kuljetus Hirvelä Ky, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy, Lännen Tehtaat Oyj, Pyhäjärviseudun jätehuolto Oy,
Sucros Oy ja Autoilija Mika Touru. Ydintoiminta-alue on Euran, Köyliön, Säkylän ja Huittisten kaupungin alue, mutta teollisuusyritysten jätteitä tuodaan myös kuntien ulkopuolelta.
Köyliössä, Kepolan kylässä sijaitseva Hallavaaran jätekeskuksen kiinteistö, Hallavaara RN:o
1:353, on Satakierto Oy:n omistuksessa ja yhteispinta-alaltaan 35 ha. Varsinaista toimintaa on n.
20 ha alueella, joka jakautuu seuraavasti: I-läjitysalue 5 ha (ei käytössä), uusi, osittain Iläjitysalueen päälle sijoittuva II-läjitysalue 2,5 ha, biohajoavien jätteiden käsittelyalue 1+2 ha, hyötyjätteen varastointialue 1 ha, liike-, vastaanotto-, ja pysäköintialue 1 ha, suotovesien puhdistamiseen varattu alue 2 ha. Jäljelle jäävä osa on toiminnan laajentumisvarausta. Käytössä oleva alue
on ympärysojien rajaama. Alue on keskeisiltä osiltaan valaistu sekä aidattu tulotien puolelta noin
700 metrin matkalta.
Hallavaaran jätekeskus on liitetty Euran kunnan viemäriverkkoon vuonna 2004 ja jätevedet johdetaan Euraan JVP-Eura Oy:n keskuspuhdistamolle. Kaatopaikan vesiä tarkkaillaan LounaisSuomen ympäristökeskuksen hyväksymän ohjelman mukaisesti.
Jätekeskuksen aiheuttamat haitat ovat erotettavissa biokaasulaitoksen aiheuttamista ympäristövaikutuksista, joten kaatopaikan ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu tässä YVA -menettelyssä.
Hallavaaran jätekeskuksen tärkeimpinä viimeaikaisina kehityshankkeina on biokaasulaitoksen laajennuksen lisäksi ollut kaatopaikkarakenteiden saattaminen nykyisten ja tulevien vaatimusten mukaisiksi. Uudet EU:n kaatopaikkanormit täyttävä II-vaiheen läjitysalue on otettu keskeisiltä osin
käyttöön vuoden 2007 lopulla. Vanha I-vaiheen jätetäyttö peitetään loppuun vaiheittain, vuoteen
2012 mennessä. Biokaasulaitoksen lopputuotteen, humuksen on tarkoitus tukea alueen jätehuoltotoimintoja mm. tarjoamalla pintamaita jätetäytön peittämisessä (kasvukerros).
Biokaasulaitoksen toiminta soveltuu hyvin täydentämään jätekeskuksen muita palveluita elintarviketeollisuusvaltaisella alueella. Biokaasulaitoksen sijoittuminen jätekeskuksen yhteyteen edistää
haitallisten ympäristövaikutusten vähenemistä, kun erilaisia ympäristönsuojelullisia toimintoja voidaan yhdistää ja toteuttaa samalla alueella, mm. jätevesien johtamisen ja mahdollisesti biokaasun
käsittelyn osalta. Alueiden käytön kannalta jätehuollon toimintojen keskittäminen yhteen paikkaan
vähentää jätehuollon aluevarausten tekemistä muualla. Myös henkilöstövoimavarojen yhdistämisestä saadaan synergiaetuja. Biokaasulaitoksen toiminta ei ole miltään osin ristiriidassa jätekeskuksen toiminnan kanssa.

3. YVA – MENETTELY
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) perustuu YVA – lakiin (468/94, 458/06) ja asetukseen (713/06), jonka tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista hankkeiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA – laissa säädetään arviointimenettelyn vaiheista, YVA – hankkeen osapuolista ja tarvittavista asiakirjoista.
Laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomaiset
eivät saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä
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ennen kuin arvioinnin tulokset ovat käytettävissä. Ympäristövaikutusten arvioinnilla pyritään siihen, että hankkeesta vastaava ja lupia myöntävät viranomaiset ovat selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista.
Ympäristövaikutusten arviointi ei ole päätöksenteko- tai lupamenettely. Arvioinnissa ei tehdä
päätöstä hankkeen toteuttamisesta tai toteutettavasta vaihtoehdosta. Hankkeen toteuttamiseksi
tarvittavat luvat haetaan erikseen kullekin toiminnalle. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä ja
siihen rinnastettavasta muusta päätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon.
YVA:ssa arvioidaan toiminnan aiheuttamia vaikutuksia ihmisiin, luontoon, kulttuuriperintöön ja
luonnonvarojen hyödyntämiseen. YVA – menettely jakautuu kahteen vaiheeseen, arviointiohjelmaan ja arviointiselostukseen.
Arviointiohjelma
YVA -menettelyssä rajataan aluksi tarkasteltavat toteuttamisvaihtoehdot ja vaikutukset sekä
laaditaan selvitysten tekemistä varten arviointiohjelma.
Biokaasulaitoksen laajennushankkeen arviointimenettely käynnistyi syksyllä 2006, kun hankkeesta
vastaava, Satakierto Oy, aloitti arviointiohjelman laatimisen ja kokosi YVA -hankkeelle ohjausryhmän. 27.2.2007 hankkeesta vastaava toimitti arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle
Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Yhteysviranomainen kuulutti arviointiohjelman ja asetti sen
julkisesti nähtäville sekä pyysi kunnilta ja viranomaisilta lausunnot sekä varasi kansalaisille mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen. Köyliön Hallavaaran biokaasulaitoksen arviointiohjelman
kuulemisaika oli 12.3. - 20.4.07. Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta toukokuussa 2007.
Arviointiselostus
Arviointiselostus on tehty arviointiohjelman sekä siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden
pohjalta.
Arviointiselostuksessa on arvioitu hankkeen vaikutuksia:
 Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
 Maaperään, vesiin, ilmaan ja ilmastoon, kasvillisuuteen ja eliöihin sekä näiden keskinäisiin
vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen
 Yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
 Luonnonvarojen hyödyntämiseen
Hankkeen aikana on arvioitu eri vaihtoehtojen vaikutusten merkittävyyttä, vertailtu eri vaihtoehtoja
keskenään sekä suunniteltu, miten mahdollisia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää. Arviointiselostuksen on koonnut hankkeesta vastaava, Satakierto Oy, konsulttien sekä Hallavaaran jätekeskuksessa jo olemassa olevan biokaasulaitoksen toimittajan, Preseco Oy:n tekemien selvitysten
ja suunnitelmien tulosten pohjalta. Vaikutusten arvioinnin merkittävyyttä on arvioinut erillinen asiantuntijaryhmä.
Ympäristövaikutusten arviointi on tehty vuosien 2007-9 aikana. Arviointiselostus on toimitettu yhteysviranomaiselle maaliskuussa 2009.
Mielipiteensä arviointiselostuksesta voi ilmaista yhteysviranomaiselle (Lounais-Suomen ympäristökeskus) ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskevassa kuulutuksessa ilmoitetulla
tavalla.
Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa YVA selostuksesta.
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Hankkeesta vastaavan tehtävät

Ajankohta

Ympäristövaikutusten
arviointiohjelman
tekeminen

Yhteysviranomaisen tehtävät
Arviointiohjelman
kuulutus ja
tiedottaminen

YVA alkaa
Kansalaisten ja viranomaisten
mielipiteet ja lausunnot ohjelmasta

VUOROPUHELU
Selvitysten tekeminen,
vaikutusten arviointi ja
vaihtoehtojen vertailu
arviointiohjelman ja
yhteysviranomaisen
lausuntojen mukaisesti

Yhteysviranomaisen lausunto
arviointiohjelmasta

Ympäristövaikutusten
arviointiselostuksen
tekeminen

Arviointiselostuksen kuulutus
ja tiedottaminen

VUOROPUHELU

Lausunnot ja mielipiteet
arviointiselostuksesta

Päätös hankkeen käynnistämisestä, lupahakemukset, luvat,
rakentaminen, seuranta

Yhteysviranomaisen lausunto
selostuksesta
YVA loppuu

Kuva 2. Yva-menettelyn vaiheet

3.1. YVA -menettelyn organisointi ja aikataulu
3.1.1. Hankkeesta vastaava ja muut yhteystahot

Hankkeesta vastaava
Biokaasulaitoshankkeesta vastaavana toimii Satakierto Oy. Hankkeesta vastaava huolehtii hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta. Lisäksi hankkeesta vastaavan velvollisuus on selvittää
hankkeen ja sen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset.
Satakierto Oy on viiden kunnan ja neljäntoista yrityksen omistama jätehuoltopalveluja tarjoava yritys. Yhtiön toiminta keskittyy Hallavaaran jätekeskukseen Köyliössä, johon on keskitetty jätteiden
vastaanotto ja käsittely. Yhtiön tämän hetkisellä toiminta-alueella asuu n. 32.000 asukasta. Yhtiöllä
on kuitenkin erinomaiset edellytykset laajentaa toimialuettaan lähitulevaisuudessa. Ydintoimialueelle ja logistisesti tarkasteltuna sen järkevään lähipiiriin on keskittynyt elintarvike- ym. teollisuutta,
joka tuottaa runsaasti erilaisia jätejakeita ja tarvitsee niiden kustannustehokasta ja luotettavaa käsittelyä. Teollisuuden tuottamat jätejakeet nostavatkin jätekeskuksen käsittelemän jätemäärän
huomattavasti yli sen, mitä alueen asukkaat yksistään tuottavat.
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Hallavaaran jätelaitos on toiminut Köyliössä vuodesta 1992. Laitos toimi vuoden 2001 loppuun
Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien yhteisenä jätteidenkäsittelylaitoksena. Syksyllä 2001 toiminta
päätettiin yhtiöittää ja samalla omistuspohjaa laajentaa. Uusiksi omistajiksi tulivat edellä mainittujen
kuntien lisäksi Kiukaisten kunta ja alueen merkittävimmät yritykset. Toimintansa yhtiö aloitti
1.1.2002. Huittisten kaupunki liittyi Satakierron osakkaaksi vuoden 2008 alusta.
Satakierron yritysomistajat ovat Kauttua Paper Mill Oy, Amcor Flexibles Finland Oy, Biolan Oy,
HK-Ruokatalo Oy, Fortum Power and Heat Oy, Jujo Thermal Oy, Jätehuolto Teuvo Askonen, Keltasiipi Oy, Kuljetus Hirvelä Ky, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy, Lännen Tehtaat Oyj, Pyhäjärviseudun
Jätehuolto Oy, Sucros Oy sekä Autoilija Mika Touru.
Arviointiohjelman ja -selostuksen ovat laatineet Satakierto Oy:n projektipäällikkö Elli Pitkäniemi
sekä käyttöpäällikkö DI Antero Bäcklund. Arviointiohjelman ja -selostuksen tekemisestä vastasi
31.12.2007 asti hankkeen projektipäällikkönä Satakierto Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sundman ja
tämän jälkeen Antero Bäcklund.
Yhteystiedot:
Satakierto Oy, Rantatie 268, 27800 Säkylä, fax. 02 8328 316, www.satakierto.com
Biokaasulaitoksen sijoituspaikka, Hallavaaran jätekeskus, Luvalahdentie 323, 27710 Köyliö
Antero Bäcklund, DI, p. 050 5151618, antero.backlund@satakierto.com
Elli Pitkäniemi, ympäristösuunnittelija (AMK), p. 040 7391136, elli.pitkaniemi@satakierto.com
Eerik Yrjölä, DI, p. 050 3259131, eerik.yrjola@satakierto.com
Yhteysviranomainen
YVA:n yhteysviranomaisena on toiminut Seija Savo Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta. Yhteysviranomaisen tehtäviin kuuluvat mm. YVA -ohjelman ja -selostuksen nähtävillepano, julkiset
kuulemiset, lausuntojen ja mielipiteiden kerääminen sekä lausunnon antaminen sekä arviointiohjelmasta että -selostuksesta. Ympäristökeskuksen edustaja on valvonut YVA -menettelyä osallistumalla ohjausryhmän kokouksiin ja ympäristökeskukseen on toimitettu kokousmateriaali ja luonnokset sekä arviointiohjelmasta että -selostuksesta. Yhteysviranomainen ei ole ollut mukana YVA hankkeen vaikutusten arvottamisessa tai päätöksenteossa.
Yhteystiedot:
Lounais-Suomen ympäristökeskus, Seija Savo, ylitarkastaja, PL 47, 20801 Turku,
seija.savo@ymparisto.fi, p. 040 769 9066, 020 610 102.
Ohjausryhmä
Hankkeesta vastaava on perustanut YVA -hanketta varten ohjausryhmän, jossa ovat olleet edustettuina hankkeesta vastaavan lisäksi Köyliön ja Euran kunnan sekä Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston edustajat. Ohjausryhmä kokouksia järjestettiin YVA -menettelyn aikana 3 kertaa. Ensimmäinen kokous oli 9.2.2007. Toinen kokous järjestettiin arviointiohjelmasta annetun lausunnon
jälkeen 20.6.2007. Kokouksessa käytiin mm. läpi ohjelmasta laadittu lausunto ja sen huomioon
ottaminen arviointiselostusta laadittaessa. Ohjausryhmän kolmas kokous järjestettiin 2.2.2009.
Konsultit
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tehtiin useampia erillisselvityksiä, joissa on arvioitu toiminnan
aiheuttamia vaikutuksia ihmisiin, pinta- ja pohjavesiin, maa- ja kallioperään, kasvillisuuteen ja eläimistöön sekä ilman laatuun. Erillisselvityksien yhteydessä käytetyt konsultit on mainittu kunkin vaikutuksen arvioinnin kohdalla.
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Ympäristövaikutusten arvioinnissa hyödynnettiin Hallavaaran jätekeskuksen alueelta aiemmin tehtyjä selvityksiä, mm. pilaantuneiden maiden käsittelyyn liittyvää ympäristövaikutusten arviointia,
joissa pääkonsulttina toimi Tieliikelaitoksen Konsultointi. Muina asiantuntijoina aikaisemmissa selvityksissä on ollut SCC Viatek Oy ja Suomen Luontotieto Oy.
Sidosryhmät
Hankkeen sidosryhmiä ovat mm. hankkeesta kiinnostuneet kansalaisryhmät ja muut ohjausryhmän ulkopuoliset tahot. Sidosryhmiä ovat mm. Satakierron osakaskunnat ja -yritykset,
maanomistajat jätekeskuksen naapureina sekä alueen erilaiset seurat ja yhdistykset, esim.
Köyliö-Seura ry, Alasatakunnan ympäristöseura ry ym.

3.1.2. YVA -menettelyn aikataulu ja siitä käyty vuoropuhelu

YVA -menettelyn aikataulu
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn valmistelu aloitettiin syksyllä 2006. Varsinainen arviointimenettely käynnistyi 9.2.2007 Satakierron kutsuttua koolle biokaasulaitoksen laajennuksen arviointimenettelyä ohjaavan ohjausryhmän sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen edustajan.
Arviointiohjelma toimitettiin ympäristökeskukseen 27.2.2007. Arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus Köyliön kunnantalolla 15.3.2007. Ympäristökeskus ilmoitti arviointiohjelman vireilläolosta
Alasatakunta -lehdessä 13.3. Samassa ilmoituksessa kerrottiin arviointiohjelmasta järjestettävästä
yleisötilaisuudesta, josta tiedotettiin myös Satakierron kotisivuilla, www.satakierto.com. Lisäksi
arviointiohjelma kuulutettiin Köyliön, Euran, Säkylän ja Kiukaisten kuntien ilmoitustaululla 12.3–
20.4 välisenä aikana. Arviointiohjelmaraportti oli tuona ajankohtana nähtävillä Köyliön, Euran, Säkylän ja Kiukaisten kunnanvirastoissa, Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa sekä internetissä
osoitteissa www.ymparisto.fi ja www.satakierto.com.
Arviointiohjelmasta järjestettyyn yleisötilaisuuteen ei osallistunut järjestäjien ja yhteysviranomaisen
lisäksi yhtään henkilöä eikä paikalla ollut edes lehdistön edustajia lähetetyistä lehdistötiedotteista
huolimatta. Osanottajien puuttumisen syyksi arveltiin yleistä hyväksyntää biokaasulaitoksen toimintaa kohtaan alueella. Aikaisemman, Hallavaaran aluetta koskeneeseen pilaantuneiden maiden
käsittelyyn liittyvään YVA -tilaisuuteen tuli useita osanottajia ja myös tilaisuuden jälkeen asiaa käsiteltiin aktiivisesti paikallislehdissä ja tällöin myös suunnittelijoille ja viranomaisille esitettiin hankkeesta useita kysymyksiä. Paikallislehti Alasatakunta julkaisi biokaasulaitoksen laajennuksesta ja
YVA -hankkeesta 29.3.2007 artikkelin. Kyselyitä tai tiedusteluita hankkeesta ei hankevastaavalle
tullut yleisötilaisuuden tai lehtiartikkelinkaan jälkeen. Arviointiohjelmasta annettiin yhteysviranomaiselle pyydettyjä lausuntoja, mutta yksityisten tahojen toimesta muistutuksia tai huomautuksia ei
jätetty. Lounais-Suomen ympäristökeskus antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta toukokuussa
2007. Arviointiohjelman lausuntoja ja lausunnon antajia on käsitelty kohdassa jäljempänä tässä
arviointiselostuksessa.
Arviointiselostus jätetään ympäristökeskukseen maaliskuussa 2009. Samaan aikaan järjestetään
myös arviointiselostuksen yleisötilaisuus, jossa esitellään arvioinnin tuloksia. Yleisötilaisuus järjestetään mahdollisuuksien mukaan biokaasulaitoksen tiloissa, jolloin on mahdollista tutustua olemassa olevan laitoksen toimintaan. Laitoksen toimintaa on esitelty hankkeen aikana lukuisille paikallisille vierailijaryhmille. Pelkästään Hallavaaran avoimien ovien päivänä 14.6.2008 biokaasulaitoksessa järjestettiin opastettuja kierroksia noin 250 vierailijalle.
Ympäristökeskus kuuluttaa arviointiselostuksen valmistumisesta hankkeen vaikutusalueen kunnissa (Eura, Köyliö, Säkylä) ilmoitustauluilla ja julkaisee kuulutuksen alueen lehdissä. Kuulutuk-
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sessa ilmoitetaan, missä arviointiselostus on nähtävillä ja missä selostusvaiheen yleisötilaisuus
järjestetään. Yhteysviranomainen pyytää selostuksesta kuntien ja muiden viranomaisten lausunnot. Muut mielipiteet arviointiselostuksesta on toimitettava yhteysviranomaiselle kuulutuksessa
ilmoitettavana aikana, joka alkaa kuulutuksen julkaisemispäivämäärästä ja kestää 30-60 päivää.
Yhteysviranomainen antaa hankkeesta vastaavalle lausunnon arviointiselostuksesta kahden
kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa arviointiselostuksesta.
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YVA -menettelyn päätyttyä Satakierto Oy voi jättää biokaasulaitoksen laajennuksen ympäristölupahakemuksen Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Ympäristölupahakemus tullaan jättämään
vaihtoehdon 1 osalta heti YVA -menettelyn päätyttyä. Vaihtoehtojen 2 ja 3 osalta ennen ympäristölupahakemuksen jättämistä tehdään laitossuunnittelua ja lupahakemus tullaan jättämään biohajoavan jätteen käsittelytarpeen ja markkinatilanteen mukaisella aikataululla.
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Taulukko 1. YVA -hankkeen aikatauluarvio

Vuoropuhelu arviointiohjelmasta
YVA -menettely on keino, jolla pyritään ehkäisemään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia.
Kansalaisilla on oikeus sanoa mielipiteensä ja näkemyksensä ympäristövaikutusten selvittämisen
riittävyydestä. YVA -menettelyn aikana ei vielä tehdä päätöksiä hankkeen toteuttamisesta. Koska
päätöksiä ei tehdä, arviointiin ei myöskään sisälly valitusoikeutta. Kansalaisten ja asiantuntijoiden
sekä viranomaisten tehtävänä on tuoda esiin asioita, jotka ovat esim. perustietojen puutteellisuuden vuoksi jääneet huomaamatta tai joita ei muista syistä ole selvitetty tai suunniteltu selvittää.
Hankkeen sidosryhmillä, kuten maanomistajilla, lähialueen asukkailla, yhdistyksillä ja seuroilla on
ollut mahdollisuus osallistua hankkeen yleisötilaisuuksiin ja lausua mielipiteitään hankkeesta.
Hankkeen yleisötilaisuuksien kutsut on julkaistu alueella ilmestyvissä paikallislehdissä sekä Satakierron internet -sivuilla. YVA -menettelyn arviointiohjelmasta ei tullut yksityisiltä tahoilta palautetta
tai muistutuksia.
Yhteysviranomainen vastasi virallisten kuulutusten ja nähtävilläolojen järjestämisestä. Kuulutuksissa kerrottiin yleisötilaisuuksien ajankohdasta ja paikasta. Arviointiohjelmasta yhteysviranomaiselle annetutut palautteet läpikäytiin ohjausryhmässä ja huomioitiin arviointiselostusta laadittaessa.
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3.2. Hankkeen jatkotoimenpiteet
3.2.1. Arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikatauluista

YVA -menettelyn päätyttyä Satakierto hakee laajennukselle ympäristölupaa. Ympäristölupa haetaan ensivaiheessa ainakin vaihtoehdolle 1, 24 000tn vuosikapasiteetille. Vallitsevan biohajoavien jätteiden käsittelyn kysynnän mukaan Satakierto tekee myöhemmin mahdollisen päätöksen
ympäristöluvan hakemisesta vaihtoehdolle 3.
Laajennuksen yksityiskohtaisempi suunnittelu tehdään YVA:n tulosten tarkastelujen jälkeen.
Suunnitelmissa esitetään tarkemmat selvitykset biokaasulaitoksen laajennuksen vesienkäsittelystä, rakennuskannan teknisestä riittävyydestä ym. Mahdollisen luvan myöntämisen (lupahakemuksen käsittelyn kesto n. 5-8kk) jälkeen laaditaan yleissuunnitelman pohjalta yksityiskohtainen rakennussuunnitelma. Hanke toteutetaan YVA -menettelyn jälkeen nopealla aikataululla
ainakin vaihtoehdon 1 osalta, ympäristölupapäätöksen myöntämisen jälkeen. Aikatauluun vaikuttavat mm. lupien käsittelyyn ja vaihtoehdoissa 2 ja 3 tarvittavaan rakennuskannan lisäykseen
vaadittava rakennusaika. Vaihtoehto 1 ei vaadi muutoksia laitoksen rakenteissa, jolloin käsittelykapasiteetin lisääminen on teknisesti mahdollista välittömästi. Vaihtoehdon 2 mukaisen laajennuksen rakentamiseen kuluu aikaa noin 6kk ja vaihtoehdon 3 osalta rakentaminen kestää 1418kk. Biokaasulaitoksen laajennuksineen on tarkoitus toimia ainakin 20 - 25 vuoden ajan.

3.2.2. Hankkeen edellyttämät luvat ja niihin rinnastettavat päätökset
Biokaasulaitoksen laajentaminen suunnitellussa laajuudessa vaatii ympäristönsuojelulain
(96/2000) mukaisen ympäristöluvan. Vuosittain yli 20 000tn biohajoavia lietteitä käsitelevä laitos
vaatii myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn läpikäyntiä. Ympäristöluvan lupaviranomaisena toimiva Lounais-Suomen ympäristökeskus ei voi tehdä ympäristölupaa koskevia päätöksiä
ennen kuin YVA -selostus siitä annettuine lausuntoineen on käytettävissä.
Ympäristöluvan lisäksi biokaasulaitokseen haetaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999)
mukaisia rakennuslupia toteutettavan laajennuksen edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Rakennusluvista päättävät kunnan rakennusvalvontaviranomaiset.
Biokaasun varastointiin ja käsittelyyn sovelletaan asetusta vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999). Biokaasulaitoksen varastossa tai laitteistoissa olevan biokaasun määrän mukaisesti toiminta on ilmoituksen- tai luvanvaraista ja toiminnalla voi olla toimintaperiaatteen ja turvallisuusselvityksen laatimisvelvoite. Vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja
varastointia koskevan liitteen I, osan 2 mukaan biokaasu kuuluu luokkaan erittäin helposti syttyvät
kemikaalit. Asetuksen mukaan ilmoitus vaaditaan laitoksilta, joilla on varastossa ja laitteistossa
biokaasua yhteensä 1-5 tonnia. Mikäli kaasua on yli 5 tonnia, vaaditaan toiminnalle lupa Turvatekniikan keskukselta. Biokaasulaitoksen laajennuksen vaihtoehdoissa 0, 1 ja 2 biokaasun määrä jää
alle viiden tonnin ja toiminta on siten ilmoituksenvaraista. Vaihtoehdossa 3 biokaasun määrä ylittänee viisi tonnia, mutta jää alle 10 tonnin, jolloin toiminta vaatii luvan Turvatekniikan keskukselta.
Toimintaperiaate-asiakirjaa edellytetään, mikäli kaasua on varastossa tai laitteistossa yli 10tn. Turvallisuusselvitys edellytetään 50tn:n kaasumäärälle. Toimintaperiaate -asiakirjan tai turvallisuusselvityksen laatimisvelvoitetta ei Satakierron biokaasulaitoksen eri laajennusvaihtoehdoilla ole.
Biokaasun siirtoon ja hyödyntämiseen sovelletaan maakaasuasetusta, (1058/1993) kun kaasun
hyödyntäminen tapahtuu laitoksen ulkopuolella. Satakierron kohdalla biokaasun mahdollinen siirtoputki Lännen Tehtaiden teollisuusalueelle edellyttää putkilinjan maanomistajilta sijoituspaikkaluvat sekä maakaasuasetuksen 2. luvun, 6 §:n perusteella Turvatekniikan keskuksen rakennusluvan.
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Eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevältä laitokselta vaaditaan sivutuoteasetuksen (EY
1774/2002) mukaisesti Eviran myöntämä laitoshyväksyntä. Lopputuotteen, eli humuksen ja muiden
ravinne- ja lannoitetuotteiden markkinointi vaatii sivutuoteasetuksen lisäksi lannoitevalmistelain
(539/2006) mukaisen Eviran hyväksynnän.
Laitoksen rakentamisen ja käytön aikainen seuranta samoin kuin hankkeen jälkiseuranta hoidetaan
Satakierto Oy:n toimesta luvissa määriteltyjen ehtojen sekä Eviran hyväksymän omavalvontasuunnitelman mukaan.

4. ARVIOINTIOHJELMA
4.1. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta
Ympäristökeskuksen lausunto
Lounais-Suomen ympäristökeskus antoi Satakierrolle 29.5.07 lausunnon ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta. Arviointiohjelmasta oli annettu yksitoista pyydettyä lausuntoa. Lausunnot olivat
lähtöisin Euran, Köyliön ja Sakylän kunnilta, Eviralta, Länsi-Suomen lääninhallitukselta, Museovirastolta, Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalta, Satakunnan Museolta, Satakunnan työvoima- ja
elinkeinokeskukselta, Satakuntaliitolta sekä Turvatekniikan keskukselta. Arviointiohjelmasta ei esitetty yhtään mielipidettä.
Lounais-Suomen ympäristökeskus totesi lausunnossaan, että arviointiohjeloma sisältö on esitetty
pääosin YVA -asetuksen edellyttämällä tavalla. Täsmennyksiä toivottiin mm. biokaasulaitoksen
laajennuksen tarkempaan sijoittumiseen ja mittasuhteisiin Hallavaaran jätekeskuksen alueella.
Myös biokaasun siirtoputkiston sekä materiaalikuljetuksiin liittyvän pesun osalta toivottiin havainnollisia esityksiä. Lisäselvityksiä tai perusteluja toivottiin myös sille, että arviointiohjelmassa on
esitetty laitoksen sijoituspaikkaan liittyen vain yksi sijoituspaikkaehdotus, Hallavaaran jätekeskus.
Hankkeen vaikutusalueen osalta toivottiin eri vaikutusten esittämistä erikseen vaikutustyypeittäin ja
-kohteittain.
Turvatekniikan keskuksen edellyttämä ilmoitus- ja lupakäsittely toivottiin huomioitavan paremmin.
Hankkeen eri vaiheiden tarkastelun osalta myös laitoksen lopettamisvaihe tulisi ottaa huomioon.
Hallavaaran jätekeskuksen osalta toivottiin esitettävän toimintojen nykytilan vaikutuksia ihmisten
arkipäivän elämään. Myös lähialueen mahdollisesta virkistyskäytöstä toivottiin esitystä.
Laitoksen vaikutusten arvioinnin osalta toivottiin lisäselvityksiä mm. häiriötilanteissa ilman laatuun
ja merkittävyyteen kohdistuvien vaikutusten osalta. Kaasumaisten aineiden vaikutusten selvittämiseen tulisi sisältyä myös biokaasulaitoksen hajuyhdisteet, niiden määrät ja leviäminen. Myös biokaasun hyödyntämisessä syntyvät päästöt ja toisaalta käytön hyödylliset vaikutukset tulisi esittää
yleistasolla.
Lisätietoa toivottiin myös lietteen ja rejektiveden käytöstä lannoitteena sekä tähän liittyviä päästöjä,
peltolevitysaloja ja niiden sijaintia. Myös mahdollisesti kuivemmaksi kuin 25–30% kuivattavan humuksen ympäristövaikutusten, etenkin hajuja toivottiin selvitettävän.
Riskinarvioinnin osalta esitettiin huomioitavan mahdollinen ympäristöonnettomuusriski.
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Ohjelmassa tulee esittää myös haitallisten vaikutusten vähentämiskeinoja mm. hajukaasunpuhdistusjärjestelmän osalta.
Arviointiselostukseen tulee liittää selkeä seurantaohjelma.
Muut lausunnot
Arviointiohjelmasta jätettiin yksitoista yhteysviranomaisen pyytämää lausuntoa. Lausunnoissa toivottiin tarkennuksia mm. kuljetuskaluston puhtaanapidon järjestämisestä, biokaasuputken rakentamiseen ja vaikutuksiin liittyen sekä hajuvaikutusten selvittämiseen. Olemassa olevan biokaasulaitoksen sekä tulevan laajennuksen osalta toivottiin myös selkeää karttamateriaalia. Lisäksi lopputuotteen hyödyntämisestä ja siihen liittyvistä mahdollisista hajuhaitoista toivottiin lisäselvityksiä.
Alla on listattu lausunnonantajat sekä heidän antamansa lausunnon keskeinen sisältö.
Euran kunta katsoo, että esitetty arviointiohjelma on riittävä ympäristövaikutusten arviointiin.
Evira katsoo, että arviointiohjelmassa on pääosin huomioitu sivutuoteasetuksen ja lannoitevalmistelain toiminnalle asettamat vaatimukset. Evira haluaa korostaa sitä, että lannoitevalmisteena käytettävien tuotteiden on täytettävä lannoitevalmistelain ja sen perusteella annettujen asetusten sekä
sivutuoteasetuksen ja sitä täydentävien määräysten mukaiset vaatimukset. Evira kiinnittää huomiota siihen, että biokaasuprosessin raaka-aineet asettavat käsitellyn aineksen käytölle rajoitteita,
jotka tulee ottaa huomioon aineksen käyttömahdollisuuksia ja levittämiseen tarvittavan alueen suuruutta arvioitaessa. Rajoitteita on mm. tuotantoeläinten laiduntamisessa tai niiden rehun keräämisessä em. ainesten käyttöalueilla, puhdistamolietettä sisältävän mädätetyn aineksen käytössä
kasvintuotantoon ja viherrakentamiseen sekä puhdistamolietteen ja yhdyskuntabiojätteen käytössä
orgaanisten lannoitteiden tuottamiseen. Arviointiohjelmassa ei ole kuvattu sivutuoteasetuksen
edellyttämää kuljetuskaluston puhtaanapitoa. Laitosalueelle tulee varata paikka ja välineet, joilla
kuljetuskalusto voidaan pestä.
Köyliön kunnanhallitus, Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan lausuntoon yhtyen, ilmoittaa
pitävänsä Satakierto Oy:n biokaasulaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa riittävänä selvityksenä siitä, miten vaikutusten arviointi aiotaan suorittaa.
Länsi-Suomen lääninhallitus käsittelee lausunnossaan terveydellisten ja sosiaalisten vaikutusten
arviointia hankkeessa. YVA-hankkeen kohde on esitetty epätarkasti. Suunnitellun biokaasulaitoksen laajennus sijoittuu olemassa olevaan jätekeskukseen, mutta aluetta ei ole käsitelty kokonaisuutena eikä ole esitetty hankkeen sijoittumista ympäristöönsä kartalla. Olemassa olevien toimintojen ja suunniteltavan hankkeen yhteisvaikutukset on jätetty huomiotta. Sivulla 11 mainittua biokaasun siirtoputkea ei ole huomioitu arvioinnissa lainkaan. Siirtoputkesta ja sen rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset tulisi arvioida osana tätä hanketta. Sivuilla 7 ja 13 on kaksi samanlaista karttaa
muuten niukassa kuvamateriaalissa. Toisessa olisi voitu esittää asutusta tarkemmin etenkin, kun
sivun 14 asutuksen sijaintia kuvaava kartta on epätarkka. Vaikutusaluetta voidaan pitää maantieteellisesti riittävänä. Ihmisten elinympäristön nykytilannetta ja elämäntapoja ei ole esitetty lainkaan
ohjelmassa. Siitä johtuen ei myöskään ole voitu esittää, mitä asioita selostuksessa aiotaan käsitellä ja millä perusteella valinta tehdään. Ohjelmassa on esitetty luettelon omaisesti, mitä asioita kuuluu selvittää arvioitaessa vaikutuksia ihmisiin. Selvitettävien asioiden suhteutus tähän nimenomaiseen hankkeeseen on jäänyt tekemättä ja on jäänyt epäselväksi, aiotaanko kaikkia lueteltuja asioita käsitellä selostuksessa. Hajuvaikutuksia arviointiselostuksessa tulee esittää tarkemmin, missä
prosessin vaiheissa hajua voi syntyä ja miten hajun leviäminen estetään. Arvioitaessa hankkeen
vaikutuksia talousveteen tulee esittää, mitä saatavissa olevia mittaustuloksia on ja miten niitä käytetään. Laitoksen lopputuotteiden varastointia, jatkokäsittelyä ja käyttöä sekä niiden vaikutuksia
ihmisiin ei ole esitelty riittävän laajasti. Esimerkiksi lopputuote on mahdollista kuivata kuivemmaksi
kuin 25 – 30 %:n kuiva-ainepitoisuuteen, mutta ei tuoda esille, miten kuivaksi se on tarkoitus kuivata ja voiko siitä aiheutua arvioitavia pölyhaittoja. Selostukseen olisi sisällytettävä suunnitelma lop-

19
putuotteiden hyödyntämisestä ja peltolevitykseen käytettävissä olevista peltoalueista sekä arviointi
peltolevityksen vaikutuksista vaikutuspiirin ihmisten elinolosuhteisiin. Riskien ja häiriötilanteiden
estäminen on esitettävä. Selostuksessa tulee esittää myös suunnitelma vaikutusten seurannaksi.
Osallistumissuunnitelma on hyvä ja antaa toteutuessaan suunnitellussa laajuudessa hyvät mahdollisuudet lisätietojen saantiin hankkeen vaikutuksesta ihmisiin. Valittu vertailumenetelmä on hyvin
kuvaava ja antaa hyvät mahdollisuudet vaikutusten vertailuun eri vaihtoehdoissa. Taulukossa 1a
sarakkeeseen vaikutus/ilmiö olisi hyvä lisätä turvallisuudentunteeseen liittyvät tekijät ja koetut imagotekijät.
Museovirastolla ei ole ohjelmaan huomautettavaa. Hankkeen tarkastelualueelta ei tunneta Museoviraston käytettävissä olevien tietojen perusteella muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Euran, Köyliön ja Säkylän ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena pitää arviointiohjelmaa riittävänä selvityksenä siitä, miten vaikutusten
arviointi aiotaan suorittaa.
Satakunnan Museolla ei ole huomautettavaa hankkeesta, koska alueelta tai sen läheisyydestä ei
ole luetteloitu merkittävää kulttuuriympäristöä tai rakennusperintöä. Laitoksen sijoittamisella kyseiselle alueelle ei voida katsoa olevan merkittäviä maisemavaikutuksia. Ohjelman sivulla 14, alueen
nykytilannetta esittelevän luvun kappaleessa 3.3 oleva teksti tulee korjata arviointiselostukseen
seuraavaan muotoon: ”alueelta tai sen lähistöltä ei ole luetteloitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
rakennuksia, arvokasta rakennettua ympäristöä tai muinaisjäännöksiä”. Lisäksi arviointiselostuksen
lähdeluetteloon tulee liittää seuraavat lähteet:
- Satakunnan rakennusperinne. Satakunnan seutukaavaliitto, sarja A:177. Rauma 1990.
- Satakunnan kiinteät muinaisjäännökset. Satakuntaliitto, sarja A:216. 1994.
- Säkylän kunnan rakennusinventointi, Anneli Björkqvist 1996 (Satakunnan Museo)
- Köyliön Kepolan kylän rakennusinventointi, Katariina Vapola 1999 (Satakunnan Museo)
- Laukkanen, Esa: Köyliön esihistorialliset ja keskiaikaiset muinaisjäännökset. Inventointiraportti
1996 (Satakunnan Museo).
YVA-selostukseen tulisi liittää selkeä kartta tai asemapiirros, jossa osoitetaan uuden biokaasulaitoksen sijainti suhteessa nykyiseen kaatopaikkaan. Kartasta tulisi olla nähtävissä kaikki alueella jo
oleva ja sinne suunniteltu toiminta suhteessa toisiinsa ja olemassa olevaan ympäristöön. Maisemavaikutusten tarkastelua koskevassa kappaleessa 5.1.2 tulisi todeta, millä tavoin ja miltä etäisyydeltä tarkastelu on tarkoitus toteuttaa. Ajateltua vertailutaulukkoa voidaan pitää riittävänä mahdollisten vaikutusten toteamiseksi. Mikäli maisemavaikutuksia todetaan, niiden havainnollistamiseksi
olisi syytä vielä laatia riittävä määrä havainnekuvia. Vertailutaulukossa on kuitenkin syytä erottaa
toistaan yhdyskuntarakenne ja maisema, joihin kohdistuvat vaikutukset saattavat olla varsin erityyppisiä.
Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus toteaa, että lietteiden käyttö peltoviljelyssä lannoitteena on lähinnä teoreettista. Lietteen käyttömahdollisuuksia tulee selvittää arviointiselostuksessa.
Mikäli menettelyssä arviointiselostuksen nähtävilläoloaika sijoittuu kesälomakauteen, aika tulee
olla riittävän pitkä, jotta kaikilla asiasta kiinnostuneilla olisi mahdollisuus kommentoida selostusta.
Arviointiselostuksessa tulee kuvata, kuinka yhdyskuntajätevesilietteen raskasmetallipitoisuudet
selvitetään ja miten analyysitulokset vaikuttavat lopputuotteen käyttösuosituksiin.
Satakuntaliitolla ei ole seutukaavan kannalta huomautettavaa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Liitto katsoo, että arviointiohjelmassa on esitetty riittävällä tarkkuudella ne ympäristövaikutukset, joita hankkeessa voidaan olettaa aiheutuvan ja joiden arvioiminen on tarpeellista. Lisäksi
Satakuntaliitto pitää esitettyjä hankevaihtoehtoja tämän hankkeen osalta riittävinä.
Säkylän kunnanhallitus pitää arviointiohjelmaa riittävänä selvityksenä siitä, miten vaikutusten
arviointi aiotaan suorittaa.
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Turvatekniikan keskuksella ei ole huomautettavaa arviointiohjelmaan. Arviointiselostuksessa
tulee selvittää toimintaan liittyviä vaaroja sekä laitoksessa mahdollisten onnettomuuksien vakavuutta ja todennäköisyyttä. Jätelietteen mädätyskäsittelyyn sovelletaan asetusta vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista ja toiminta edellyttää biokaasun määrän mukaisesti
ilmoitus- tai lupakäsittelyä Turvatekniikan keskuksessa. Mahdollinen biokaasun johtaminen valmistuslaitoksen ulkopuolelle edellyttää putkistojen rakentamiseen Turvatekniikan keskuksen luvan.

4.2. Vuoropuhelun ja viranomaisen lausunnon huomioon ottaminen selostuksessa
Arviointiselostus on laadittu arviointiohjelmaan ja yhteysviranomaisen siitä antamaan lausuntoon
perustuen. Arviointiselostus on laadittu tarkentaen arviointiohjelmaa ja ottaen siitä saadut lausunnot huomioon. Pyydettyjen lausuntojen lisäksi hankkeesta ei saatu yksityisiltä tahoilta palautetta.
Näin ollen kyseisestä vuoropuhelusta ei saatu vinkkejä arviointiselostuksen laatimiseen. Arviointiselostuksen yleisötilaisuuden pitopaikaksi suunniteltiinkin olemassa olevaa biokaasulaitosta, jotta
tilaisuuteen saataisiin houkuteltua laajemmin sidosryhmiä tutustumaan hankkeeseen.

5. ARVIOITAVAT HANKKEEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT
5.1. Hankevaihtoehdot
YVA -asetuksessa (3. luku, 9§, kohta 2) edellytetään, että arviointiohjelmassa esitetään riittävä
määrä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja. Yhtenä vaihtoehtona tulee olla hankkeen toteutumatta
jättäminen.
Hankkeen taustalla on biokaasulaitoksen laajennustarve, joka on syntynyt lähialueiden biohajoavien jätteiden käsittelyn kysynnästä. Ennen olemassa olevan laitoksen rakentamista kartoitettiin lähialueiden potentiaaliset biohajoavat jätevirrat. Laitos rakennettiin ja mitoitettiin näiden olemassa
olevien jakeiden mukaisesti, joiden todennäköisesti tiedettiin ohjautuvan laitokselle. Jo laitoksen
käyttöönottovaiheessa kävi selväksi, että kysyntä ylittää laitoksen vastaanottokapasiteetin. Näin
ryhdyttiin suunnittelemaan laajennusta laitoksen kokonaisvuosikapasiteetille 24 000, 50 000 ja
100 000tn. Sijoituspaikaksi esitetään vain Köyliön Hallavaaran jätekeskusta, koska on katsottu,
että olemassa olevan jätteenkäsittelytoiminnan sekä biokaasulaitoksen yhteyteen on järkevintä ja
taloudellisesti kannattavinta toteuttaa laitoksen laajennus. Olemassa oleva infrastruktuuri ja mm.
biokaasun hyödyntämiskanavat ovat olemassa ja siten alentavat investointikustannuksia olennaisesti. Satakierron toiminnan kannalta myös henkilöstön ja vastaanottopalveluiden sijoittuminen
yhteen paikkaan on tärkeä tekijä toiminnan taloudellisuuden kannalta. Laajennuksen ympäristövaikutukset eivät aiheuta merkittävää haittaa alueen ihmisille tai ympäristölle.
Arviointiselostus sisältää seuraavat toteutusvaihtoehdot:
VE 0
Biokaasulaitoskapasiteettia ei lisätä Satakunnassa Satakierto Oy:n toimesta
VE1
Hallavaaran jätekeskukseen vastaanotetaan biohajoavia jätteitä enintään 24 000tn/a
VE 2
Hallavaaran jätekeskukseen vastaanotetaan biohajoavia jätteitä enintään 50 000tn/a
VE 3
Hallavaaran jätekeskukseen vastaanotetaan biohajoavia jätteitä enintään 100 000tn/a

5.1.1. Hanke ei toteudu paikallisesti (VE 0)
Vaihtoehdossa (VE 0) biokaasulaitoskapasiteettia ei lisätä Satakunnassa Satakierto Oy:n toimesta.
Preseco Oy:n Satakierrolle toimittava biokaasulaitos jatkaa Hallavaaran jätekeskuksessa toimin-
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taansa nykyisellään. Vaihtoehdossa arvioidaan muiden vaihtoehtoisten biohajoavien jätteiden käsittelylaitosten toiminnan riittävyyttä nykyiseen tarpeeseen nähden.

Kuva 3. (VE0) Satakierron biokaasulaitos Hallavaaran jätekeskuksessa, kapasiteetti
19 000tn/a

5.1.2. Biokaasulaitoksen laajennus, max. kapasiteetti 24 000 tn/a
(VE1)
Vaihtoehdossa 1 (VE1) Hallavaaran jätekeskukseen vastaanotetaan biohajoavia jätteitä enintään
24 000 tonnia vuosittain. Biohajoavat jätteet käsitellään olemassa olevassa biokaasulaitoksessa.
Laitokseen ei tämän kapasiteettilisäyksen vuoksi tarvitse tehdä rakenteellisia muutoksia. Hygienisoitu lopputuote hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti esim. lannoitteena tai viherrakentamisessa.
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5.1.3. Biokaasulaitoksen laajennus, max. kapasiteetti 50 000 tn/a
(VE2)
Vaihtoehdossa 2 (VE 2) Hallavaaran jätekeskukseen vastaanotetaan biohajoavia jätteitä enintään
50 000 tonnia vuosittain. Biohajoavat jätteet käsitellään biokaasulaitoksessa mädättämällä. Kapasiteetin lisäyksen vuoksi nykyistä laitosta laajennetaan ja rakennetaan toinen biokaasureaktori. Hygienisoitu lopputuote hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti esim. lannoitteena tai viherrakentamisessa.

5.1.4. Biokaasulaitoksen laajennus, max. kapasiteetti 100 000 tn/a
(VE 3)
Vaihtoehdossa 3 (VE 3) Hallavaaran jätekeskukseen vastaanotetaan biohajoavia jätteitä enintään
100 000 tonnia vuosittain. Biohajoavat jätteet käsitellään biokaasulaitoksessa mädättämällä. Kapasiteetin lisäyksen vuoksi nykyistä laitosta laajennetaan tai sen läheisyyteen Hallavaaran jätekeskuksen alueelle rakennetaan toinen laitos. Hygienisoitu lopputuote hyödynnetään mahdollisimman
tehokkaasti esim. lannoitteena tai viherrakentamisessa.

5.2. Vaihtoehtojen muodostaminen
Vaihtoehtojen muodostamiseen vaikuttivat hankkeen kustannukset, tekninen toteutettavuus sekä
Satakierron toimialueen läheisyydessä syntyvien biohajoavien jätteiden käsittelyn runsas kysyntä.
Omassa päätöksenteossaan Satakierto suoritti hankkeen taloudellisuuslaskelmia ja ympäristövaikutusten arviointia sekä hyödynsi laitevalmistajien tietoja eri vaihtoehtojen toteuttamisesta.
Hankevaihtoehtoja on tarkasteltu Satakierron ja ohjausryhmän yhteisissä kokouksissa. Vaihtoehtojen vertailu on esitetty jäljempänä, kappaleessa 9. kuvatulla tavalla. Vertailuissa hyödynnettiin ympäristövaikutusten arviointityön aikana, esim. kokouksissa ja haastatteluissa esiin tulleita vaihtoehtoja.
Hankkeen eri sijoituspaikkavaihtoehtoja ei otettu mukaan arviointiprosessiin. Satakierto Oy:n kannalta biokaasulaitoksen laajennuksen sijoittuminen Hallavaaran jätekeskukseen on ainut taloudellisesti ja teknisesti perusteltu vaihtoehto. Tähän vaikuttavat sekä henkilöstömenot että olemassa
olevan laitoksen infrastruktuuri, jotka mahdollistavat monien teknisten sovellusten hyödyntämisen
myös laitoksen laajennuksen osalta ilman merkittäviä lisäkustannuksia tai ympäristövaikutuksia.
Henkilöstöresurssien osalta merkittävää säästö syntyy siitä, että samat käyttö- ja huoltohenkilöt
pystyvät työskentelemään Hallavaaran jätekeskuksen kaatopaikkatoimintojen lisäksi olemassa
olevassa biokaasulaitoksessa sekä hoitamaan myös laitoksen laajennuksen edellyttämät tehtävät.
Näin mahdollistetaan laadukkaiden jätehuoltopalveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti sekä
käytön aikana että rakennusvaiheessa.
Sijoituspaikkana Hallavaaran jätekeskuksen eduksi on katsottu alueella jo nykyisin harjoitettava
jätteenkäsittelytoiminta ja erityisesti biohajoavien jätteiden käsittely. Lisäksi jätekeskuksen alue on
pääosin aidattu ja valvottu. Myös jätteiden vastaanottotoiminnot ovat alueella valmiina. Biokaasulaitoksen laajennusosat on helppo liittää jo olemassa olevaan biokaasulaitoskokonaisuuteen, kunnallistekniikkaan sekä mahdollisesti rakennettavaan biokaasun siirtoputkistoon. Keskitettäessä
toiminta yhteen paikkaan saadaan keskitettyä myös ympäristövaikutukset ja riskit, joiden suuruus
toisaalta samalla kasvaa, mutta vaikutukset ovat paremmin hallittavissa.
Biokaasulaitoksen sijoittamisen eduiksi Hallavaaran jätekeskukseen voidaan katsoa myös laitoksen laajennuksen hyvät perustamisolosuhteet alueella ja se, että alueen läheisyydessä ei sijaitse
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vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita. Alue ei myöskään sijaitse luonnonsuojelu-, Natura
2000- tai maisemansuojelualueen tai kulttuuriperinnön kannalta tärkeän kohteen välittömässä läheisyydessä. Laajennuksesta ei aiheudu ympäristöön merkittävää maisemallista haittaa. Alueen
välittömässä läheisyydessä ei sijaitse asutusta, virkistysalueita tai -reittejä. Lisäksi liikenneyhteydet
ovat sujuvat. Elintarviketeollisuuslaitosten läheisyys tukee käsittelylaitoksen sijoituspaikkaa Hallavaaran jätekeskukseen, Köyliöön.
Keskeisen osan arviointia muodostaa hajupäästöjen sekä lopputuotteen hyötykäytön arviointi, jota
virallisissa lausunnoissa on painotettu. Huomiota on alustavassa suunnittelussa kiinnitetty myös
vesien käsittelyyn ja vesistövaikutuksiin sekä erilaisten haittojen lieventämistoimenpiteisiin.

6. BIOKAASULAITOKSEN TOIMINTA
6.1. Käsittelymenetelmän valinta
Satakierron toimialueella ja sen läheisyydessä syntyy runsaasti lietemäisiä biohajoavia jätteitä,
jotka on järkevä käsitellä biokaasulaitoksessa mädättämällä. Laajennuksen suunnittelun lähtökohdaksi on määritelty olemassa olevan biokaasulaitoksen tekniset ratkaisut sekä oletettu lisäys nykyisen laitoksen vastaanottamien ja käsittelemien materiaalien määrään ja laatuun. Laitoksessa
syntyvä biokaasu on suunniteltu hyödynnettäväksi ensisijaisesti laitoksen omassa toiminnassa.
Mikäli kaasua syntyy tätä enemmän, on se suunniteltu ja luvitettu johdettavaksi siirtoputken avulla
Säkylään, Lännen Tehtaiden teollisuusalueelle, Sucros Oy:lle energiantuotantotarkoituksiin.

Humusvarasto
Kaasuvarasto

Biojätteen
vastaanotto

Reaktori

Jätteen vastaanotto,
punnitus

Kuva 4. Nykyisen biokaasulaitoksen sijoittuminen Hallavaaran jätekeskukseen
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6.1.1. Biokaasulaitoksen toimintaperiaate
Biokaasulaitoksen toiminnan lähtökohtana on orgaanisen aineksen käsittely anaerobisessa prosessissa, suljetussa biokaasureaktorissa. Hallitun mädätysprosessin tuloksena muodostuu biokaasua; metaania ja hiilidioksidia. Biokaasussa on metaania n. 60–70 % jolloin kaasu sisältää energiaa 6-7 kWh/m3. Yhdestä kuutiosta käsiteltävää lietettä muodostuu metaania sen orgaanisen aineksen pitoisuudesta ja koostumuksesta riippuen 15–200 Nm3, mikä vastaa energiasisällöltään 15200 l kevyttä polttoöljyä. Biokaasu hyödynnetään biokaasulaitoksen prosesseissa lämpönä ja sähkönä. Mikäli ylimääräkaasua syntyy, on se suunniteltu johdettavaksi siirtoputkella Lännen tehtaiden
teollisuusalueelle, Sucros Oy:lle tai muulle toimijalle energiantuotantokäyttöön. Tulevaisuudessa
biokaasua voitaneen myös hyödyntää liikennepolttoaineena.
Biokaasulaitoksessa käsitellään erilaisia biohajoavia jätteitä, kuten jätevedenpuhdistamolietteitä,
erilaisia teollisuuden lietteitä, esim. elintarvike- ja paperiteollisuuden lietteitä sekä erilliskerättyä
biojätettä. Laitos tuottaa mädätettä eli humusta, biokaasua ja vettä. Mädätysprosessin läpikäyneen
lietteen ominaisuudet eroavat selvästi laitokselle toimitetusta raakalietteestä tai erilliskerätystä biojätteestä. Loppuliete on reaktorissa tapahtuneen orgaanisen hajoamisen ansiosta tasalaatuisempaa ja siinä on huomattavasti vähemmän haisevia yhdisteitä. Linkokuivattu liete eli humus on sellaisenaan soveltuvaa orgaaniseksi lannoitteeksi ja humuksessa olevat typpiyhdisteet ovat kasvien
lannoitekäyttöä ajatellen edullisessa muodossa.
Satakierto Oy:n olemassa oleva käsittelylaitos on toteutettu sivutuoteasetuksen (EY 1774/2002)
mukaan toisen (lanta) ja kolmannen riskiluokan eläinperäistä jätettä käsittelevänä biokaasulaitoksena. Olemassa olevan laitoksen sekä suunnitellun laajennuksen neljä pääprosessia ovat:
1. Käsiteltävien ainesten vastaanotto, hienonnus (<12 mm) ja hygienisointi
2. Anaerobinen käsittely (biokaasureaktori +55 °C)
3. Lietteen vedenerotus (linkokuivaus) ja mahdollinen jatkojalostus
4. Jäteveden käsittely (JVP-Eura Oy, Eura)
Edellä luetellut biokaasulaitoksen pääprosessit on kuvattu jäljempänä nykyisen laitoksen sekä laajennuksen esisuunnittelutietojen mukaisesti. Laitoksen laajennuksen ensivaiheessa mm. typpinesteen jalostusta ja käyttöä ravinneliuoksena ei toteuteta. Samoin humuksen jatkojalostus ja termisen
kuivauksen toteuttaminen riippuu markkinatilanteesta sekä jalostamattoman humuksen kysynnästä. YVA -prosessissa on haluttu kuitenkin huomioida myös edellä mainittujen toimintojen ympäristövaikutukset, koska niiden myöhempi toteuttaminen on mahdollista.
Biokaasulaitoksen prosessikaaviossa (Taulukko 2) on esitetty olemassa olevan biokaasulaitoksen
biohajoavien jätteiden käsittelyn vaiheet. Tuleva laajennus toteutetaan siten, että nykyisiä käsittelymenetelmiä ja prosesseja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Lopullinen käsittelytekniikka
saattaa pienissä määrin poiketa alla esitetystä kaavioista. Olemassa olevien käsittelymenetelmien
lisäksi markkinoille saattaa myöhemmin tulla uusia, hyväksyttäviä ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan kriteerit täyttäviä käsittelymenetelmiä, joista ei vielä tässä vaiheessa ole tarkkaa tietoa. Pääperiaate mädätysprosesseissa on kuitenkin samankaltainen. Käsittelylaitoksen laajennus tai muu
lisäkapasiteetin rakentaminen tullaan toteuttamaan annettujen säädösten mukaisesti.
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Taulukko 2. Satakierron biokaasulaitoksen prosessikaavio

6.1.2. Jätteiden varastointi ja esikäsittely
Olemassa olevassa laitoksessa biohajoavat lietteet vastaanotetaan erilliseen 36m3 vastaanottosäiliöön. Lietteiden purku vastaanottosäiliöön tapahtuu ulkona, biokaasulaitoksen välittömässä läheisyydessä. Vastaanottosäiliö on alipaineistettu ja siitä poistettava ilma johdetaan hajukaasunkäsittelyyn. Vastaanottosäiliöstä lietteet siirretään homogenisaattorin kautta edelleen 300m3 varastosäiliöön. Homogenisaattorilla taataan lietteelle <12mm partikkelikoko.
Erilliskerätty biojäte vastaanotetaan vastaanottohallin betonilattialle. Biojäte nostetaan pyöräkuormaajalla murskaimeen. Murskattu biojäte ohjataan ruuvipuristimelle. Ruuvipuristin erottelee pääosan muoveista, tekstiileistä ym. epäpuhtauksista. Lopputuloksena on hyvin hienojakoinen biohajoava liete, joka ei sisällä suuria partikkeleita (<12mm partikkelikoko). Tämä liete ohjataan muiden
lietteiden kanssa samaan 300m3:n varastosäilöön.
Varastosäiliöstä liete pumpataan kolmen rinnakkaisen hygienisointiyksikön kautta biokaasureaktoriin. Hygienisointia vaaditaan eläinperäisten sivutuotteiden sekä jätevesilietteiden käsittelyssä, jotta
voidaan taata lopputuotteen korkea hygieenisyys sekä käyttömahdollisuudet lannoite- ja viherrakennuskäytössä. Hygienisointiyksiköissä lietteen lämpötila nostetaan tunnin ajaksi +70 °C:seen.
Lämpötilan nosto tapahtuu lämmönvaihtimien sekä tarvittaessa biokaasulaitoksesta saatavan höyryn avulla. Hygienisointia on käsitelty tarkemmin kappaleessa 6.1.3.
Hygienisointiyksiköistä liete ohjataan reaktoriin, jossa lietteen lämpötila pidetään +55 °C:ssa. Lietteen viipymäaika reaktorissa on keskimäärin 16 vuorokautta.
Mahdollisesti vastaanotettava karjan lietelanta käsitellään kuten muutkin biohajoavat lietteet. Karjan kuivikelanta ohjataan murskattavaksi muun erilliskerätyn biojätteen tavoin.
Biokaasulaitoksen laajennuksen tai erillisen laitoksen rakentamisen yhteydessä erilliskerätyt biojätteet tai lietteet tullaan käsittelemään joko edellä kuvatun mukaisesti tai muutoin vastaavasti, raken-
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nettavan laitoksen tai laajennuksen teknisten edellytysten mukaisesti. Vaihtoehdossa 0 ja 1 biohajoavien jätteiden esikäsittelyyn ja varastointiin ei tarvitse tehdä muutoksia nykytilaan verrattuna.
Vaihtoehdon 2 osalta lietteen vastaanottosäiliön poistopumpun tehoa tulee nostaa, jolloin kasvavat
lietemäärät saadaan nopeammin ohjattua vastaanottosäiliöstä varastosäiliöön. Vaihtoehdossa 2
tulee myös erilliskerätyn biojätteen murskaimen toimintaa tehostaa joko vaihtamalla nykyinen
murska tehokkaampaan tai sijoittamalla sitä edeltäväksi käsittelymenetelmäksi esimurskain. Kaupan ja teollisuuden pakattujen biohajoavien jätteiden käsittelyyn voidaan joutua rakentamaan erillinen linja, jotta tuotteet saadaan tehokkaasti poistettua pakkauksistaan ja ohjattua hyötykäyttöön.
Vaihtoehdon 3 osalta jätteiden esikäsittelyä ja varastointia on laajennettava nykyisestä. Laajennuksen yhteyteen tulee rakentaa uudet vastaanottotilat sekä erilliskerätylle biojätteelle että lietteille.

6.1.3. Hygienisointi
Biokaasulaitokselle toimitettavat biohajoavat jätteet voivat sisältää erilaisia patogeeneejä eli tauteja
aiheuttavia mikrobeja, kuten viruksia tai bakteereita, Hygienisoinnin tarkoituksena on ehkäistä patogeenien leviäminen laitokselta ja siten taata lopputuotteen korkea laatu ja hygieenisyys sekä
käyttömahdollisuudet lannoite- ja viherrakennuskäytössä. Hygienisointia edellytetään sivutuoteasetuksen mukaisesti eläinperäisten sivutuotteiden sekä jätevesilietteiden käsittelyssä.
Kaikki biokaasulaitoksessa käsiteltävät massat ohjataan hygienisointiyksikköön, eikä käsittelyssä
oleva materiaali voi teknisesti ohittaa hygienisointia. Hygienisointiyksiköissä lietteen (palakoko
max.12 mm) lämpötila nostetaan yhden tunnin ajaksi +70 °C:seen. Hallavaaran olemassa olevassa biokaasulaitoksessa lämpötilan nosto tapahtuu lämmönvaihtimien sekä tarvittaessa biokaasulaitoksesta saatavan höyryn avulla. Lietteen lämpötilan nosto on mahdollista toteuttaa myös esim. 3 h
ja +74 °C käsittelyllä, mikä tullee vastaamaan hygienisoinnin vaatimuksia, jos lämpötilavaatimukset
tulevaisuudessa kiristyisivät nykyisestä.
Hygienisointiyksiköt ovat tiiviitä, täyssekoitteisia säiliöitä, joissa lämpötilan mittaus tapahtuu reaaliaikaisesti. Olemassa olevassa laitoksessa mittaus tapahtuu kunkin yksikön osalta säiliön kolmessa
eri mittauspisteessä. Laitoksen automaattinen tietojen keräysjärjestelmä tallentaa hygienisointiprosessin lämpötilatiedot järjestelmän tietokantaan, josta ne ovat toimitettavissa Eviralle, lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen mukaisesti.
Sivutuoteasetus edellyttää hankkeen mukaiselta biokaasulaitokselta mm. seuraavia vaatimuksia,
joita tullaan huomioimaan suunnittelussa ja noudattamaan laajennuksen toteutuksessa:
- Laitokselle käsittelyyn tuleva materiaali on prosessoitava mahdollisimman nopeasti tai välivarastoita asianmukaisella tavalla (katettu ja viemäröity tila, haittaeläimien pääsy estetty)
- Laitokselle tulevan materiaalin kuljettamiseen käytetyn kaluston, kuljetusastioiden ja säiliöiden pudistukselle on varattava erikseen osoitettu tila. Tästä ei saa aiheutua käsitellylle lopputuotteelle saastumisriskiä.
- Laitoksen puhdistus tulee suorittaa asianmukaisin välinein ja ainein. Evira vahvistaa ko.
menettelyt laitoshyväksynnän yhteydessä.
- Koneiden ja laitteiden kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti.
- Haittaeläinten torjunta tulee toteuttaa tarvittaessa järjestelmällisesti.
- Lopputuotteen kontaminoituminen tulee estää. Kuivat lantavalmisteet tulee pakata tiiviisiin
siiloihin tai suljettuihin pakkauksiin.
- Käsittelyn jälkeisen materiaalin tulee olla pudas Salmonellasta (ei todettu/25g) ja escherichia colin määrä saa olla enintään 1 000 pmy/g.
Satakierron biokaasulaitoksella on Eviran laitoshyväksyntä (FIB239-01551/2008). Hyväksynnän
edellytyksenä on omavalvontasuunnitelman laatiminen ja noudattaminen. Omavalvontasuunnitelmassa määritellään mm. näytteenottotiheys ja -menetelmät mikrobiologisten näytteiden otolle.
Näytteenotossa noudatetaan SFS-EN standardia 12579:1999.
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Käsitellyn biohajoavan lietteen eli humuksen mikrobiologista laatua valvotaan Eviran hyväksymillä
analyysimenetelmillä ja Eviran hyväksymässä laboratoriossa.
Biokaasulaitoksen kapasiteetin laajennuksen yhteydessä erilliskerätyt biojätteet tai lietteet tullaan
hygienisoimaan edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti olemassa olevalla laitteistolla Vaihtoehtojen 1 ja 2 osalta. Vaihtoehdon 3 (kapasiteetti yhteensä max. 100 000tn/a) toteutuessa, tulee nykyinen hygienisointikapasiteetti kaksinkertaistaa.

6.1.4. Anaerobinen käsittely
Esikäsittelyn jälkeen lietemäinen biohajoava jäte ohjataan biokaasureaktoriin. Biohajoava liete käsitellään anaerobiprosessissa, suljetussa reaktorissa. Olemassa olevassa laitoksessa reaktorissa
olevan lietteen lämpötila pidetään 55 °C:ssa (thermofiilinen prosessi). Lietteen viipymä reaktorissa
on noin 16 vuorokautta. Tänä aikana lietteen kuiva-ainepitoisuus laskee samalla kun muodostuu
biokaasua, metaania ja hiilidioksidia. Kuiva-ainepitoisuuden lasku riippuu lietteen sisältämän orgaanisen aineksen laadusta ja hajoamisnopeudesta.
Nykyisen reaktorin käyttötilavuus on noin 2 300m3, reaktorin korkeus on 18m ja halkaisija noin 7m.
Biokaasulaitoksen laajennuksen yhteydessä toteutettavien reaktorien kokoa ei tulla merkittävästi
kasvattamaan nykyisestä reaktorista. Kapasiteetin lisäys toteutetaan lisäämällä reaktorien lukumäärää vaihtoehdoissa 2 ja 3.
Mahdollisissa häiriötilanteissa biokaasu pääsee purkautumaan ilmakehään reaktorin katolla olevan
laitteiston kautta. Häiriötilanteissa ilmakehään vapautuvan biokaasun määrää voidaan ehkäistä
biokaasuvaraston avulla. Olemassa olevan laitoksen 2 000m3:n kaasuvarastossa voidaan varastoida noin vuorokauden biokaasuntuotantokapasiteetti. Laitoksen laajennusvaiheessa nykyvaraston kapasiteetti riittää mitoitusarvojen mukaisesti 1/1/0,5/0,25 (VE 0/1/2/3) vuorokauden kaasun
varastointia varten. Häiriötilanteessa koko prosessin alasajoon menee päiviä, mutta esim. lietteen
pumppauksen lopettaminen reaktoriin vähentää syntyvän biokaasun määrää, jolloin myös kaasuvaraston varastointikapasiteetti riittää laskennallista arvoa pidemmäksi ajaksi.
Syntyvä biokaasu sisältää pieniä määriä rikkivetyä (<0,3 %), joka puhdistetaan tarkoitusta varten
rakennetussa rikkivedynpoistoyksikössä. Rikkivedyn poistoyksikön toiminta perustuu vesipesuun.
Yksikkö on vastavirtapesuri, jossa kaasu virtaa alhaalta ylöspäin ja pesuvesi ylhäältä alaspäin.
Rikkipitoisuuden noustessa pesuvesi vaihdetaan ja rejekti johdetaan puhdistamolle.
Biokaasureaktorista liete poistetaan välisäiliön kautta linkokuivaukseen. Linkokuivauksen jälkeen
lopputuote eli humus on hyödynnettävissä sellaisenaan lannoitteeksi tai sitä voidaan jatkojalostaa
erilaisiksi maanparannus- ja viherrakentamistuotteiksi.

6.1.5. Mädätteen hyödyntäminen
Eläinperäisiä jätteitä käsittelevä anaerobinen käsittelylaitos on EY-asetuksen 1774/2002 alainen
laitos. Sivutuoteasetuksen mukaisesti toimiva biokaasulaitos tuottaa orgaaniseksi lannoitteeksi
soveltuvaa mädätettä, jos sen ravinnepitoisuudet ylittävät 1 % kuiva-aineesta typen, fosforin ja
kaliumin osalta. Myös mädätteen vedenerotuksesta erottuvaa rejektivettä voidaan käyttää lannoitteena. Humuksen ja ravinnepitoisen rejektiveden lisäksi biokaasulaitoksen lopputuotteena syntyy
biokaasua, jonka hyötykäyttöä on selvitetty kappaleessa 6.1.6.
Olemassa olevan biokaasulaitoksen kaasureaktorista poistuva liete kuivataan lingolla n. 25–30 %:n
kuiva-ainepitoisuuteen. Lietteen kuivaus tapahtuu linkohuoneessa, suljetuissa sisätiloissa. Kuiva-
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tun humuksen varastointia varten on nykyistä biokaasulaitosta varten olemassa 1 000m2 pressuhalli, jossa voidaan varastoida noin 2 000 m3 humusta. Varastointitila vastaa nykyisellään noin neljän kuukauden varastointitarvetta. Biokaasulaitoksen laajentamisen yhteydessä lopputuotteen varastointikapasiteetin lisäykseen voi muodostua tarvetta vaihtoehdossa 3, jolloin varastohallin tilavuus riittää noin kuukauden varastointitarpeeseen. Lopputuotteen varastokapasiteetin tarve riippuu
pitkälti humuksen käytöstä; peltolevityksestä, jalostuksesta, markkinoinnista ja myynnistä ja varastointitarpeesta.
Humuksen sisältämien ravinteiden ja raskasmetallien lannoitelain mukaiset analyysit on analysoitu
Viljavuuspalvelu Oy:n toimesta syksyllä 2008. Tulokset, Taulukko 3.
Lietteen
ravinteet

kuivaaineessa

tuorepainossa

Lietteen raskasmetallit

mg/kg
ka

Raja-arvot metalleille
mg/kg ka mg/kg ka

Fosfori, kok.
Typpi
Liukoinen N
Kalium

20 g/kg
23 g/kg
2,47g/kg
1,7 g/kg

7,2 kg/tn
8,5 kg/tn
0,89 kg/tn
0,63 kg/tn

Elohopea
Kadmium
Kromi
Kupari
Nikkeli
Lyijy
Sinkki

0,31
0,42
26
130
17
11
650

1,0
1,5
300
600
100
100
1500

2,0(1,0)
3,0(1,5)
300
600
100
150 (100)
1500

Kuiva-aine 32,9%, Happamuus pH 8,6
Taulukko 3. Biokaasulaitoksessa käsitellyn, linkokuivatuksella erotetun humuksen analyysitulokset
Biokaasulaitoksen lopputuote, humus on Eviran hyväksymä maanparannusmädäte, jonka tutkimusanalyysi löytyy liitteistä, Liite 1. Linkokuivattua lopputuotetta tultaneen pääosin hyödyntämään
lähialueiden pelloilla lannoitekäytössä. Turpeella, hiekalla tms. jalostettua humusta voidaan käyttää
myös puutarhamultana ja viherrakentamisessa. Humusta tullaan käyttämään myös kaatopaikan
peitossa ja maisemoinnissa sekä jätekeskuksen viherrakentamiskohteissa. Lietteet voidaan myös
kuivata kuivemmaksi termisesti, esim. höyrykuivausrummulla, jolloin siitä saadaan jalostettua
myyntiin lannoiteraetta.
Käytettäessä humusta peltolannoitteena, voidaan biokaasulaitoksesta syntyvä humus levittää lähialueiden pelloille. Jätevesilietteitä käsittelevän laitoksen osalta tulee ottaa huomioon, että kyseessä
olevilla pelloilla ei saa kahteen vuoteen kasvattaa perunaa tai vihanneksia, eikä aluetta voi käyttää
taimikasvatukseen mainittuna aikana. Rehukasvien lannoitteeksi biokaasulaitoksen humus soveltuu hyvin.
Peltopinta-alaa on kokonaisuudessaan Säkylässä noin 3 250ha, Köyliössä 6 150ha, Eurassa
7 550ha, Kiukaisissa 6 500ha, Harjavallassa 2 750ha ja Kokemäellä 11 000ha, lähikunnissa yhteensä 37 200ha vuoden 2006 tilastojen mukaan. Jätekeskuksen läheisyydessä Eurassa ja Säkylässä viljelyn pääpaino on rehukasveissa, joille humus soveltuu hyvin. Köyliössä viljellään rehukasvien ohella merkittävästi erikoiskasveja (peltopinta-alasta noin 50 %), jolle humuksen käyttö on
mahdollista, mutta imagosyistä ei yhtä helposti toteutettavissa kuin rehukasveille. Eri kapasiteettivaihtoehdoilla humuksen peltolevitykseen tarvittava peltopinta-ala on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukon luvuissa on oletettu, että syntyvästä humuksesta peltolannoitekäyttöön ohjataan
enimmillään 70 % syntyvän humuksen määrästä. Humuksesta vähintään 30 % hyödynnetään kaatopaikka-alueen viherrakentamisessa tai multatuotteiden valmistuksessa.
Taulukossa 3 esitetty tarvittava lannoitteen peltolevitysala on laskettu Viljavuuspalvelun 3.10.2008
antaman lausunnon perusteella, jossa on mainittu humuksen maanparannuskäyttöä rajoittavaksi
tekijäksi fosfori. Lausunnon mukaan humusta voidaan käyttää maanparannusaineena 20 m3/ha.
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Syntyvän humuksen Peltolannoitteeksi
Peltolevitysala
Laajennusvaihtoehto kokonaismäärä
ohjattava humus
humusta noin 20 m3/ha
3
3
m
m
(ha)
VE0
6 000
4200
210
VE1
7 500
5 000
250
VE2
15 000
11 000
550
VE3
31 000
22 000
1 100
Taulukko 4. Humuksen peltolannoitekäyttöön tarvittava peltopinta-ala
Terminen kuivaus
Termisen kuivauksen avulla humus voidaan kuivata biokaasun tuottamalla lämmöllä/energialla ja
rakeistaa noin 90 % kuiva-ainepitoisuuteen. Termisessä kuivauksessa humukseen johdetaan
kuumaa ilmaa tai höyryä. Kuivauksen yhteydessä liete voidaan rakeistaa, jolloin lopputuotteen käsiteltävyys paranee merkittävästi kuluttajan kannalta. Kuivaus voidaan toteuttaa hihnalla tai rummuissa, jossa käsiteltävä humus on koko ajan ilmastettu. Erityistä huomiota kiinnitetään pölyämisen hallintaan. Prosessista syntyvät jätevedet ohjataan mahdollisuuksien mukaan takaisin prosessiin tai viemäröidään JVP-Eura Oy:lle. Lopputuotteen termistä kuivausta ei ole suunniteltu toteutettavan aivan lähitulevaisuudessa ja sen toteutus vaatii tarkempien suunnitelmien ja laskelmien tekemistä.
Typpipitoisen rejektiveden tuotteistaminen ravinnenesteeksi on moniosainen prosessi. Prosessin
tarkoituksena on ottaa lannoitekäyttöön sopivat ravinteet talteen mahdollisimman hyvin. Linkokuivauksesta erottunut ravinnepitoinen neste on ainakin alkuvaiheessa tarkoitus ohjata takaisin
biokaasulaitoksen prosessiin tai johtaa käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle. Ravinneste on mahdollista hyödyntää myös sellaisenaan peltolannoitteena. Varsinaista nesteen tuotteistusta ja jalostusta ravinnenesteeksi tullaan selvittämään myöhemmin.
Biokaasulaitoksessa syntyvä metaanipitoinen biokaasu hyödynnetään pääasiassa laitoksen omassa lämmön- ja sähköntuotannossa. Mahdollinen ylimääräkaasu on suunniteltu ohjattavaksi siirtoputkella Säkylään, Sucros Oy:lle energiantuotantoon. Biokaasun siirrolle on haettu rakennuslupa
Turvatekniikan keskukselta. Siirtoputken pituus olisi noin 6 km ja putki sijoitettaisiin metrin syvyyteen maan alle.

6.1.6. Biokaasun koostumus ja hyödyntäminen
Biokaasun koostumus
Biohajoavista lietteistä ja -jätteistä syntyy reaktorin suljetussa prosessissa biokaasua. Biokaasu
sisältää pääosin metaania ja hiilidioksidia sekä pieniä pitoisuuksia rikkivetyä ja ammoniakkia.
Metaani (CH4) on väritön ja hajuton, ilmaa kevyempi kaasu. Metaanilla ei ole sanottavia terveysvaikutuksia. Kuitenkin suuret metaanipitoisuudet voivat aiheuttaa ihmiselle tukehtumisen, koska
metaani alentaa ilman happipitoisuutta suljetuissa tiloissa. Räjähdysvaara syntyy, mikäli ilmassa
on 5-15 tilavuusprosenttia metaania.
Hiilidioksidi (CO2) on ilmaa raskaampi, lähes hajuton ja väritön kaasu. Hiilidioksidi saattaa happea
syrjäyttäessään aiheuttaa vaaratilanteen suljetuissa tiloissa kaasun kerääntyessä mataliin kohtiin
ja aiheuttaessa hapenpuutetta.
Rikkivety (H2S) on väritön, ilmaa raskaampi kaasu. Mädäntyneen kananmunan haju paljastaa rikkivedyn olemassaolon jo pieninä määrinä. Suuressa määrin esiintyessään rikkivety lamaa hajuaistin. Tämä voi johtaa hengenvaaralliseen tilanteeseen, koska nenä ei enää varoita vaarasta. Lyhytaikainen altistuminen rikkivedylle voi aiheuttaa silmien ja hengitysteiden ärsyyntymistä. Suurien
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pitoisuuksien kohdalla rikkivety on ihmiselle erittäin myrkyllistä hengitettynä ja voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostoon. Räjähdysvaara syntyy, mikäli ilmassa on 4,3–46 tilavuusprosenttia rikkivetyä.
Ammoniakki (NH3) on ilmaa kevyempi, väritön ja pistävänhajuinen kaasu ja siten helppo tunnistaa.
Se myös ärsyttää akuutisti hengitysteitä ja silmiä. Suurina määrinä esiintyessään ammoniakki lisää
ilmeisesti pölyjen haittavaikutuksia heikentämällä hengitysteiden puolustusmekanismeja. Suurien
pitoisuuksien hengittäminen saattaa aiheuttaa keuhkopöhön. Räjähdysvaara syntyy, mikäli ilmassa
on 15–28 tilavuusprosenttia ammoniakkia.
Biokaasun hyödyntäminen
Biokaasulaitoksessa hyödynnetään biokaasua laitoksen itsensä tarvitsemaan energiantuotantoon,
lähinnä lämmöntuotantoon. Laitoksella voidaan tuottaa myös sähköä mikroturbiinien avulla. Ylimääräkaasu tullaan tarvittaessa ohjaamaan Lännen Tehtaiden teollisuusalueelle energiantuotantotarkoituksiin.
Syntyvä biokaasu tulee käsitellä ja puhdistaa kaasun loppukäytön edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Laitoksen omien prosessien, lämmön- ja sähköntuotannon edellytyksenä on, että kaasu
käsitellään rikkivedynpoistoyksikössä. Olennaista on myös veden erotus sekä kaasun paineistus
tasolle 50 mbar. Veden erotus toteutetaan erillisessä erotuskaivossa, johon vesi kerääntyy ja kaasu siirtyy edelleen varastosäiliöön. Kaasu on edelleen hieman kosteaa erotusyksikön jälkeen.
Laitoksella pystytään tulevaisuudessa tarpeen mukaan valmistamaan myös liikennepolttoainetta.
Liikennepolttoainekäyttö edellyttää biokaasun jatkojalostusta, puhdistusta ja kuivausta. Liikennepolttoainekäyttöön ohjattavasta kaasusta tulee poistaa hiilidioksidi sekä alentaa rikkivetypitoisuuksia merkittävästi. Kaasu tulee myös paineistaa 200–300 barin tasolle. Liikennepolttoaineen valmistus ei ole suunnitteilla aivan lähitulevaisuudessa ja sen valmistaminen vaatii lisäselvityksiä ja
suunnitelmia.
Sucros biokaasun hyödyntäjänä
Biokaasulaitoksen ylimääräkaasu on suunniteltu ja luvitettu johdettavaksi siirtoputkea pitkin Sucros
Oy:lle, Lännen Tehtaiden teollisuusalueelle Säkylään. Suunnitellun siirtoputken pituus on noin
6km. Siirtoputken toteuttamiseen vaikuttaa syntyvän kaasun määrä. Toistaiseksi putken rakentaminen ei ole ollut kannattavaa, koska kaikki syntyvä kaasu on hyödynnetty biokaasulaitoksen
omassa energiankäytössä. Siirtoputken rakentamisesta ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa
tai vaaraa ympäristölle tai ihmisille rakennusaikaista haittaa lukuun ottamatta. Mikäli Sucros ei ole
kiinnostunut biokaasun hyödyntämisestä putken rakentamisen tullessa ajankohtaiseksi, tarjotaan
biokaasua muille kaasusta kiinnostuneille tahoille.
Sucros Oy hyödyntää Lännen Tehtaiden alueella Säkylässä tällä hetkellä Sucros -sokeritehtaan ja
Apetit -pakastetehtaan prosessijätevesien anerobiprosessista saatavan biokaasun. Anaerobiprosessi on toiminnassa vain 3-4 kk vuosittain, sokerin tuotantokauden ajan syyskuusta joulukuuhun.
Mesofiilisestä anaerobiprosessista saadaan biokaasua noin 700 000Nm3 vuosittain. Voimalaitoksella biokaasusta saadaan energiaa noin 5 000MWh (vuonna 2002).
Lännen Tehtaiden teollisuusalueelta ja Sucros Oy:ltä löytyy olemassa oleva tekniikka Satakierron
biokaasun hyödyntämiseksi. Satakierron biokaasu ohjataan Lännen Tehtaiden alueella olemassa
olevaan kaasun siirtoputkeen, jossa se yhdistyy tehtaiden alueella tuotettuun biokaasuun. Biokaasun käytöllä Sucros Oy korvaa raskaan polttoöljyn ja/tai kivihiilen käyttöä voimalaitoksessaan. Biokaasun käytön vaikutukset Sucros Oy:n toiminnassa ovat erittäin positiivisia. Biokaasusta tuotettu
energia on vähäpäästöistä, erityisesti hiilidioksidin osalta.
Biokaasu kuivataan ja puhdistetaan rikkivedyn osalta Hallavaarassa ennen kaasun syöttöä siirtoputkeen. Rikkivedyn poisto tapahtuu erillisessä suljetussa rikkivedynpoistoyksikössä, vastavirta-
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vesipesurin avulla. Rikkivety saadaan poistettua kaasusta noin 90 %:n tehokkuudella. Rikkivedyn
poistossa sekä kaasun kuivauksessa syntyvät vedet ohjataan JVP-Euran jätevedenpuhdistamolle.
Kaasun määrän mittaus on suunniteltu suoritettavaksi sekä kaasun lähtöpäässä Hallavaarassa,
että Sucroksen toimesta kaasun vastaanottopäässä. Biokaasu kulkee siirtoputkessa korkeintaan1,5 bar painetasolla. Siirtolinjan varrelle rakennetaan vedenpoistokaivoja sekä tarkistuskaivoa.
Siirtolinja merkitään maan päälle säädösten mukaisesti valkoisin tolpin. Kultakin tolpalta tulee olla
näköyhteys sekä seuraavaan että edelliseen tolppaan. Biokaasun siirtoon ei liity merkittävää turvallisuusriskiä, koska kaasun paine putkistossa on alhainen. Biokaasulinjan merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin. Biokaasulinja rakennetaan, mikäli
laitoksella syntyy biokaasua yli laitoksen oman energiantarpeen. Siirtoputken mitoituksessa huomioidaan mahdollisten tulevien laajennusten aikaansaama kaasumäärän lisäys. Siirtoputkelle on
haettu Turvatekniikan keskukselta sekä alueen maanomistajilta putken rakennus-/sijoitusluvat.
Mikäli häiriötapauksissa kaasun johtaminen Sucrokselle ei onnistu tai kaasua ei pystytä hyödyntämään biokaasulaitoksen energiantuotannossa, ohjataan kaasu poltettavaksi biokaasulaitoksen
soihtupolttimeen.
Biokaasun siirtoputken, 6km sijoittuminen maastoon on esitetty liitteissä (Liite 7. Suunniteltu biokaasulinja Sucros Oy:lle Säkylään)
Biokaasun liikennepolttoainekäyttö
Biokaasua on mahdollista hyödyntää liikennepolttoaineena kaasun puhdistuksen ja paineistuksen
jälkeen. Puhdistettu biokaasu vastaa laadultaan hyvälaatuista maakaasua ja lienee ympäristövaikutuksiltaan nykyisistä liikennepolttoaineista paras.
Biokaasun puhdistusprosessissa kaasusta tulee erottaa vesihöyry, hiilidioksidi sekä muut epäpuhtaudet. Kaasun puhdistuksen taustalla on putkistojen ja laitteiden tukoksien ja korroosion välttäminen sekä kaasun paremman energiasisällön ja tasaisemman laadun saavuttaminen.
Vedenerotus voidaan toteuttaa eri tekniikoilla, esim. kompressorilla, suola-absorptiolla tai kaasun
jäähdytyslaitteistolla. Hiilidioksidi ja rikkivety voidaan poistaa painevesiabsorptiossa, sillä molemmat liukenevat veteen metaania paremmin. Hiilidioksidi voidaan poistaa myös paineenvaihteluabsorptiomenetelmän avulla, jossa absortiomateriaalina käytetään usein aktiivihiiltä. Lisäksi hiilidioksidia voidaan poistaa kaasusta membraanitekniikalla. Metaani ja hiilidioksidi erotetaan toisistaan
polymeerimateriaalia olevan membraanin ja paine-erojen avulla. Rikkiyhdisteitä voidaan poistaa
biokaasusta adsorptiokatalyyttisesti aktiivihiilellä sekä rautahiukkasten avulla, lämmittämällä, hapettamalla, kuplittamalla sekä pesemällä. Biokaasun käyttöönotto liikennepolttoaineeksi Hallavaaran biokaasulaitoksen osalta ei ole korkeiden toteutuskustannustensa vuoksi suunnitteilla aivan
lähitulevaisuudessa ja järjestelmän toteutus vaatii muutoinkin lisäselvityksiä.

6.1.7. Hajukaasujen käsittely
Hajukaasujen käsittely toteutetaan biosuodattimen avulla. Vastaanottorakennuksen hajua tuottavista toiminnosta eli erilliskerätyn jätteen vastaanotosta sekä lietteen vastaanotosta, jossa vastaanottosäiliö on varustettu imurenkaalla ja kannen auki ollessa tehostetulla imulla, kerättävät hajukaasut johdetaan alipaineimun avulla biologiseen hajukaasunkäsittelyyn. Olemassa olevan laitoksen hajukaasujen käsittely tapahtuu laitoksen ulkopuolella sijaitsevassa biologisessa suodattimessa. Suodattimen toiminta perustuu turve- ja kuoripohjaisen suodatinaineen pinnalle kasvavaan
biologiseen mikrobitoimintaan, jotka poistavat kaasusta hajuyhdisteitä. Suodatinmassan kosteutta
säädellään jatkuvatoimisesti ja massa vaihdetaan kuormituksesta riippuen, tarpeen mukaan noin
kerran vuodessa.
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Biokaasulaitoksen laajennuksen yhteydessä hajukaasut tullaan käsittelemään biologista menetelmää hyödyntäen. Vastaanotettavien massojen laadusta riippuen biologista hajukaasujenkäsittelyä
voidaan tehostaa tarvittaessa myös muilla menetelmillä. Olemassa olevan laitoksen osalta kuitenkin edellä kuvattu biologinen käsittely on osoittautunut hyväksi ja riittäväksi menetelmäksi.
Nablabs Oy:n tekemien mittausten mukaan olemassa olevan biokaasulaitoksen hajupäästöt alittivat selkeästi laitoksen ympäristöluvassa asetettujen hajupitoisuuksien arvon, 3 000 hajuyksikköä.
Suoraan biosuotimen sisältä mitattu hajupäästö oli 1 300 hajuyksikköä. Nablabs Oy:n tekemä hajumittausraportti on tämän ympäristövaikutusten arviointiselostuksen liitteenä, liite 2.

6.1.8. Kuljetuskaluston puhtaanapito
Kuljetuskaluston puhtaanapito on järjestetty Eviran hyväksymällä tavalla siten, että ajoneuvot pestään kuumavesipainepesurilla välittömästi kuorman tyhjentämisen jälkeen. Ajoneuvojen pesulle on
järjestetty pesupaikka jätteiden purkupisteiden yhteyteen. Erilliskerätyn biojätteen kuljetuskalusto
pestään biojätteen vastaanottohallin sisätiloissa, joista jätevedet ohjataan viemärin kautta JVPEura Oy:lle puhdistettavaksi. Lietettä kuljettavat ajoneuvot pestään ulkona lämmitetyllä ja viemäröidyllä asfalttikentällä, josta jätevedet johdetaan JVP-Eura Oy:lle puhdistettavaksi. Vaihtoehtoisesti lietettä kuljettavat ajoneuvot voidaan myös pestä sisähallissa, erilliskerätyn biojätteen pesupaikan
yhteydessä.
Biokaasulaitoksen laajennusvaihtoehdon 3 osalta rakennettavaksi tulee erillinen autojen pesupaikka tai pesulinjasto, joka varustetaan hiekan ja öljynerotuskaivoin. Jätevedet ohjataan JVP-Eura
Oy:n puhdistamolle.

6.1.9. Syntyvät jätteet ja jätevedet
Biokaasulaitoksen toiminnassa syntyy erilliskerätyn biojätteen esikäsittelystä rejektijätettä, joka
sijoitetaan kaatopaikan jätepenkereeseen. Jäte erotetaan biohajoavasta massasta ruuvipuristimessa, jossa ruuvi puristaa biohajoavan osan reikärummun läpi. Ruuvi työntää rejektin erikseen
kuljettimen kautta ulkotiloihin jätelavalle.
Ruuvipuristimessa eroteltu jäte koostuu erilaisista biojätteen joukkoon joutuneista epäpuhtauksista,
kuten muovipusseista, säilyketölkeistä ym. Syntyvän jätteen määrä on noin 30–40 % vastaanotetusta erilliskerätystä biojätteestä. Syntyvien jätteiden määrään vaikuttaa olennaisesti vastaanotettavan erilliskerätyn biojätteen laatu. Eri hankevaihtoehtojen kohdalla ei ole varmuutta vastaanotettavan erilliskerätyn jätteen määristä ja laadusta, jolloin myös jätepenkereeseen sijoitettavan rejektijätteen määrän arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä.
Biokaasulaitoksen lopputuote, mädäte ja siitä eroteltava vesi ja humus eivät ole jätteitä, vaan lannoite- ja maanparannusaineiden raaka-aineita. Toistaiseksi vedet tullaan kuitenkin ohjaamaan jätevetenä JVP-Eura Oy:lle käsiteltäväksi ja veden ravinneliuoskäyttöä selvitetään myöhemmin.
Analyysi
pH
Typpi, kokonaispit.
Fosfori, kokonaispit.
Kalium - kokonaispitoisuus

mg/l
mg/l
mg/l

Jätevesien koostumus
(linkouksen jälkeen)
8,4
2 600
50
300

Taulukko 5. Biokaasulaitoksen jätevesien koostumus Viljavuuspalvelun 26.8.10.08 otetun
näytteen perusteella
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Hallavaaran nykyisen biokaasulaitoksen jätevedet sisältävät tehtyjen analyysien perusteella runsaasti typpeä. Biokaasulaitoksen jätevesien vaikutusta JVP-Euran puhdistamon toimintaan eri
hankevaihtoehdoilla on selvitetty kappaleessa 8.4.3.
Biokaasulaitoksen toimisto- ja sosiaalitiloista syntyvän jätteen määrä on erittäin vähäinen. Syntyvät
jätteet lajitellaan ja toimitetaan lajiteltuna jätekeskuksen lajitteluastioihin.

6.2. Käsiteltävät biohajoavat jätteet
Satakierto Oy varautuu vastaanottamaan seuraavia tai niihin rinnastettavia biohajoavia jätejakeita:
Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamoiden lietteet
Jätevedenpuhdistamoiden lietteet syntyvät joko kunnallisten yhdyskuntajätevesien puhdistuksen
yhteydessä, teollisuuslaitosten jätevesienkäsittelystä tai näiden yhdistelmistä.
Teollisuuden lietteet
Teollisuuden biohajoavat lietteet ja jätteet poikkeavat laadultaan ja määrältään toisistaan merkittävästi sen mukaan minkä tyyppisestä tuotannosta ja kuinka laajasta toiminnasta on kyse. Tyypillisimmät teollisuudesta tulevat jätteet ovat rasvapitoisia lietteitä. Kukin käsiteltäväksi tuleva jäte-erä
ja sen soveltuvuus selvitetään tapauskohtaisesti.
Karjankasvatuksen kuiva- sekä lietelanta
Karjanlannan laatuun vaikuttaa oleellisesti lannan alkuperä ja eläinsuojan lantajärjestelmä. Lietelanta on lietemäistä pumpattavissa olevaa massaa, jonka nestepitoisuus on suuri, tyypillisesti yli 90
prosenttia. Kuivikelannassa vesipitoisuus riippuu tuotantosuunnasta, käytetyn kuivikkeen laadusta
ja määrästä. Myös tilavuuspainossa on suuria eroja sen mukaan, minkä tuotantosuunnan karjankasvatuksesta on kyse, mitä kuivikeainetta on käytetty ja kuinka paljon. Tavallisimmin kuivikeaineina käytetään turvetta, sahanpurua, olkea ja höylälastua. Satakierron biokaasulaitokseen karjankasvattajat eivät taloudellisten lähtökohtien vuoksi toimita karjan lantaa, mutta etenkin lietelannan
vastaanottoon Satakierron biokaasulaitoksesta löytyy tekniset mahdollisuudet.
Erilliskerätty biojäte
Erilliskerätyllä biojätteellä tarkoitetaan kotitalouksien, julkisten tilojen, kauppaliikkeiden, yritysten ja
teollisuuden valmistuksessa syntyviä tai tähteeksi jääviä kasvi- ja eläinperäisiä jätteitä. Erilliskerätty
biojäte tulee lähtökohtaisesti olla purettu myyntipakkauksistaan. Pakatulle jätteelle voidaan tarvittaessa toteuttaa oma esikäsittelylinjan, jonka avulla pakkaukset voidaan erotella biohajoavan jätteen joukosta.
Biokaasulaitoksen laajennuksen yhteydessä vastaanotettavien massojen laadun arviointiin liittyy
epävarmuustekijöitä, sillä arviointiselostuksen tekohetkellä ei ole tarkkaa tietoa vastaanotettavista
massavirroista. Alla oleviin taulukoihin on kirjattu olemassa olevaan laitokseen vastaanotettavien
jakeiden määrät sekä arvio massojen laadusta eri vaihtoehdossa.
Taulukko 6. Olemassa olevaan 19 000tn laitokseen vastaanotettavat materiaalit, niiden määrät ja ominaisuudet (VE 0)
Biohajoava jäte
määrä/tn
TS %
Puhdistamoliete
7 800
5-35
Erilliskerätty biojäte
2 800
28
Teollisuuslietteet
8 400
15-20
Yhteensä
19 000
~ 20
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Taulukko 7. Arvio vastaanotettavista biohajoavien jätteiden määrästä, kun käsiteltävän biohajoavan jätteen määrä on 50 000tn/a (VE2)
Biohajoava jäte
määrä/tn
TS %
Puhdistamoliete
22 000
5-35
Erilliskerätty biojäte
6 000
28
Teollisuuslietteet
22 000
15-20
Yhteensä
50 000
~ 20
Taulukko 8. Arvio vastaanotettavista biohajoavista lietemääristä sekä erilliskerätyn biojätteen määrästä, kun käsiteltävän biohajoavan jätteen määrä on 100 000tn/a (VE3)
Biohajoava jäte
määrä/tn
TS %
Puhdistamoliete
15 000-50 000
5-35
Erilliskerätty biojäte
15 000
28
Teollisuuslietteet
15 000-50 000
15-20
Yhteensä
100 000
~ 20

6.3. Toimintojen järjestäminen alueelle
Satakierto Oy vastaa biokaasulaitoksen laajennuksen rakentamisesta, jätevesien vesienkäsittelyyn
ohjaamisesta sekä mahdollisesti rakennettavasta biokaasun siirtolinjan rakentamisesta eteenpäin
Sucros Oy:lle.
Biokaasulaitoksen laajennusvaihtoehtojen 2 ja 3 osalta tarkkaa teknistä laajennussuunnitelmaa ei
ole tehty. Kyseisten vaihtoehtojen osalta on kuitenkin selvää, että nykyinen laitos vaatii uusia rakenteita kapasiteetin lisäyksen johdosta.

6.3.1. Biokaasulaitoksen laajennuksen lisärakenteet, VE1
Vaihtoehdossa 1 biokaasulaitokseen ei tarvitse tehdä rakenteellisia muutoksia. Preseco Oy:n toimittama nykyinen biokaasulaitos on mitoitettu käsittelemään biohajoavia lietteitä 24 000tn/a.

Humusvarasto

Reaktori

Toimisto

Kaasupallo

Vastaanottohalli,
hygienisointi ym.

Varastosäiliö

Kuva 5. Hallavaaran jätekeskuksen nykyinen biokaasulaitos
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6.3.2. Biokaasulaitoksen laajennuksen lisärakenteet, VE2
Vaihtoehdossa 2 biokaasulaitoksen laajennus vaatii teknisiä muutoksia olemassa olevaan laitokseen, jotta biohajoavia lietteitä voidaan vastaanottaa 50 000tn/a. Rakennettavaksi tulee ainakin
toinen biokaasureaktori ja reaktorin jälkeinen välisäiliö. Vaihtoehdon 2 mukaisen laajennuksen
tekninen sijoittuminen olemassa olevan biokaasulaitoksen yhteyteen on esitetty liitteissä, Liite 5.

Reaktori II

Kuva 6. Kuvasovite, Biokaasulaitoksen laajennus, VE2

6.3.3. Biokaasulaitoksen laajennuksen vaatimat rakenteet, VE3
Vaihtoehdossa 3 biokaasulaitoksen laajennus vaatii teknisiä muutoksia ja lisärakentamista nykyiseen laitokseen, jotta biohajoavia lietteitä voidaan vastaanottaa 100 000tn vuosittain. Rakennettavaksi tulee toinen vastaanottorakennus hygienisointiyksikköineen. Biokaasureaktoreiden kokonaismäärä nostetaan kolmeen reaktoriin. Myös lingon ja soihdun tehoa tulee nostaa tai rakentaa
toiset laitteistot laajennuksen tarpeisiin.
Reaktori III

Vastaanottohalli II

Kuva 7. Kuvasovite, Biokaasulaitoksen laajennus, VE3
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6.3.4. Vesien keräily ja käsittely
Biokaasulaitoksen mädätteestä erotetaan nykyisellä linkokuivausmenetelmällä tai vaihtoehdossa 3
muulla vastaavalla mekaanisella vedenerotusmenetelmällä typpipitoinen vesi ja fosforipitoinen humus. Ravinnepitoinen vesi ohjataan takaisin biokaasulaitoksen prosessiin, mikä osaltaan parantaa
laitoksen kokonaisenergiatehokkuutta. Vesi ohjataan linkokuivauksesta biokaasulaitoksen prosessihallin varastosäiliöön, jonka vettä hyödynnetään erilliskerätyn biojätteen liettämisessä. Jätevettä
muodostuu prosessista vasta, kun varastosäiliön vesi muuttuu typpipitoisuudeltaan liian korkeaksi
ja varastosäilön vesiä joudutaan laimentamaan puhtaalla vedellä ja osa vesistä johtamaan JVPEuran jätevedenpuhdistamolle. Toinen vaihtoehto rejektiveden käytölle on sen jalostaminen edelleen nestemäiseksi typpilannoitteeksi, jolloin viemäriin johdettavien jätevesien määrä pienenee
merkittävästi. Typpilannoitteen jalostusta on käsitelty kappaleessa 6.1.5.
Hallavaaran jätekeskuksessa syntyvät jätevedet johdetaan tällä hetkellä JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolle. JVP-Euran puhdistamolla käsitellään Euran kunnan asumisjätevesien lisäksi
mm. Kauttua Paper Mill Oy:n ja Jujo Thermal Oy:n jätevedet. Näiden vesien osuus koko puhdistamon vesimäärästä on merkittävä. Kyseiset vedet sisältävät erittäin vähän typpeä. Hallavaaran biokaasulaitoksen typpipitoinen jätevesimäärä on suurimmillaankin vain noin 2 % puhdistamon koko
vesimäärästä.
Nykyiseltä biokaasulaitokselta on arvioitu viemäriin johdettavan veden määräksi noin 50m3/vrk.
Vaihtoehdossa 2 arvioitu viemäröitävän veden määrä on noin 100m3/vrk ja vaihtoehdossa 3 noin
200m3/vrk. Biokaasulaitokselta jätevedet ohjataan tällä hetkellä suotovesialtaan kautta suoraan
viemäriverkostoon ja JVP-Eura Oy:n puhdistamolle Euraan. Tulevaisuudessa jätevedet on mahdollista johtaa jätevedenpuhdistamolle suoraan, niin että vedet eivät kulje suotovesialtaan kautta.
Juurocon Oy:n tekemän selvityksen mukaisesti biokaasulaitoksen jätevedet voidaan kaikilla biokaasulaitoksen kapasiteettivaihtoehdoilla tietyin edellytyksin puhdistaa Euran jätevedenpuhdistamolla siten, että puhdistamon voimassa olevat lupaehdot täyttyvät. Tämä tarkoittaa muutoksia mm.
JVP-Euran ajomallissa, linjan 1 alkaliteetin nostossa ja hiililähteen lisäyksellä denitrifikaatiovaiheeseen. Arvioinnissa on huomioitu myös JVP-Euran jätevesimäärissä tapahtuvat muut muutokset.
Mikäli muutoksia ei voida toteuttaa JVP-Euran puhdistamolla, on Juurocon Oy:n selvityksessä otettu kantaa ja esitetty myös muita vaihtoehtoja biokaasulaitoksen jätevesien käsittelymalliksi. Juurocon Oy:n selvityksen mukaan biokaasulaitoksen jätevesiä voidaan käsitellä perinteisempien käsittelyprosessien lisäksi erilaisin biologisin, kemiallisin ja fysikaalisin menetelmin, mutta lupaavimmat
vaihtoehdot ovat vielä kehitysasteella. Biokaasulaitoksen vesienkäsittelyllä on erityisen suuri merkitys etenkin vaihtoehdon 3 osalta, jota ei kuitenkaan tulla toteuttamaan aivan lähitulevaisuudessa.
Vesienkäsittelytekniikoiden uskotaan menevän eteenpäin lähiaikoina merkittävästi. Hallavaarassa
mahdollisesti tapahtuvassa vesienkäsittelyssä tullaan noudattamaan parhaan käytettävissä olevan
tekniikan mukaista jätevesien käsittelymenetelmää.

6.3.5. Liikennejärjestelyt
Tiejärjestelyihin ei biokaasulaitoksen laajennuksen vuoksi tarvita Hallavaaran jätekeskuksen alueen ulkopuolisia muutoksia. Myöskään Hallavaaran jätekeskuksen alueella tiejärjestelyt eivät vaadi
suuria muutoksia, sillä asfaltoidut kulkuväylät ovat valmiina olemassa olevaan laitokseen. Mikäli
laajennus ei sijoitu nykyisen laitoksen välittömään läheisyyteen (VE 3), toteutetaan se jätekeskuksen alueella kuitenkin siten, että muutokset tiestössä ovat hyvin vähäisiä.
Laitoksen laajennus piha-alueineen toteutetaan kokonaisuudessaan siten, että kaikki piha- ja kulkualueet on asfaltoitu. Asfaltoidulta alueelta jätevedet ohjataan jätekeskuksen suotovesialtaan
kautta jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Asfaltoidun piha-alueen avulla estetään mahdollisten
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häiriötilanteiden vuoksi maahan joutuneen aineksen imeytyminen maaperään ja valumavesiin.
Mahdollisia häiriötilanteita voi syntyä laiterikkojen tai inhimillisten virheiden vuoksi.
Jätekeskuksen ulkopuolisten tiealueiden osalta Satakierto Oy on anonut keväällä 2007 Turun Tiepiiriltä maantien 2111(Luvalahti-Köyliö) pikaisia kunnostustoimia, sillä tien pinta on paikoitellen
todella huonossa kunnossa ja tien pinnan kanssa on ollut ongelmia jo pitkään. Tiehallinnolta saadun vastineen mukaan tien kunnostustyö on suunniteltu vuodelle 2009, eikä sitä ennen toteuteta
suuria korjaustöitä. Kesällä 2007 tielle on suoritettu pieniä, aivan välttämättömiä korjaustoimia.

6.4. Laitoksen poisto käytöstä ja toiminnan jälkeisten vaikutusten
seuraaminen
Biokaasulaitoksen välittömien ympäristövaikutusten seuranta loppuu laitoksen toiminnan loppuessa. Laitoksen käyttöiäksi on laskettu ainakin 20-25 vuotta. Alueen pinta- ja pohjavesien seurantaa
jatketaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja toiminnan ympäristöluvan mukaisesti biokaasulaitoksen ja kaatopaikkatoimintojen päättymisen jälkeen.
Laitoksen tullessa käyttöikänsä päähän, arvioidaan uudestaan biojätteen käsittelyn sen hetkinen
tilanne ja tehdään päätökset laitoksen mahdollisesta saneerauksesta. Biokaasulaitoksen rakenteet
voidaan myös osoittaa muuhun käyttötarkoitukseen, jolloin olemassa olevat rakenteet hyödynnetään muussa toiminnassa ja biokaasulaitteistot mahdollisesti myydään tai puretaan. Siinä vaiheessa kun laitoksen rakenteet poistetaan kokonaan käytöstä, aiheutuu purkutoimenpiteistä normaaleja
purkutyöhön liittyviä ympäristövaikutuksia, kuten pölyämistä, melua sekä liikennettä. Niiltä osin
kun laitteet tai rakenteet poistetaan kokonaan käytöstä, puretaan osat siten, että eri jakeet on hyödynnettävissä ja ohjattavissa materiaalihyötykäyttöön.

6.5. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä
Biokaasulaitoksen toimintaan liittyy erilaisia riskejä, joita selvitetty Kehittämisyhdistys Satafood ry:n
laatimassa riskienhallintasuunnitelmassa. Raportin yhteenvetoon on koottu seuraavat, Hallavaaran
toimintaan liittyvät keskeisimmät riskit. Raportissa on riskien lisäksi esitetty riskien estämis- ja lieventämiskeinoja. Kehittämisyhdistys Satafood ry:n tekemä Hallavaaran biokaasulaitoksen riskienhallintasuunnitelman raportti (ilman ko. raportin liitteitä) on tämän selostuksen liitteissä, Liite 4.
Taulukon 9. yhteenvedossa esitetään tiivistelmä Satakierto Oy:n Hallavaaran biokaasulaitoksen
toimintaan liittyvistä keskeisimmistä riskeistä. Taulukossa on esitetty riskit järjestettynä riskiluvun
mukaan (R=Tx(K+Y+M)) Ympäristövaikutusta arvioivan luvun ollessa keskisuuri tai suurempi on
taulukon solu tummennettu. Erilaiset riskienhallintaan liittyvät tarkentavat lisäselvitykset on esitetty
biokaasulaitoksen riskienhallintasuunnitelman liitteissä.
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Taulukko 9. Yhteenveto Hallavaaran biokaasulaitoksen toimintaan liittyvistä riskeistä
Riskin
nro

1
8
13B
17E
17D

21B

23C
17G
18
20A
23B
24B
24C
25B
27

Riski

Todennäköisyys
(taul. 1)

Riskiluku 31 -40, yhteensä 15 kpl
Erilliskerätyn biojätteen laatuongelmasta johtuva
yli viikon kestävä vakava toimintahäiriö
Lietemäisen biojätteen laatuongelmasta johtuva
yli viikon kestävä vakava toimintahäiriö.
Höyrykattila vikaantuu yli viikoksi. Varastosäiliön
tilavuus ei riitä.
Tapahtumaketju (katso riskilista kohta 17E), jonka
seurauksena kaasuräjähdys kellossa.
Erittäin suuri vika kaasukellossa esim. kaasuräjähdys, jonka seurauksena kaasukello pois käytöstä.
Välisäiliön (T0802) pinnanmittauksen tai sen
ohjaaman venttiilin vikaantuminen, josta johtuen
lietteen ylijuoksu 2000 m3 (koko säiliö) pihalle.
Polymeerilaitteiston vikaantuminen yli viikon
ajaksi
Soihtu ei toimi, jonka seurauksena kaasua taivaalle 1 vrk – viikon ajan.
Biosuodattimen vikaantuminen siten että haju
alueella lisääntyy 1 vrk:n – viikon ajaksi
Paineenkorotuskompressorin vikaantuminen 1
vrk:n – viikon ajaksi
Polymeerilaitteiston vikaantuminen yli vrk – alle
vko
Lingon vikaantuminen yli vrk – alle vko
Lingon vikaantuminen yli viikon ajaksi
Rejektikuljettimen vikaantuminen yli vrk – alle vko
Jätevesipumppaamon (T1500) vikaantuminen
siten että kellariin joutuu 30 m3 vettä. Sähkölaitteiden korjaaminen kestäisi 1 vrk – alle vko.

Keskeytyminen
(taul. 2)

Ympäristövaikutus
(taul. 3)

Kustannukset
M

Riskiluku

3

5

4

4

39

3

5

4

4

39

3

5

3

4

36

3

5

4

4

39

3

5

4

4

33

3

5

4

2

33

3

5

3

3

33

4

4

3

1

32

4

4

3

1

32

4

4

2

2

32

4

4

2

2

32

4
3
4
4

4
5
4
4

2
3
2
2

2
4
2
3

32
36
32
36

Riskin suuruus ja todennäköisyys arvioitiin. R eli riskin tunnusluku määritetään laskennallisesti: T x
(K+Y+M). T:n, K:n, Y:n ja M:n merkitys on esitetty alla olevissa taulukoissa.
Riskin todennäköisyyden pisteytys

Todennäköisyys
ei mahdollinen
kerran 100 vuodessa
kerran 30 vuodessa
kerran 10 vuodessa
kerran 3 vuodessa
kerran vuodessa tai useammin

Toiminnan keskeytymisajan pituuden mukainen pisteytys
T
0
1
2
3
4
5

Keskeytyminen
ei keskeytymistä
keskeytys alle 2 tuntia
keskeytys alle 6 tuntia
keskeytys alle 1 vuorokausi
keskeytys alle 1 viikko
keskeytys yli viikko

K
0
1
2
3
4
5

K Keskeytyminen tarkoittaa biokaasulaitoksen laitteen tai yksikköprosessin toiminnan poikkeamista
normaalitilanteesta.
Ympäristövaikutusten tai -vahinkojen pisteytys

Kustannusten pisteytys

Ympäristövahingot tai haitalliset
ympäristövaikutukset

Y

Kustannukset

M

ei vaikutuksia tai vahinkoja
hyvin pieniä
--”-pieniä
--”-keskisuuria --”-suuria
--”-Erittäin suuria
--”--

0
1
2
3
4
5

ei kustannuksia
alle 1000 EUR
1 000 – 5 000 EUR
5000 – 10 000 EUR
10 000 – 100 000 EUR
yli 100 000 EUR

0
1
2
3
4
5
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Satafoodin tekemän selvityksen mukaan riskit muodostuvat mm. laitoksen erilaisista pidemmistä
toimintahäiriöistä, joissa jätteiden vastaanotto tulee keskeyttää tai aloittaa jätteiden muu käsittely,
esim. kompostointi. Pitempiaikaisissa toimintahäiriöissä jätteiden kuljetustarve lisääntyy, kun se
pitää ohjata muualle käsiteltäväksi. Hallavaaran alueella saattaa poikkeustilanteissa syntyä lievää
hajuhaittaa, mikäli esikäsiteltyä tai käsittelemätöntä biohajoavaa jätettä väliaikaisesti ohjataan
kompostoitavaksi jätekeskuksen alueella.
Biokaasulaitoksissa riskejä muodostuu mm. kaasumaisten yhdisteiden konsentroitumisen osalta.
Kaasuvuotojen yhteydessä laitoksen sisätiloihin voi vapautua metaania, hiilidioksidia sekä pienempiä määriä rikkivetyä tai ammoniakkia. Hallitsemattomasti laitoksen sisätiloihin vapautuneet kaasut
aiheuttavat tulipalon ja räjähdyksen riskin sekä välitöntä terveysvaaraa laitoksen sisätiloissa oleville työntekijöille sekä laitosalueella sillä hetkellä oleville. Lähialueiden asukkaille mahdolliset häiriötilanteiden riskitekijät eivät aiheuta vaaraa pitkien etäisyyksien vuoksi.
Ulkotiloissa sijaitsevassa kaasuvarastossa, kaasupallossa varastoituna oleva kaasu laimenee tehokkaasti tuulen virtausten ansiosta, jolloin kaasukellon rikkoutuessa tai muissa häiriötilanteissa
kaasu ei aiheuta vaaraa laitosalueen ulkopuolella. Voimakas kaasuräjähdys ja tulipalo kaasukellossa vastaavat 2 000 litran polttoöljyn palamista. Biokaasun siirtoputkesta häiriötilanteessa ilmaan
vapautuvan kaasun määrä on vähäinen, mikä yhdessä tuulen ilmavirtausten kanssa laimentaa
kaasuseosta siten, ettei siitä aiheudu vaaraa putkilinjan lähialueiden asukkaille. Olemassa oleva
laitos on toteutettu ja suunniteltu laajennus toteutetaan siten, että kaasuvuotojen riski on mahdollisimman pieni. Onnettomuuden vaaraa vähennetään käyttämällä automaattisia kaasun hälytys- ja
mittausjärjestelmiä. Mikäli kaasu ei pääse häiriötilanteissa siirtymään reaktorista suunniteltua reittiä
pitkin, vapautuu se reaktorin yläosien varajärjestelmien kautta ilmakehään. Laitoksen turvallisuutta
ja riskitekijöitä vähennetään kouluttamalla ja perehdyttämällä käyttöhenkilökunta kaasujen ominaisuuksiin. Käyttöhenkilökunnalta edellytetään turvallisia ja huolellisia työskentelytapoja. Laitos varustetaan tulipalojen ja räjähdysten osalta asianmukaisella sammutustuskalustolla ja hälytysjärjestelmällä. Käyttöhenkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti ensisammutusvälineiden käytön osalta.
Biokaasulaitoksen laitteistoja huolletaan laitteiden huolto-ohjelmien sekä ilmenevän tarpeen mukaan. Huoltotöiden yhteydessä tarkkaillaan mm. kaasumaisten yhdisteiden pitoisuuksia erityisesti
laitoksen sisätiloissa sekä käytetään työssä vaadittavia asianmukaisia suojavarusteita.
Biokaasulaitokseen vastaanotetaan käsiteltäväksi useamman eri toimijan erilaisia biohajoavia jätteitä sekä eläinperäisiä sivutuotteita, minkä vuoksi korkean hygieniatason säilyminen on laitoksella
tärkeää. Sivutuoteasetuksen edellytysten mukaisesti laitoksella on käytössä riskien analysointiin ja
kriittisten valvontapisteiden valvontaan perustuva omavalvontajärjestelmä. Omavalvontasuunnitelman tavoitteena on varmistaa laitoksen säädöstenmukaisuus sekä se, etteivät taudinaiheuttajat
pääse leviämään biokaasulaitokseen tai sieltä poiskuljetetuista tuotteista edelleen muihin tuotteisiin. Omavalvontasuunnitelman mukaisesta kriittisten pisteiden valvonnasta, edustavien näytteiden
ottamisesta, ainesten jäljitettävyyden varmistavien sääntöjen käyttöönotosta sekä korjaavien toimintamenetelmien kehittämisestä laaditaan asiakirjat ja toimintamenetelmät, jolla ehkäistään taudinaiheuttajien leviäminen. Lisäksi omavalvontasuunnitelmaan on määritetty laitoksen puhtaus-,
näytteenotto ja tuhoeläintorjuntasuunnitelma. Satakierron biokaasulaitoksen omavalvontasuunnitelman on nykyisen laitoksen osalta hyväksynyt Evira, joka myös valvoo sen toimeenpanoa.

7. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA ARVIO HANKKEEN TOTEUTTAMATTA JÄTTÄMISEN VAIKUTUKSISTA
Biokaasulaitoksen laajennushankkeella on pääosin ympäristön kannalta positiivisia vaikutuksia.
Toimintaan liittyy laitoksen lähialueilla myös joitain jätehuoltotoiminnalle tyypillisiä haitallisia vaikutuksia. Arvioinnin tulosten pohjalta hanke nähdään toteuttamiskelpoiseksi ja kokonaisuutena hy-
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väksi ja toimivaksi ratkaisuksi biohajoavien jätteiden käsittelemiseksi Satakunnan lähialueilla. Olemassa olevan biokaasulaitoksen yhteyteen sijoittuvan laajennuksen ja jätekeskuksen alueella tapahtuvan toiminnan osalta hankkeen sijoituspaikka nähdään tarkoitukseen hyvin soveltuvaksi.
Hankevaihtoehdoista todennäköisimmin ja lyhyellä aikavälillä toteutettava vaihtoehto, on hankevaihtoehto 1. Hankevaihtoehdossa laitokseen ei tarvitse tehdä fyysisiä muutoksia, vaan kapasiteetti voidaan nostaa ympäristöluvan voimaantultua tasolle 24 000tn/a. Biokaasulaitoksen kapasiteettitarpeen lisääntyessä on hankevaihtoehto 2 ensisijainen laajennusvaihtoehto (vuosikapasiteetti
50 000tn/a). Myös vaihtoehto 3 arvioidaan toteuttamiskelpoiseksi, mutta vaihtoehdon toteuttaminen
edellyttää biohajoavien jätteiden käsittelyn kysynnän kasvua.
Satakierto Oy:n biokaasulaitoksen laajennushankkeen toteuttamatta jättäminen merkitsisi sitä, että
alueella syntyvät biohajoavat jätteet tulisi ohjata muihin käsittelypaikkoihin tai käsitellä muilla menetelmillä. Olemassa oleva 19 000tn biokaasulaitos jatkaa toimintaansa jätekeskuksessa, vaikka
laajennusta ei toteutettaisikaan. Laajennushankkeen toteutumatta jättämisellä on kuitenkin vaikutuksia Hallavaaran jätekeskuksen toimintaan ja kehittymiseen ympäristö- ja jätehuollon keskeisenä
alueellisena toimijana biohajoavan jätteen käsittelyn osalta, sillä olemassa oleva laitos ei pysty
vastaamaan kasvavaan biohajoavien jätteiden käsittelyn kysyntään. Biokaasulaitoksen laajennushanke ei suoraan liity muihin käynnissä oleviin hankkeisiin, joten siltä osin sen toteutumatta jättämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia muihin hankkeisiin. Hankkeella on kuitenkin yhtymäkohtia
mm. alueelliseen ja valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan ja kansalliseen ilmastostrategiaan. Näitä
yhtymäkohtia on tarkasteltu arviointiselostuksen johdannossa.
Vaihtoehtoiset käsittelypaikat
Suomeen on rakennettu viime vuosina useampia biohajoavien jätteiden käsittelylaitoksia. Nykyisen
laitosten käsittelykapasiteetti ei riitä kattamaan koko Suomen biohajoavien jätteiden käsittelytarvetta, jolloin uusia laitoksia on suunnitteilla eri puolille Suomea. Satakierron kannalta lähimmät biohajoavien jätteiden laitosmaiseen ja isommassa mittakaavassa tapahtuvaan käsittelyyn erikoistuneet
laitokset sijaitsevat seuraavilla paikkakunnilla:
Vehmaa, Biowakka Oy, biokaasulaitos, kapasiteetti 100 000tn/a
Forssa, Envor Biotech, biojätteen kompostointi, kapasiteetti 90 000tn/a
Tampere, Pirkanmaan jätehuolto Oy, kompostointi, kapasiteetti 35 000tn/a
Pori, Porin Vesi, jätevedenpuhdistamolietteiden kompostointi 35 000tn/a
Turku, Biowakka Oy, biokaasulaitos, jätevedenpuhdistamolietteet
Rakenteilla olevat hankkeet:
Vampula, Vambio, biokaasulaitos
Forssa, Envor Biotech, biokaasulaitos
Satakunnan alueella ei sijaitse toiminnassa olevia biohajoavien jätteiden käsittelylaitoksia Satakierron nykyisen biokaasulaitoksen lisäksi, jotka kapasiteettinsa puolesta pystyisivät käsittelemään
erilaisia biohajoavia jätteitä teollisessa mittakaavassa.
Mikäli Satakierron biokaasulaitoksen laajennus ei toteudu, merkitsee se alueella syntyvien biohajoavien jätteiden kuljetusmatkojen pidentymistä, jolloin läheisyysperiaate ei toteudu. Etäisyydet
Köyliöstä ovat Vehmaalle 75 km, Forssaan 95 km, Tampereelle 100km, Poriin 50 km, Turkuun 90
km ja Vampulaan 25 km.
Vampulaan luvitetun biokaasulaitoksen sijoituspaikka on Vampulan vanhan kaatopaikan läheisellä
alueella, joka sijoittuu noin 25 km päähän Hallavaaran jätekeskuksesta. Satakierto Oy ei voi olla
varma omia laskelmiaan tehdessään Vampulan hankkeen toteutumisesta tai sen aikataulusta. Mikäli Vampulan laitos ei toteudu, pystyy Satakierto YVA -menettelyssä esitetyllä vaihtoehdolla 3
käsittelemään myös Vampulan laitokseen vastaanotettavaksi suunniteltuja materiaaleja. Jos lai-
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toshanke Vampulaan toteutuu, se ei poissulje Satakierron laajennustarvetta ainakaan vaihtoehtojen 1 ja 2 osalta.
Vaihtoehtoiset käsittelymenetelmät
Biohajoavien jätteiden mädätyskäsittelyn vaihtoehtona ovat lähinnä erilaiset toteutusmallit biohajoavien jätteiden kompostoinnista. Täysin suljettua mädätysprosessia voidaan kuitenkin yleisesti
pitää kompostointia ympäristöystävällisempänä menetelmänä. Lisäksi mädätys sopii erityisen hyvin nestepitoisille lietteille, joita Satakierron toimialueen teollisuuslaitosten prosesseista syntyy
merkittävästi.
Mädätysprosessissa ilmapäästöjen, kuten kasvihuonekaasujen hallinta on kompostointia huomattavasti helpompaa. Biokaasuprosessista saadaan metaani kerättyä talteen ja se voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Jätevesien kierto on täysin suljettu ja vesien ohjaus käsittelyyn on hallittua. Biokaasulaitoskäsittelyssä haittaeläinten torjunta ja hajupäästöjen hallinta on kompostointia
helpompaa. Mädätyksen ansiosta myös prosessin lopputuotetta, humusta, syntyy merkittävästi
vähemmän kuin kompostoinnin lopputuotteena syntyvää kompostituotetta. Kompostoinnissa lopputuotteen määrä lisääntyy, koska kompostointi vaatii tukiaineitten, kuten turpeen ja kuoren lisäämistä käsiteltävään massaan. Mädätyksessä tukiaineita ei lisätä ja osa sisään tulevasta kiintoaineesta
hajoaa, jolloin loppuhumuksen määrä jää pieneksi. Hallavaaran jätekeskuksen lähialueella on Biolan Oy:n sekä Lännen Tehtaat Oyj:n toimesta runsaasti tarjontaa multatuotteista, jolloin Satakierron kannalta on eduksi, että multatuotetta/lannoitetta syntyy vähän.
Jätevesipäästöjen osalta tilanne Hallavaarassa paranee biokaasulaitoksen käyttöönoton myötä
aikaisempaan tilanteeseen verrattuna. Vuodesta 1992 alkaen Hallavaaran jätekeskuksessa biohajoavia jätteitä on käsitelty aumakompostoimalla. Ulkotiloissa tapahtuneeseen kompostointiin verrattuna biohajoavien jätteiden laitosmainen käsittely on ympäristöystävällisempää ja jätevesien sekä
muiden päästöjen hallinta varmempaa ja helpommin hallittavaa. Verrattaessa biokaasulaitosta laitosmaiseen kompostointiin, käsittelymenetelmien ympäristövaikutukset ovat samantyyppisiä vaikkakin biokaasulaitoksessa haitalliset vaikutukset ovat vähäisempiä. Biokaasulaitoksen etuina ovat
mm. syntyvän energian tehokkaammat hyödyntämismahdollisuudet, menetelmän soveltuminen
nestemäisille jätteille, lopputuotteen vähäisempi määrä sekä paremmin hallinnassa olevat päästöt
ilmaan hajuhaittojen hallinnan ohella. Biokaasulaitoksen mahdolliset hajupäästöt pystytään ohjaamaan suoraan biosuotimeen ja käsittelemään normaalitilanteissa hallitusti.

8. TOIMINNAN AIKAISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
8.1. Arvioidut ympäristövaikutukset
YVA -menettelyssä arvioidaan hankkeen ja toiminnan aiheuttamia mahdollisia välittömiä ja
välillisiä vaikutuksia. Vaikutuksia on arvioitu tapauskohtaisesti eri kapasiteettivaihtoehdoilla
tai yleisemmällä tasolla. Joidenkin vaikutusten kohdalla on katsottu, ettei vaikutus ole riippuvainen laitoksen kapasiteetista.
Hankkeen vaikutuksia on arvioitu:
 Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
 Maaperään, vesiin, ilmaan ja ilmastoon, kasvillisuuteen ja eliöihin sekä näiden keskinäisiin
vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen
 Yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan ja kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
 Luonnonvarojen hyödyntämiseen
Arvioinneissa on pyritty mahdollisimman laajasti arvioimaan hankkeen aiheuttamia haitallisia sekä
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positiivisia ympäristövaikutuksia. Arviointia on tehty myös haitallisten vaikutusten vähentämiskeinoista sekä toimintaan liittyvistä riskeistä.

8.2. Arvioinnissa käytetyt menetelmät sekä niihin liittyvät epävarmuustekijät
Ympäristövaikutusten arviointiin liittyy useita epävarmuustekijöitä, koska kyseessä on nimenomaan
arviointihanke. Hankkeen välillisiä ja välittömiä vaikutuksia arvioitaessa epävarmuustekijät syntyvät
pääosin seuraavista tekijöistä:
-

Käytettyjen lähdeaineistojen epätarkkuudesta
Laskennallisista epävarmuustekijöistä
Monivaikutteisten asioiden arvottamisesta
Lähtötietojen epävarmuudesta koskien mm. suunnitteilla olevan laitoksen yksityiskohtia,
jotka eivät vielä tässä vaiheessa ole tarkkaan tiedossa.

Hankkeen eri vaikutusten arviointi on toteutettu hankevastaavan toimesta jäljempänä mainittujen
menetelmien avulla. Hankkeen vaikutusten merkittävyyden arvioinnin ja eri hankevaihtoehtojen
vertailun on suorittanut erillinen arviointiryhmä, joka on koostunut seuraavista asiantuntijoista:
-

Teija Kirkkala (pinta- ja pohjavesivaikutukset, vaikutukset ilmaan ja ilmastoon)
Aarno Oksanen (yhdyskuntarakenne, rakennukset, maisema, kulttuuriperintö)
Olli Taimi (ihmisiin kohdistuvat vaikutukset; terveys, elinolot, viihtyvyys)
Jyrki Oja (kasvillisuus, eliöstö, luonnon monimuotoisuus, luonnonvarojen hyödyntäminen)

Eri hankevaihtoehtojen vertailun kriteerit ja arvottamisen perusteet sekä arviointiin liittyvät epävarmuustekijät on listattu erilliseen, Liite 12 ja Liite 13.
Vaikutuksien arvioinneissa käytettyjen menetelmien kuvaus:
 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Vaikutuksia ihmisen terveyteen, elinoloihin ja hyvinvointiin voivat aiheuttaa päästöt pohja- ja
pintavesiin sekä ilmaan ja pöly-, melu-, haju- ja tärinähaitat. Arvioinnissa on otettu huomioon, kuvattu ja tunnistettu laitoksen toiminnassa muodostuvat päästöt ja haitat.
Ihmisten elinoloihin, hyvinvointiin ja terveyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin pohjana
on laajennettavan laitoksen toimintojen osalta laitetoimittajien antamat tiedot laitteiden ja
laitoksen päästöistä ja haittatekijöistä, konsulttiasiantuntemus, tutkimus- ja mittaustieto
olemassa olevan laitoksen nykytilasta sekä kirjallisuus. Biokaasulaitoksesta syntyvät haisevien yhdisteiden vaikutukset on arvioitu olemassa olevan laitoksen mitattujen hajupäästöjen
ja toteutetun hajupaneelin avulla. Elinoloihin ja hyvinvointiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on lisäksi hyödynnetty havainnointia ja palautteiden analyysiä sekä toissijaisia aineistoja. Toissijaisina aineistoina on tarkasteltu alueen väestörakenteellisia tilastotietoja,
karttoja, sanomalehtiä, lausuntoja ym. alueen palveluista ja toiminnasta kertovia julkaisuja.
Sosiaalisia vaikutuksia oli suunniteltu arvioitavan arviointiohjelman yleisötilaisuudessa käytävän keskustelun perusteella sekä jätekeskuksen työntekijöille pidetyn haastattelun, yhteysviranomaisen saaman palautteen ja lehtikirjoitusten perusteella. Arviointiohjelman yleisötilaisuuteen ei saapunut osallistujia, jolloin yksityisiltä tahoilta ei tältä osin saatu palautetta. Myöskään yhteysviranomainen ei saanut arviointiohjelmasta mielipiteitä yksityisiltä kansalaisilta.
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 Vaikutukset maaperään, vesiin, ilmaan ja ilmastoon, kasvillisuuteen ja eliöihin sekä
näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen
Maaperä- ja vesistövaikutuksien arvioinnin pohjaksi on selvitetty alueen maaperä- ja
vesistötiedot. Arvioinnissa tarkasteltiin biokaasulaitoksen toimintoja, jotka mahdollisesti
voivat aiheuttaa muutoksia ja niistä seuraavia ympäristövaikutuksia. Maaperävaikutusten osalta on tarkasteltu hankkeen vaikutuksia maa- ja kallioperään, materiaaleihin ja
maaperän pilaantuneisuudesta aiheutuviin riskeihin. Arviointi on tehty kartta- ja maastotarkastelujen perusteella. Tarkastelualueena oli biokaasulaitoksen lähi- ja valuma-alue.
Vaikutusarviot perustuvat asiantuntijoiden näkemyksiin hankkeen ympäristövaikutuksista.
Lannoitevalmisteiden peltolannoitekäytön osalta maaperä- ja vesistövaikutuksia on arvioitu
vain yleisellä tasolla, koska tässä vaiheessa ei ole käytössä tarkkaa tietoa lannoitteiden levitysalojen sijainnista lähikuntien alueella.
Arvioitaessa vaikutuksia ilmaan ja ilmastoon on huomioitu hankkeen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin konsulttien ja laitetoimittajan antamien tietojen perusteella. Arvioinnissa
on huomioitu myös liikenteen aiheuttamat päästöt. Liikenteen pakokaasupäästöjen arviointiin on käytetty VTT:n Rakennus ja yhdyskuntatekniikassa kehitetyn laskentamallin arvoja.
Kasvillisuuteen ja eläimistöön kohdistuva arviointityö perustuu kirjallisiin lähteisiin, paikalla
vuonna 2003 tehdyn luontoinventoinnin tietoihin sekä muihin paikalla tehtyihin maastohavaintoihin sekä paikallisten harrastajien tietoihin. Hallavaaran jätekeskuksen läheisyydestä
on myös kartoitettu tunnetut suojelualueet. Arviointi koskee jätelaitoksen alueella ja sen välittömässä läheisyydessä tapahtuvia vaikutuksia sekä hankkeen merkitystä lähialueella
mahdollisesti olevien arvokkaiden luontokohteiden kannalta. Kasvillisuuteen ja eläimistöön
kohdistuvia vaikutuksia on tarkasteltu painottaen luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan ja kaupunkikuvaan
ja kulttuuriperintöön
Arvioinnissa on huomioitu yleisellä tasolla hankkeen vaikutukset alueen jätehuoltoon, yritystoimintaan sekä työllisyyteen asiantuntija-arvioiden sekä viranomaislausuntojen avulla.
Maankäyttövaikutukset on arvioitu vallitsevan kaavatilanteen sekä Köyliön kunnan viranomaisten kanssa käydyn keskustelun pohjalta.
Vaikutukset maisemarakenteeseen on arvioitu topografian muuttumisen perusteella. Lisäksi
on tarkasteltu rakennusten ja rakenteiden näkyvyyttä lähi- ja kaukomaisemassa sekä kasvillisuuden muuttumista alueella. Arvio maisemallisesti arvokkaista alueista sekä arvio vaikutuksista kulttuuriperintöön perustuu Museoviraston hankkeesta antamaan lausuntoon.

8.3. Vaikutusalueen rajaus
Vaikutus- ja toiminta-alue
Suurin osa vaikutuksista rajoittuu jätekeskuksen välittömään läheisyyteen. Näin ollen vaikutusalueeksi on rajattu Euran, Säkylän ja Köyliön kuntien alueet. Tiettyjen vaikutusten, kuten hajujen osalta lähivaikutusalueeksi on määritetty Hallavaaran jätekeskuksen alue. Biokaasulaitoksen lähialueilta, Euran, Säkylän ja Köyliön alueelta on selvitetty lähimmät häiriintyvät kohteet, kuten asutus, suojelu- ja pohjavesialueet. Häiriintyvät kohteet on huomioitu arvioitaessa hankkeen vaikutuksia mm.
liikenteeseen, hajuihin, vesistövaikutuksiin, luontoon ym.
Lähialueen vaikutusten lisäksi hankkeen aiheuttamia liikennevaikutuksia esiintyy mahdollisesti
myös muualla, alueilla joilta biohajoavien jätteiden kuljettaminen Köyliöön on vielä taloudellisesti
kannattavaa. Jätekeskukseen on tarkoitus tuoda jätteitä Satakierto Oy:n osakaskunnista ja yrityksistä. Lisäksi tarkoituksena on palvella muutoinkin Satakuntaa sekä tarpeen mukaan Varsinais-Suomea ja muita Satakunnan lähialueita.
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Hankkeella on myös välillisiä vaikutuksia humuksen käytöstä ja kuljetuksesta johtuen. Mahdollisen
lannoite- ja peltolevityskäyttöön menevän humuksen vaikutusalue rajoittuu noin kahdenkymmenen
kilometrin säteelle biokaasulaitoksesta. Muita vaikutuksia hankkeella on todettu olevan mm. alueelliseen jätehuollon järjestämisen tehostamiseen, energian tuotantoon sekä kasvihuonekaasupäästöjen tehokkaaseen hallintaan liittyen.
Toiminnan kesto
Ajallisesti käsittelylle on oltava valmiudet riittävän pitkäksi ajanjaksoksi. Arvioitavien hankevaihtoehtojen tulee turvata edellytykset toiminta-alueen biohajoavien jätteiden käsittelylle ainakin vuoteen 2030 asti. Arvioinnissa on erityisesti keskitytty toiminnan aikaisten vaikutusten kuvaamiseen.
Ympäristövaikutuksia seurataan mahdollisessa ympäristöluvassa määritellyn seurantaohjelman
mukaisesti koko toiminnan aikana ja sen jälkeen vaadittavan ohjelman mukaisesti. Haittojen torjuminen ja vaikutusten lieventämistoimenpiteet on esitetty kohdassa 10. Ehdotus seurantaohjelmaksi
on esitetty kohdassa 11.

8.4. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja ihmisten elinoloihin
8.4.1. Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja ympäristön kannalta herkkiin toimintoihin
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnilla tarkoitetaan sosiaalisia ja terveyteen kohdistuvia
vaikutuksia. Sosiaaliset vaikutukset liittyvät ihmisten elinoloihin ja hyvinvointiin. Niitä voivat aiheuttaa mm. pelot, päästöt, pöly-, melu-, haju-, maisema- ja tärinähaitat sekä välilliset vaikutukset.
Välillisesti hanke saattaa vaikuttaa kaavoitukseen, maa- ja metsätalouteen, virkistysalueisiin ja
asuinkiinteistöjen arvoon. Koetuilla vaikutuksilla tarkoitetaan ihmisten kokemia, ei mitattuja vaikutuksia.

Nykytilanne
Lähin asutus sijaitsee noin 1,5 km päässä käsittelykeskuksesta maantien 2111 varressa. Lähin
erityiskohde on Köyliön keskustassa sijaitseva Kepolan koulu, jonka etäisyys käsittelykeskuksesta
on noin 2,7 km. Melko vähäisessä käytössä oleva Kepola-Kauttua ulkoilureitistö kulkee vajaan kilometrin päässä käsittelykeskuksen pohjoispuolella. Hallavaaran lähellä ei sijaitse muita virkistystai metsästysalueita. Kaatopaikkatoiminnan vuoksi uutta asutusta tai virkistysalueita ei tulla suunnittelemaan alueen läheisyyteen. Hallavaaran jätekeskuksen toiminta ei estä lähialueen rakentumista entistä merkittävämmäksi teollisuuskeskittymäksi. Hallavaaran jätekeskuksen ohi johtavalla
maantiellä 2111 kulkee pääosin Köyliöstä Euraan suuntautuvaa asiointi- ja työmatkaliikennettä
(liikennemäärä tiellä yhteensä noin 470 ajoneuvo/vrk). Hallavaaran jätekeskuksen vaikutus lähialueen asukkaisiin näkyy lähinnä liikennemäärissä. Kaatopaikkatoiminnoista tai hajuhaitoista ei ole
tehty Satakierto Oy:lle valituksia. Ongelmallisimmaksi lähialueen asukkaat ja etenkin Pyhäjärven
ranta-asukkaat ovat nähneet lokkien liikkumisen Hallavaaran jätekeskuksen, Lännen tehtaiden
sekä Pyhäjärven välillä. Biojätteiden entistä tehokkaammalla keräyksellä ja laitosmaisella käsittelyllä on lokkien määrään vähentävä vaikutus, kun lokkien saatavilla oleva ravinto vähenee kaatopaikan jätepenkalta.
Biokaasun käsittelyyn liittyviä haisevia yhdisteitä on käsitelty omassa luvussaan, Haisevat yhdisteet ja eri laajennusvaihtoehtojen hajutilanne, 8.4.1.1.
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Kepolan koulu
Hallavaaran
jätekeskus
Uimaranta

Teollisuuskiinteistöjä

Uimaranta

Lähin asunto,
etäisyys 1,5km

Lähellä (2km)
sijaitseva asunto

Lännen Tehtaat Oyj
Sucros Oy

Kuva 8. Hallavaaran jätekeskuksen läheisyydessä sijaitsevia kohteita, mm. lähin asutus
Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia
Viihtyvyyshaittojen ehkäisemiseksi biokaasulaitos laajennuksineen on sijoitettu jätekeskuksen yhteyteen, erilleen muusta yhdyskuntarakenteesta. Suoja-alueella vähennetään mahdollisia esteettisiä, terveydellisiä ja viihtyvyyteen kohdistuvia haittoja asumiselle ja muille ympäristövaikutusten
kannalta herkille toiminnoille. Hallavaara sijaitsee etäällä taajamista tai muusta olemassa olevasta
asutuksesta. Erityiskohteilla, kuten Kepolan koululla, ei ole merkitystä hankkeen toteuttamisen
kannalta. Biokaasulaitoksen sijainti riittävän etäällä asutuksesta ja muista ympäristöhaitoille herkistä kohteista estää toimintojen välittömien ympäristö- ja terveyshaittojen ulottumisen niihin.
Biokaasulaitoksesta ei vapaudu normaaliolosuhteissa kaasuja luontoon tai rakennusten sisätiloihin.
Prosessi toimii suljettuna järjestelmänä ja käsittelyyn tulevien materiaalien vastaanotto ja käsittely
tapahtuu siten, ettei prosessista vapaudu kaasuja vastaanotto- tai työskentelytiloihin. Poikkeusolosuhteissa, vuoto- tai häiriötilanteissa sisätiloihin voi vapautua haitallisia pitoisuuksia metaania, hiilidioksidia, rikkivetyä ja ammoniakkia. Arvioinnissa on otettu huomioon myös häiriötilanteita, joissa
sisätiloihin vapautuneilla kaasuilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia laitoksen työntekijöihin pitoisuuksista riippuen. Kappaleessa 10 on käsitelty haitallisten vaikutusten torjuntaa ja ehkäisemistä. Vuototilanteen sattuessa ilmakehään päässeet pitoisuudet laimenevat hyvin nopeasti, eikä niitä
voi levitä ympäristöön terveydelle haitallisia pitoisuuksia.
Biokaasulaitoksen toiminnasta ei aiheudu häiritsevää meluhaittaa. Samankaltaisia tuloksia on saatu myös muista biokaasulaitoksista, mm. Vehmaan Biowakka Oy:n laitokselta. Meluhäiriötä tuottavat toiminnat, kuten erilliskerätyn biojätteen murskaus, tapahtuvat laitoksen sisätiloissa pääosin
arkipäivisin. Ohjearvot melulle asumiseen käytetyillä alueilla ovat päivällä 55dB klo 07-22 ja yöllä
50dB klo 22-07. Tehtyjen melumittausten mukaan olemassa olevan biokaasulaitoksen meluarvot
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ovat laitoksen välittömässä läheisyydessä noin 60dB ja hetkittäin, päiväsaikaan tapahtuvan konetyön laadusta riippuen maksimissaan noin 90dB. Etäisyys lähimpään asutukseen on kuitenkin niin
pitkä, ettei melutaso asumiseen käytetyillä alueilla ylitä ohjearvoja. Laitoksella meluarvot ovat hetkittäin, etenkin laitteiden käydessä kuitenkin sillä tasolla, että henkilöstön tulee suojata kuulonsa
melua tuottavien toimintojen läheisyydessä, mm. kaasuturbiinin läheisyydessä turbiinin käydessä,
esimurskaimen käydessä, ADA -yksikön huoltotilassa kompressorin käydessä sekä biojätteen vastaanoton yhteydessä kuormaajan työskennellessä tilassa. Valvomo ja neuvottelutilojen melutaso
vastasi asumiseen käytettyjen alueiden meluvaatimuksia.
Lähialueen asukkaille ei tule kohdistumaan hankkeesta merkittävää liikenteen aiheuttamaa melutai pölyhaittaa. Hankkeen aiheuttama liikenteen lisäys ei poikkea olennaisesti nykytilanteesta Köyliön keskustan läpi johtavalla tiellä 2140 (Säkylä-Peipohja) tai Hallavaaran jätekeskukseen johtavalla maantiellä 2111 (Köyliö-Luvalahti) ja aiheuta siten haittaa pysyvälle asutukselle, ks. kohta
8.4.7.
Biokaasulaitoksen toiminnasta ei kohdistu vaikutuksia valuma-alueen ojiin tai talousvesikaivoihin,
sillä prosessin jätevedet johdetaan Euraan, JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Jätevesien
vaikutusta JVP-Eura Oy:n puhdistamolla on käsitelty kohdassa 6.3.4 ja 8.4.3.
Hanke ei estä tai vaikeuta ympäröivien alueiden virkistyskäyttöä. Jätekeskuksen toiminta jo itsessään asettaa lieviä rajoituksia esim. lähivaikutusalueen marjojen ja sienien hyödyntämiselle hygieniasyistä. Biojätteen laitosmaisella käsittelyllä katsotaan olevan positiivinen vaikutus lähialueen
virkistyskäyttöön mm. haittalintujen ja muiden haittaeläinten vähentymisen kannalta.
Biohajoavien jätteiden kuljetukset eivät aiheuta roskaantumista, koska käsiteltävät materiaalit kuljetetaan pääosin suljetuissa konteissa, säiliöissä tai lavoissa. Avolavoilla tapahtuvien kuljetusten
aiheuttamaa roskaantumista estetään kuljetusten huolellisella peittämisellä. Laitokselta pois lähtevä biohajoavia jätteitä käsittelevä kalusto pestään tarvittaessa, jolloin ajoneuvot eivät aiheuta laitokselta lähtiessään ympäristön roskaamista tai hygieenisyys- ja hajuhaittoja.
Koettujen terveysvaikutusten selvittäminen
Koetuilla terveysvaikutuksilla tarkoitetaan yksilöiden kokemia uhkia ja pelkoja hankkeesta,
esimerkiksi terveyden menettämisen pelkoa. Kohderyhminä koettujen terveysvaikutusten arvioinnissa ovat etenkin jätekeskuksen työntekijät. Koettuja terveysvaikutuksia arvioitiin haastattelemalla Hallavaaran jätekeskuksen nykyisiä työntekijöitä. Myös yhteysviranomaiselle toimitetuista/toimittamattomista palautteista voitiin päätellä koettujen terveysvaikutuksen luonnetta. Arviointiohjelman yleisötilaisuudesta ei saatu palautetta koetuista terveysvaikutuksista,
eikä näin ollen ihmisten voida tulkita pitävän biokaasulaitosta merkittävänä uhkana ihmisten
terveydelle.
Hallavaaran biokaasulaitoksen henkilökunnalle työterveyslääkärin kanssa toteutetun tarkastuskäynnin ja haastattelun tuloksena päätettiin hankkia raitisilmasuodatinpäähineitä linkohuoneessa sekä lietteen vastaanottotilojen huoltotöissä käytettäväksi. Vaikka ko. tiloissa ammoniakin pitoisuudet eivät nouse ihmiselle haitallisiin lukemiin, koettiin ammoniakkipitoisessa
tiloissa työskentely epämiellyttäväksi vaikka se ei terveydelle vaarallista olekaan. Jätekeskuksen henkilökunta ei esiin tulleiden mielipiteiden pohjalta pidä biokaasulaitosta uhkana terveydelle. Jätelaitoksen henkilökunnan mielipiteissä tuli ilmi, että biokaasulaitoksen sitä vastoin
koettiin edistävän positiivisia terveysvaikutuksia mm hygienisoidun lopputuotteen osalta.
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8.4.1.1. Haisevat yhdisteet ja eri laajennusvaihtoehtojen hajutilanne
Nykytilanne
Nykytilanteessa olemassa olevan biokaasulaitoksen toiminnasta syntyvä hajuhaitta on selvästi
vähäisempi kuin biokaasulaitosta edeltävä tilanne, jossa biojätettä aumakompostointiin ulkona.
Käsittelemättömien biohajoavien jätteiden varastointi ei aiheuta merkittävää hajuhaittaa, sillä biokaasulaitokseen vastaanotettavia jakeita ei varastoida ennen käsittelyä tai varastointi tapahtuu
suljetuissa tiloissa tai umpinaisissa säiliöissä. Lietteet puretaan suoraan varastosäiliöön ja kiinteät
biojätteet sisätiloihin, biokaasulaitoksen vastaanottotilaan, josta ne syötetään suoraan prosessiin.
Lopputuotteena syntyvä linkokuivattu humus on prosessin jälkeen Eviran hyväksymä lannoitelain
alainen tuote. Mädätyksen jälkeen humus on lähes hajutonta ja sitä varastoidaan tarkoitusta varten
rakennetussa varastohallissa. Biokaasulaitoksen perushajukuorma on hajukaasunkäsittelyn ansiosta alhainen. Poikkeustapauksissa, häiriötilanteiden yhteydessä hajuhaitta voi lyhytaikaisesti olla
normaalitilannetta korkeampi. Hajuhaittojen minimoimiseen kiinnitetään biokaasulaitoksen toiminnassa erityistä huomiota.
Haisevien yhdisteiden osalta Hallavaaran jätekeskuksen lähialueilla syntyy hajupäästöjä useamman toimijan taholta. Noin neljän kilometrin etäisyydellä Hallavaaran jätekeskuksesta, Lännen Tehtaiden teollisuusalueella kompostoidaan juurikastuotannosta syntyviä jätteitä. Lisäksi laajamittaista
kompostointitoimintaa tapahtuu Biolan Oy:n toimesta, noin 4,5 kilometrin päässä Hallavaaran jätekeskuksesta. Myös Hallavaaran jätekeskuksessa on biokaasulaitoksen lisäksi muitakin hajua aiheuttavia toimintoja. Jätteiden kaatopaikkatoiminnasta syntyy omat hajukuormansa samoin kuin vielä
toistaiseksi käännettävistä vanhoista kompostiaumoista. Lisäksi Hallavaaran jätekeskuksen alueella toimii Novagro Oy, jonka ympäristölupaehtojen mukaisesta koetoiminnasta, lantatuotteiden polttamisesta saattaa ajoittain aiheutua hajuhaittaa.
Mittaustulokset haisevien yhdisteiden osalta
Hallavaaran olemassa olevaan biokaasulaitoksessa ja sen välittömässä läheisyydessä suoritettiin
hajukaasujen päästömittauksia Nablabs Laboratories Oy:n toimesta 29.1.08. Näytteitä otettiin ennen biosuodinta sekä välittömästi biosuotimen läpäisseestä ilmamassasta. Myös lopputuotteen
vastaanottohallista otettiin näyte.
Ennen biosuodinta otettu näyte otettiin biokaasulaitoshallin sisäpuolelta, biosuotimelle johtavasta
pystysuorasta putkesta, jonka kautta kulkevat kaikki biosuotimelle ohjattavat haisevat yhdisteet.
Putkesta/kanavasta otetun näytteen hajupitoisuudeksi määritettiin 20 000 ou/m3. Biosuotimen jälkeen, 10 cm suodatinmateriaalin yläpuolelta otetussa näytteessä hajupitoisuus oli 1 300 ou/m3.
Biokaasulaitoksen luparaja hajupäästöjen osalta on 3 000 ou/m3.
NH3 mittausten osalta pitoisuus oli ennen biosuodinta 2 ppm ja suotimen jälkeen 7 ppm. Biokaasuhallista mitattu NH3.-pitoisuus oli <2 ppm. Lopputuotteen eli humuksen varastohallista ei hajuyksiköiden määrää mitattu, koska luotettavan näytteen saamiseen ei ollut edellytyksiä, eikä toisaalta
hallin hajua koettu merkitykselliseksi lähialueen ympäristön kannalta.
Hajumittausten kanssa samanaikaisesti Hallavaarassa kokoontui hajupaneeli, johon osallistuivat
Johanna Thessler, Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto, Tarmo Tupala, lähialueen metsänomistaja,
Juha-Ville Kangas, Preseco Oy, Antero Bäcklund, Satakierto Oy ja Elli Pitkäniemi, Satakierto Oy.
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Hajupanelistit kokivat hajun havaittavuuden ja merkittävyyden liitekarttaan 9 merkityissä
pisteissä seuraavasti:
Kartta hajupaneelin mittauspisteistä, Liite 10
Piste 1 (erilliskerätyn biojätteen vastaanottotilan edusta)
Vastaanottopisteen edustalla on havaittavissa selvästi tunnistettava, erilliskerätyn biojätteen makeahko haju (etäisyys rakennukseen max. 5m). Hajun voimakkuus ei ole voimakkaan häiritsevä.
Haju ei ole enää tunnistettavissa, kun etäisyys vastaanottotilaan on 15m.
Biohajoavan lietteen vastaanottosäilön läheisyydestä ei haisteluhetkellä ollut tunnistettavaa lietteen
tai erilliskerätyn biojätteen hajua.
Piste 2 (biokaasureaktorin edusta)
Biokaasureaktorin edustalla on havaittavissa selvästi tunnistettava, vaikkei kovin voimakas erilliskerätystä biojätteestä erotellun kaatopaikkahylkyjätteen haju. Myös biosuotimen haju tuntuu lievähkönä kapealla sektorilla. Lisäksi turbiinista peräisin oleva rikkimäinen haju tuntuu tietyllä sektorilla havaittavana, vaikkei kovin voimakkaana.
Piste 3 (lietevaraston ja kaasupallon edusta)
Rikin ja biokaasun hajut ovat lieviä, kuitenkin tunnistettavissa.
Piste 4 (lietevaraston takapuoli)
Ammoniakin haju on selvä, kohtuullisen voimakas. Hajuraja kulkee siten, että 100m:n päässä hallista, uuden jätepenkan suuntaan, hajua ei enää pysty erottamaan lainkaan. Hallin ympärillä, tuulen
alapuolella tuntuu ammoniakin hajua selvänä noin 30 metrin päässä hallin ulkoseinästä.
Piste 5 (kenttä biokaasulaitoksen edustalla, sähkötolppa)
Sähkötolpan kohdalla biokaasulaitoksen hajua ei pystynyt tunnistamaan.
YHTEENVETO HAJUPANEELISTA
Hajupanelistit totesivat yhteisesti, että biokaasulaitoksen aiheuttama hajuhaitta on vähäistä. Tuulen
alapuolella laitoksen hajuja ei tuntunut lainkaan 100 metrin päässä laitoksesta. Haisteluhetkellä keli
oli melko tyyni ja kostea, mikä yleisesti lisää hajuyhdisteiden voimistumista. Hajupaneelin toteutusaikana biokaasulaitos oli normaalissa toiminnassa ja paneelin kanssa samanaikaisesti toteutettiin
biokaasulaitoksen hajumittauksia Nablabs Oy:n toimesta (hajuyksiköiden määrä & ammoniakkimääritykset).

Hajutilanne eri laajennusvaihtoehdoissa
Hajutilanne tulee pysymään nykytilanteeseen verrattuna melko samankaltaisena kaikissa suunnitelluissa laajennusvaihtoehdoissa. Hajutilanteeseen eri laajennusvaihtoehdoissa vaikuttaa mm.
vastaanotettavien jätteiden laatu, sillä esim. sian lietelannan osalta on Suomessa olemassa olevissa laitoksissa todettu esiintyvän merkittävää hajuhaittaa. Satakierron suunnitelmissa ei kuitenkaan
ole karjan lietelannan vastaanotto nykylaitokseen tai sen laajennuksiin, vaikka se teknisesti olisikin
mahdollista.
Laitoslaajennusten hajutilanteen mallinnuksia ei tässä YVA:ssa lähdetty laatimaan, koska nykyisen
laitoksen hajuhaitta todettiin normaaliolosuhteissa hyvin vähäiseksi, eikä häiriintyviä kohteita sijaitse laitoksen välittömässä läheisyydessä. Biokaasulaitoksen alueella vallitseva tuulensuunta on
eteläinen (kaakosta lounaaseen), mikä vie mahdolliset hajut pois häiriintyvistä kohteista.
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8.4.1.2. Mikrobit, kemikaalit ja myrkylliset yhdisteet
Biokaasulaitoksella käsitellään entisiä elintarvikkeita, muita eläinperäisiä materiaaleja, teollisuuden
lietteitä sekä yhdyskuntien jätevedenpuhdistamolietteitä. Materiaaleista saattaa löytyä tauteja aiheuttavia (patogeenejä) mikrobeja. Jotta lietteen hyötykäyttö peltolannoitteena on turvallista patogeenien kannalta, täytyy käsiteltävät lietteet hygienisoida. Sivutuoteasetuksessa on tarkkaan määritelty vaatimukset kyseisiä jätteitä käsitteleville laitoksille. Hygienisoinnin vaatimuksia on käsitelty
kappaleessa 6.1.3. Perusideana kuitenkin on se, että lietteet pidetään hygienisointikäsittelyssä
vähintään 60 minuuttia 70 °C lämpötilassa, materiaalin palakoon ollessa max.12mm. Biokaasulaitoskäsittelyn jälkeen tuotteiden on oltava puhtaita salmonellasta (max. 25g) ja Escheria colin
enimmäismäärä saa olla enintään 1 000 pmy/g.
Biokaasulaitoksen toimintaa ja hygieniavalvontaa suoritetaan Eviran hyväksymän omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Mikäli toiminta on omavalvontasuunnitelman mukaista ja huolto-, ylläpito
ja seurantajärjestelmiä noudatetaan, ei laitoksen toiminnasta tulisi aiheutua mikrobikontaminaatioriskiä. Omavalvontasuunnitelman mukaisella toiminnalla ei eri kapasiteettivaihtoehdoilla ole vaikutusta kontaminaatioriskiin, sillä toimintaa valvotaan samoin kapasiteetista riippumatta.
Kemikaaleja tai myrkyllisiä yhdisteitä käytetään biokaasulaitoksella hyvin vähän. Normaalikäytössä
olevat aineet ovat lähinnä pesu- tai desinfiointiaineita. Kemikaalit varastoidaan asianmukaisesti ja
niiden käytössä noudatetaan käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeita ja määräyksiä. Oikein käytettyinä ja varastoituna laitoksen kemikaalien käytöstä ei aiheudu haittaa ihmisille tai ympäristölle.
8.4.2. Vaikutukset maankäyttöön
Maankäytön selvityksissä läpikäytiin kaavatilanne, lähialueen maankäyttösuunnitelmat sekä aluetta
koskevat muut suunnitelmat. Arvioinnissa on tarkasteltu paikallisia ja seudullisia maankäyttömuotoja ja toimintoja sekä biokaasulaitoksen toiminnasta niihin mahdollisesti aiheutuvia suoria tai välillisiä vaikutuksia. Hankkeen tavoitteena on, että käsittelytoiminta ei saa olla ristiriidassa alueen muiden maankäyttötavoitteiden ja toimintojen kanssa.
Nykytilanne
Satakunnan seutukaavassa 5. Hallavaaran jätekeskus on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon
alueeksi ET-121 (Kepola). Merkinnällä on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia laitoksia.
Erityistoimintojen alueella (ET) ei muu, kuin asianomaista toimintaa palveleva rakentaminen voi
yleensä tulla kyseeseen. Jätehuoltoalueiden (kaatopaikkojen) osoittamisella seutukaavassa on
pyritty jätehuollon yhteistoiminnan edistämiseen. Yhteistoiminta mahdollistaa jätehuollon tason
kohottamisen taloudellisemmin kuin kuntakohtaisissa ratkaisuissa.
Satakunnan maakuntakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Maakuntakaavaehdotuksessa Hallavaaran jätekeskuksen alue on merkitty jätteenkäsittelyalueeksi, EJ. Merkinnällä on osoitettu tärkeät
yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden sekä pilaantuneiden maiden vastaanottoon, käsittelyyn tai loppusijoitukseen varatut alueet. Alueella sallitaan jätteiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoittamiseen liittyvä rakentaminen.
Hallavaaran jätekeskuksen toiminta on otettu huomioon Lounais-Suomen alueellisessa jätesuunnitelmassa. Satakunnan tavoitteet ja kehittämisstrategiat sisältävässä maakuntasuunnitelmassa vuoteen 2030 todetaan tavoitteeksi, että “Jätteiden raaka-aineiden kierrättämistä ja uudelleenkäytön
tutkimusta edistetään, mikä synnyttää alueelle uusia liiketoimintoja. Teollisuuden ja yhdyskuntien
yhteistyön avulla löydetään esimerkillisiä ratkaisuja jätteiden hyödyntämisessä.”
Köyliön kunnalla ei ole vireillä maankäyttöhankkeita Hallavaaran läheisyydessä. Biokaasulaitoksen
laajennus ei muuta alueen maanomistussuhteita, sillä toiminta sijoittuu Satakierron kiinteistölle.
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Yhteenveto maankäyttöön kohdistuvista vaikutuksista
Biokaasulaitoksen toiminta ja laajennus voi välillisesti vaikuttaa myönteisesti erilliskerättävien
ja käsiteltävien biohajoavien jätteiden määriin Satakierron toimialueen läheisyydessä. Jätteiden asianmukaisen käsittelyn mahdollistamiseksi on tärkeää, että Satakunnan alueelta voidaan osoittaa paikka, johon ko. jätteitä voidaan toimittaa käsiteltäväksi kestävällä tavalla, nykyvaatimukset täyttävässä laitoksessa.
Biokaasulaitoksen toimina ei ole ristiriidassa vahvistettujen kaavojen kanssa. Seutukaavassa on
otettu huomioon Hallavaaran käyttötarkoitus jätteenkäsittelyalueena. Jätekeskus rajoittaa toimintaaikanaan lähialueiden mahdollisia maankäyttömuotoja hieman. Biokaasulaitos laajennuksineen
sijoittuu kokonaisuudessaan kaatopaikkatoimintaan varatulle alueelle. Hankkeen toteuttaminen ei
siten edellytä kaavamuutoksia.
Uudet toiminnot eivät aseta rajoituksia tai häiriöitä alueen muulle jätteenkäsittelylle. Biokaasulaitoksella on vahvistava vaikutus Hallavaaran jätekeskuksen kehittymisessä ympäristöteknologian toimijana. Biokaasulaitoksen toiminnot eivät myöskään estä ympäröivien alueiden käyttöä metsätaloudessa. Biokaasulaitoksen laajennus saattaa edistää biokaasulaitoksen tuottamia loppu- tai sivutuotteita (lämpö, humus, ravinneneste, biokaasu, hiilidioksidi) hyödyntävän
muun yritystoiminnan sijoittumista jätekeskuksen läheisyyteen, jolla on positiivinen vaikutus
Köyliön elinkeinoelämälle.

8.4.3. Vaikutukset vesihuoltoon
Olemassa oleva biokaasulaitos kuluttaa vesijohtovettä noin 50m3 vuorokaudessa. Laajennusvaihtoehdossa 1 vedentarve pysyy suurin piirtein samana, vaihtoehdossa 2 se kaksinkertaistuu ja vaihtoehdossa 3 nelinkertaistuu, ollen noin 200m3 vuorokaudessa. Laitoksessa kierrätetään prosessivesiä mahdollisimman tehokkaasti, jolloin vesijohtoveden tarve pienenee. Prosessivesien hyödyntäminen riippuu jonkin verran mm. laitoksen vastaanottamien jakeiden laadusta ja vesipitoisuudesta.
Hallavaaran jätekeskukseen tulee vesijohtolinja sekä Köyliöstä että Eurasta. Biokaasulaitos on
liitetty Euran vesijohtoverkkoon. Vuonna 2004 rakennetun vesijohtolinjan ja linjan varrella olevan
paineenkorotusaseman kapasiteetti riittää biokaasulaitoksen ja sen laajennusten tarpeisiin.
Syntyvän jäteveden määrä riippuu jonkin verran vastaanotettavien biohajoavien jätteiden määrästä
ja laadusta sekä ajoneuvojen pesuun käytettävän veden määrästä. Mikäli laitoksen rejektiveden
typpipitoisuus on pieni, voidaan vettä kierrättää prosessissa tehokkaasti. Mahdollista on myös rejektiveden tuotteistus nestemäiseksi typpilannoitteeksi, jolloin viemäriin johdettavia jätevesiä syntyy
vähemmän. Viemäriin johdettavien jätevesien määrään vaikuttaa lisäksi mahdollinen lopputuotteen
rakeistus, sillä humuksen termisestä kuivauksesta aiheutuu jäteveden määrään lisäystä. Mikäli
jätevedenpuhdistamolle toimitettavan veden osalta typen määrä aiheuttaa ongelmia tai muutoin
ravinnenesteille on markkinoita, voidaan typen konsentrointia ja erillisen typpinesteen valmistusta
tehostaa. Tämä vaihtoehto korostuu lähinnä vaihtoehdossa 3, biojätteen vuosikäsittelykapasiteetilla 100 000tn, jolloin syntyvän humuksen ja jäteveden määrä on kohtuullisen korkea.
Biokaasulaitoksen kapasiteettivaihtoehtojen vaikutus JVP-Euran puhdistamolle aiheuttaa erilaisia
muutostarpeita jätevedenpuhdistamolla tai jätevesien esikäsittelyä Hallavaraan jätekeskuksessa
erityisesti typen poiston tehostamiseksi. Juurocon Oy on tehnyt keväällä 2008 asiaa koskevan selvityksen. Selvityksessä on huomioitu kaikki puhdistamolle tulevat jätevedet ja myös niiden määrien
oletetut muutokset ja määrän kasvu tulevaisuudessa. Biokaasulaitoksen vesimäärä on enimmilläänkin vain 2 % JVP-Euran vastaanottamasta kokonaisvesimäärästä (VE 3).
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JVP-Eura Oy kuormitus ja ajomalli
JVP nykyinen ajomalli ja kuormitus

0-

JVP muutettu ajomalli

A-

JVP muutettu ajomalli, HK-Ruokatalon biologinen
esikäsittely ohitettu

CA -

JVP muutettu ajomalli, HK-Ruokatalon kuormitus
kaksinkertainen ja biologinen esikäsittely ohitettu

DCA -

JVP muutettu ajomalli, HK-Ruokatalon kuormitus
kaksinkertainen ja biologinen esikäsittely ohitettu;
Kuntalinjallekin esiselkeytys

DCB -

N-poisto %
N-tot mg/l
BOD mg/l
N-poisto %
N-tot mg/l
BOD mg/l
N-poisto %
N-tot mg/l
BOD mg/l
N-poisto %
N-tot mg/l
BOD mg/l
N-poisto %
N-tot mg/l
BOD mg/l

VE 0
80 %
7
15

VE 1
80 %
7
15

80 %
7
5

VE 2
60 %
25

VE 3

80 %
12
7
80 %
12
7
85 %
10
10
90 %
7,5
10

70 %
25
10
80 %
15
10
70 %
25
10
80 %
15
10

Taulukko 10. JVP-Euran saavutettavissa oleva jäteveden puhdistustaso tarkastelluilla vaihtoehdoilla. Taulukko antaa suuruusluokka-arvion vuositasolla edellyttäen, että puhdistamolla suoritetaan tarvittavat muutokset eikä siellä ole toimintahäiriöitä. (Väritys viittaa nykyisten luparajojen saavutusmahdollisuuteen)
Hallavaaran jätevesien käsittely on mahdollista JVP-Euran vanhalla (selvityksen tekoaikana olemassa olleella) prosessikytkennällä Hallavaaran nykyisen maksimikapasiteetin ollessa täydessä
käytössä.(Vaihtoehdot 0 ja 1). Puhdistamolla syksyllä 2008 toteutettu prosessin ajotapamuutos
mahdollistaa Hallavaaran vesien käsittelyn kapasiteettivaihtoehdoille 2 ja 3 (50 000 t/a ja 100 000
t/a). Puhdistamolla on ajotapamuutoksen myötä otettu käyttöön linjalla 1 alkaliteetin nosto ja hiililähteen lisäys denitrifikaatio-vaiheeseen sekä näiden vaatimat oheisinvestoinnit. Näin väliselkeytykseen tuleva lietetilavuuskuormitus on kasvanut oleellisesti. Mahdollista on myös flotaation kemikaaliannosteluyksikön automatisointi kiintoainekuormitukseen perustuvaksi. Lisäksi puhdistamolla
on ajotapamuutoksen myötä kiinnitettävä erityistä huomiota mittausten luotettavuuteen ja kattavuuteen sekä käyttövarmuuteen.
Mikäli kaikki tarvittavat muutokset JVP-Euran puhdistamolla eivät ole mahdollisia, voidaan jätevesiä esikäsitellä Hallavaarassa. Perinteisissä rejektivesien nitrifikaatio-denitrifikaatio (ND) tai DNprosesseissa hiililähteen, alkaliteetin ja energian tarpeet ovat erittäin merkittäviä. Näissä ympäristövaikutukset ovat merkittävästi suuremmat kuin JVP-Eura Oy puhdistusvaihtoehdossa. Lämpimille
yli 30 asteisille rejektivesille on kehitetty prosesseja, joissa hapettamista ei viedä yhtä pitkälle, vaan
hapetus – pelkistys suoritetaan nitriitin kautta. Nämä ovat ympäristöystävällisempiä kuin edelliset
vaihtoehdot.
Juurocon Oy:n selvityksessä esikäsittelyvaihtoehtoina esiteltiin mm. Anammox-prosessi, magnesium-ammoniumfosfaatin saostus ja erotus, sekä ammoniakin strippaus. Yhteenvedossa kuitenkin
todettiin, että lupaavimmat Hallavaaraan soveltuvat vesien esikäsittelyvaihtoehdot ovat vielä kehitysasteella, jonka vuoksi rejektivesien erilliskäsittelyn kanssa ei tulisi kiirehtiä.
8.4.4. Vaikutukset elinkeinoelämään ja työllisyyteen
Vaikutuksilla elinkeinoelämään tarkoitetaan niitä vaikutuksia, joita hankkeella mahdollisesti on
seudulliseen ja alueelliseen kehitykseen. Työllisyysvaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen työllisyysvaikutuksia hankkeen rakentamisen ja varsinaisen toiminnan aikana.
Biohajoavien jätteiden keskitetty ja korkeatasoinen laitosmainen käsittely nähdään valtakunnallisesti ja seudullisesti ajankohtaisena ja tarpeellisena hankkeena. Kehittynyt ja monipuolisia jätehuoltopalveluja tarjoava paikallinen jätehuolto edistää alueen yritysten kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia monin tavoin. Seudullisesti biokaasulaitoshankkeen nähdään alentavan kuljetus-

52
kustannuksia kuljetusmatkojen lyhentyessä. Myös vaikutukset korkeatasoisten ja edullisten peltolannoitetuotteiden tuotantoon edistää alueen maatalouden kilpailukykyä. Laitoksen sijoittamista
nykyisen jätekeskuksen yhteyteen pidetään hyvänä. Positiivisina puolina jätekeskuksen nykyiset
työntekijät näkivät myös työn määrän kasvun. Jätekeskuksessa työskentelee Satakierron palveluksessa arkipäivinä viisi vakituista työntekijää. Biokaasulaitoksen katsottiin vaikuttavan Hallavaaran kehittymiseen korkeatasoiseksi jätteenkäsittelyalueeksi. Tasokkaat ja monipuoliset jätteenkäsittelymahdollisuudet parantavat alueen ja seudun imagoa sekä mahdollistavat nykyvaatimukset
edellyttävän jätehuoltopalvelun toteuttamista alueella.
Hanke ei ole ristiriidassa Köyliön kunnan kehityshankkeiden kanssa. Hanke tukee jätehuollon
toimintaedellytyksiä Hallavaarassa, sillä mm. syntyvää humusta voidaan käyttää käytöstä poistuneen jätetäytön pintarakenteissa ja Hallavaaran alueen viherrakennuskohteiden materiaalina.
Taloudellisten toimintaedellytysten vahvistaminen Hallavaarassa hyödyttää myös ympäristöä,
kun taloudellisia resursseja voidaan ohjata näihin toimintoihin eikä kaikkea syntyvää materiaaleja tarvitse toimittaa alueelle muualta, jolloin kuljetuksista muodostuisi hieman mm. melua ja
pakokaasupäästöjä.
Hanke ei estä ympäröivien alueiden käyttöä maa- ja metsätaloudessa, joten ympäröivien maaalueiden arvo ei tule muuttumaan biokaasulaitoksen laajentamisen jälkeen.
Hanke vähentää biohajoavien jätteiden kuljetusetäisyyksiä toiminta-alueella, jolle on sijoittunut
seudullisesti huomattavasti mm. erilaisia elintarviketeollisuuden biohajoavia jätteitä tuottavia toimijoita. Tätä kautta hanke vähentää yritysten kuljetuskustannuksia sekä oletettavasti pienentää jätteen käsittelykustannuksia hyötykäyttömahdollisuuksien ja -paikkojen lisääntyessä.
Syntyvän biokaasun osalta hanke nähdään positiivisena, sillä hyötykäyttöön ohjattavalla biokaasulla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Tulevaisuudessa, biokaasun liikennepolttoainekäytön yleistyessä Hallavaaran biokaasulaitos voi toimia myös tärkeänä
lenkkinä liikennepolttoaineen jakeluverkon toteuttamisessa.
Hankkeen työllisyysvaikutukset
Hanke työllistää rakentamisen aikana merkittävän määrän rakennusalan ammattilaisia. Rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksia on arvioitu TE-keskuksen käyttämän työllisyysvaikutusten arviointimallin mukaisesti, jossa 100 000€:n investointi vastaa 2,1 henkilötyövuotta. Hankkeen toiminnan
aikainen työllistävyysvaikutus perustuu Satakierron olemassa olevan laitoksen työllistävyyteen
sekä Satakierron arvioihin tulevasta työllistävyydestä. Hankkeen välillisiä vaikutuksia kuljetusten ja
logistiikan osalta ei ole arvioitu.
Biokaasulaitoksen laajennus lisää Hallavaaran työntekijöiden työtä vastaanottopalveluissa sekä
laitoksen käyttöön, huoltoon ja valvontaan liittyvien toimien osalta. Paikallisesti hankkeen toteuttamisella on biokaasulaitoksen perustoimintojen osalta työllistäviä vaikutuksia 1-5 henkilötyövuoden verran. Mahdollinen lopputuotteen jalostaminen korkeatasoiseksi mullaksi tai maanparannuskompostiksi työllistää noin puolen henkilötyövuoden verran. Hanke työllistää välillisesti myös
mm. kuljetusliikkeitä ja tutkimuslaboratorioita.
Biokaasulaitoksen laajennuksen rakentaminen työllistää tilapäisesti erilaisia alan suunnittelijoita ja rakennusalan ammattilaisia ja erikoisammattilaisia. Rakentamisen suorittavat tehtävään valittavat urakoitsijat, jotka voivat tulla Satakunnan ulkopuolelta, joten paikallisia työllisyysvaikutuksia ei voida välttämättä osoittaa.
Teollisuuden jätteiden hyötykäytön lisääminen saattaa edellyttää jätteiden käsittelyä esimerkiksi räätälöidyillä laitteilla, jotta jätteet paremmin soveltuvat käsiteltäväksi biokaasulaitoksessa. Tämän osalta työllistävä vaikutus on kuitenkin pieni.
Kaiken kaikkiaan hankkeen työllisyysvaikutuksia voidaan pitää kuntatasolla kohtuullisen merkittävinä.
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Työllisyysvaikutukset (htv)
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Hallinto ja johto
Markkinointi ja myynti
Käyttöhenkilöstö
Huoltotyöt, ylläpito
Lopputuotteen jatkojalostus
Jatkuva työllistävyys yhteensä

VE0
max.
19 000tn
0
0,5
0,25
2
0,25
0,25
3,25

VE1
max.
24 000tn
0
0,5
0,25
2
0,25
0,25
3,25

VE2
max.
50 000tn
42
0,5
0,5
3
0,5
0,5
5

VE3
max.
100 000tn
126
0,5
0,5
4
1
1
7

Taulukko 11. Arvio hankkeen työllistävyydestä toiminnoittain henkilötyövuosina (htv)
8.4.5. Vaikutukset maisemaan
Nykytilanne
Hallavaaran alue, noin + 80 m (N60), sijoittuu topografialtaan tasaiseen loivapiirteiseen moreenimaastoon. Alue muodostuu kahdesta itä-kaakko ja länsi-luode suuntaisesta kalliomoreeniselänteestä ja niiden välisestä painanteesta. Vanha ja uusi jätetäyttöalue sijaitsevat eteläisen
moreeniselänteen laella ja osittain maastopainannetta kohti viettävässä rinnemaastossa.
Hallavaaran jätekeskuksen nykyinen kaatopaikkatoiminta hallitsee lähimaisemaa. Satakunnan Museon lausunnon mukaan laitoksen laajennuksen alueelta tai sen lähistöltä ei ole luetteloitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, arvokasta rakennettua ympäristöä tai muinaisjäännöksiä.
Hallavaaran jätekeskuksen vanha, vuonna 1992 käyttöönotettu jätetäyttö on leveä ja melko tasainen, lopullinen täyttökorkeus jäänee arviolta tasolle + 93 m (N60). Uuden täyttövaiheen korkeus
tulee olemaan noin + 95 m (N60) eli noin 15–17 metriä maanpinnasta. Luiskien kaltevuus tulee
suurimmillaan olemaan 1:3 -1:4. Vanhasta jätetäytöstä on peitetty ja rakennettu lopulliseen muotoonsa noin kolmasosa koko jätetäytön pinta-alasta. Osa vanhasta jätetäytöstä on jäänyt uuden
kaatopaikan pohjarakenteen alle. Lopulliseen muotoonsa vanha jätetäyttö tullaan rakentamaan
viimeistään vuoteen 2011 mennessä. Kaatopaikan vanhan, loppupeitetyn osan ylimpänä kerroksena on metrin kasvukerros. Tulevaisuuden tavoitteena on jätetäytön saattaminen kasvulliseksi kuusikoksi. Mahdollinen puusto tulee lisäämään jätetäytön korkeusnäkymää lähiympäristöön, mutta
merkitys kaukomaisemassa on pieni.
Biokaasulaitoksen rakenteista korkein on 18 metriin kohoava biokaasureaktori. Biohajoavien jätteiden vastaanottorakennus on keskimäärin 9 metriä korkea ja humuksen varastohalli 10 metriä. Biokaasuvaraston eli kaasupallon korkeus on 14 metriä. Vaihtoehdoissa 2 ja 3 biokaasureaktorien
lukumäärä lisääntyy, mutta rakenteiden korkeus ei tule oleellisesti muuttumaan. Biokaasuvaraston
eli kaasupallon koko vastaa nykyisellään yhden vuorokauden kaasuntuotantoa. Biokaasuvaraston
tilavuus on 2 000m3.
Kaatopaikka-alue ja biokaasulaitos laajennuksineen eivät näy häiritsevästi kaukomaisemasta käsin
esim. korkeilta ja avoimilta selänteen lakialueilta tai näköalapaikoilta. Alue on maisemakuvaltaan
suljettu. Jätekeskusta ympäröivä mäntyvaltainen kangasmetsä estää jätetäytön ja kaatopaikan
näkyvyyden lähiympäristöön ja lähimmälle maantietielle 2111 (Köyliö-Luvalahti). Jätekeskuksen
reuna-alueita rajaa suojapuusto. Jätekeskuksen käytössä oleva osa on ympärysojien rajaama.
Aikaisemmin, etenkin keväisin ongelmia aiheuttaneista sulamis- ja sadevesiongelmista ollaan pääsemässä eroon. Vesi on kuitenkin vaurioittanut jätelaitosta rajaavaa puustoa, joka on osittain kuollut pystyyn. Pystyyn kuollut puusto on suureksi osin poistettu ja loppu raivaustyö tullaan suorittamaan vuoden 2009 aikana.
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Kuva 9. Jätekeskusta ympäröivä mäntyvaltainen kangasmetsä estää jätetäytön ja kaatopaikan näkyvyyden lähiympäristöön ja lähimmälle maantietielle 2111 (Köyliö-Luvalahti).

Jätelaitoksen normaalista toiminnasta ei lähiympäristöön aiheudu merkittävästi roskaantumista,
koska jätteet tiivistetään penkkaan päivittäin ja kuljetukset on peitetty. Kovilla tuulilla kevyitä jätteitä, mm. muovia saattaa kuitenkin kulkeutua lähimetsien alueille. Myös tahallisesta jätekuormien
jättämisestä kaatopaikan lähialueille aiheutuu jonkin verran roskaamista. Näitä sekä kaatopaikan
alueelta tuulen mukana lähialueen metsiin joutuneita roskia siivotaan tarpeen mukaan jätekeskuksen henkilöstön toimesta.
Köyliönjärven kulttuurimaisema-alue sijaitsee noin 2,5 km päässä käsittelykeskuksesta. Kansallismaisema rakentuu laakeista viljely- ja järvimaisemista sekä kirkko- ja kartanonäkymistä. Köyliössä
sijaitsee Suomen pisin koivukujanne. Maisemaan liittyy kulttuurihistoriallinen perinne, sillä Lalli tappoi Henrik Piispan Köyliönjärven jäällä. Kylätoiminta on Köyliössä hyvin aktiivista ja perinnemaisemasta pidetään huolta.
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Hallavaaran jätekeskus

Kuva 10. Köyliönjärven kulttuurimaisema

Yhteenveto ja arvio maisemaan kohdistuvista vaikutuksista
Hankkeen maisemalliset vaikutukset eri vaihtoehdoissa eivät ole merkittäviä, sillä jätekeskuksen
alue on jo maisemakuvaltaan muuttunut jätteenkäsittelytoimintojen vuoksi. Lisäksi Hallavaaran
alue ja sen lähiympäristö on kaatopaikkatoimintoja lukuun ottamatta rakentamatonta. Jätekeskuksen kokonaisilmeen muuttuminen vanhasta kaatopaikka-alueesta teollisuusalueen suuntaan parantaa alueen yleistä maisemakuvaa. Satakunnan Museon antaman lausunnon perusteella biokaasulaitoksen laajennuksen sijoittamisella Hallavaaran alueelle ei voida katsoa olevan merkittäviä
maisemavaikutuksia.
Nykyisen kaatopaikan reunalla olevat pystyyn kuolleet puut muodostavat maisemahaitan. Kuollut
puusto on osittain vaikuttanut kielteisiin mielikuviin alueen ympäristöstä ja kaatopaikan hoidosta.
Jätekeskuksen ympäristö on jo siistiytynyt ja tulee edelleen paranemaan alueen kehittämisen ja
vesien lopullisen keräys- ja ojitusjärjestelmän valmistuttua.
Vaihtoehdossa 0 ja 1 hankkeella ei ole vaikutuksia alueen maisemakuvaan, koska kyseisissä vaihtoehdoissa alueelle ei sijoita uusia rakennuksia tai rakenteita.
Vaihtoehdoissa 2 ja 3 biokaasulaitosta laajennetaan, jolloin lisärakennusten tai rakenteiden rakentaminen toteutetaan todennäköisimmin nykyisen laitoksen välittömään läheisyyteen tai muualle
jätekeskuksen alueelle. Lisärakenteiden tarve riippuu laajennuskapasiteetista, mutta uudet lisärakenteet tulevat kuitenkin vastaamaan nykyisen laitoksen rakenteiden koko- ja korkeusluokkaa.
Selkeimmin maisemassa tulee näkymään muutokset reaktoreiden lukumäärän lisääntymisessä.
Jätekeskusta rajaavaa metsää ei kaadeta, joten puuston suojavaikutus tulee säilymään, eikä jätetäyttö tai biokaasulaitos laajennuksineen näy jatkossakaan lähimaisemassa häiritsevästi tai nykytilanteesta suuresti poiketen. Käsittelyhallit ja käsittelylaitteet ylettyvät hieman puuston silhuetin yläpuolelle. Biokaasulaitoksen laajennus ei tule vaikuttamaan merkittävästi kaukomaisemaan. Nykyisen mädätysreaktorin korkeus on 18 metriä. Laajennuksen yhteydessä rakennusten värityksessä

56
otetaan huomioon jätekeskuksen nykyiset rakennukset ja yhtenäinen ulkoasu.
Hanke ei tule vaikuttamaan Köyliönjärven kulttuurimaisema-alueeseen tai alueen maisemakuvan
muuttumiseen. Hankkeella ei myöskään ole maiseman muuttumiseen välillisiä vaikutuksia eikä
hanke esim. muuta alueen maatalouselinkeinojen harjoittamisen edellytyksiä.
Hankkeen ei arvioida aiheuttavan merkittävää maisemahaittaa.
8.4.6. Vaikutukset kulttuuriperintöön
Alueella tai sen lähistöltä ei ole luetteloitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, arvokasta
rakennettua ympäristöä tai muinaisjäännöksiä. Lähimmät muinaisjäännökset sijaitsevat noin 5 km
päässä Köyliönjärven rannalla. Lähimmät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sekä puukujanteet sijaitsevat Köyliön keskustassa noin 3 km päässä, joten niillä ei ole merkitystä suunnitellun
toiminnan kannalta.
8.4.7. Liikenteelliset vaikutukset

Hallavaaran jätekeskus sijaitsee maantien 2111 tuntumassa. Jätekeskukseen tuleva liikenne kulkee pääosin valtatien 12 ja maantien 204 kautta maantielle 2111, josta erkanee Hallavaaran jätekeskukseen johtava asfalttipäällysteinen tie. Liittymän etäisyys jätekeskuksesta on noin 300 metriä.
Liittymäjärjestelyt ovat tällä hetkellä toimivat ja risteyksen näkemät hyvät. Turvallisuuden kannalta
teiden kunto on hyvä lukuun ottamatta tietä nro 2111. Satakierto on ollut ko. tiestä useita kertoja
yhteydessä Destiaan ja jättänyt anomuksen tien päällystevaurioiden korjaamisesta. Ilmoituksen
mukaan määräraha tien parantamiselle on varattu vuodelle 2009.

12
2140

2111
204

Kuva 11. Hallavaaran jätekeskusta ympäröivä tieverkko
Jätekeskuksen vaikutusalueella valtatien 12 liikennemäärä (KVL) vuonna 2006 oli 3 500 – 5 300
ajon/vrk, josta raskaan liikenteen osuus noin 15 %. Maantien 204 liikennemäärä oli 2 700 – 4 800
ajon/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 11 %. Maantiellä 2111 liikennettä oli 500 ajon/vrk, josta
raskasta liikennettä noin 6 %, maantien 2140 liikennemäärä oli noin 1 200 – 2 100 ajon/vrk josta
raskaan liikenteen osuus noin 5 %. Hallavaaran käsittelykeskuksen sisääntulotiellä raskaiden ajo-
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neuvojen arkivuorokausiliikenne on noin 25 ajon/vrk. Henkilöautoliikenne vaihtelee runsaasti muun
muassa vuodenajasta riippuen, se on arvioilta noin 10–25 ajon/vrk arkisin. Hallavaaran jätekeskukseen toimitetaan jätettä myös viikonloppuisin ja iltaisin kulkuoikeuden omaavien kuljetusyhtiöiden toimesta.
Biokaasulaitoksen liikenteelliset vaikutukset ja liikennemäärän lisäykset aiheutuvat pääasiassa
erilaisten biohajoavien jätteiden kuljetuksista käsittelyyn laitokselle sekä lopputuotteen kuljetuksesta pois laitokselta. Mahdollisimman suuri osa poiskuljetettavan lopputuotteen kuljetuksista tullaan
suorittamaan ”paluukuorma” -periaatteella jätekeskukseen tai sen läheisyyteen muutoinkin tulevilla
ajoneuvoilla.
Liikennemäärien kasvu tieverkolla on arvioitu biokaasulaitoksessa käsiteltävien biohajoavien jätteiden maksimimäärästä keskimääräisellä kuljetuskalustolla. Liikennemäärät on laskettu sen mukaan, että biokaasulaitokseen vastaanotettava jäte tulisi keskimäärin 12 tn kuormissa. Mitoitusperusteena on käytetty laskentamallia, jossa tavalliseen pakkaavaan biohajoavaa jätettä tuovaan
autoon menee noin 5-8 tn biojätettä ja täysperävaunulliseen kuljetusautoon noin 20 tn esim. lietteitä. Lähialueen tieverkon nykyiset liikennemäärät on saatu Tiehallinnon ylläpitämästä tierekisteristä.
ajoneuvoBiokaasulaitoksen laajennusvaihtoehto
määrä / vrk
Vaihtoehto 0
4
Vaihtoehto 1, max. 24 000 tn/a
6
Vaihtoehto 2, max. 50 000 tn/a
11
Vaihtoehto 3, max. 100 000 tn/a
22
Taulukko 12. Biokaasulaitoksen vastaanottamien biohajoavien jätteiden aiheuttama liikennemäärän lisäys
Epävarmuuden arvioinnissa muodostaa se, että liikenteen lisääntyminen riippuu pitkälti käsiteltävien massojen laadusta, nestepitoisuudesta ja kuljetuskalustosta. Myös lopputuotteen paluukuorma- periaatteen toteutumisesta ei ole täyttä varmuutta.
Biohajoava jäte tuodaan käsittelykeskukseen kuorma-autoilla, jotka aiheuttavat pakokaasujen
vuoksi haitallisten aineiden päästöjä ilmaan. Näitä ovat muun muassa hiilimonoksidi eli häkä (CO),
epätäydellisestä palamisesta syntyvät hiilivedyt (HC) sekä typen oksidit (NO ) ja hiukkaset. Biokaasulaitoksen liikenteestä aiheutuvien päästöjen arvioimiseen on käytetty LIISA pakokaasujen laskentajärjestelmän (VTT) mukaisia pakokaasupäästökertoimia. Päästökertoimet on määritetty EURO 3 kalustolle maanteillä 80 km/h -tuntinopeudella ajettaessa. Päästökertoimia laskettaessa oletuksena on ollut, että kuormat tuodaan käsiteltäväksi puoliperävaunulla varustetuilla yhdistelmillä.
Käytännössä osa kuormista tulee pakkaavilla jäteautoilla, säiliöautoilla, puoliperävaunuyhdistelmillä ja täysperävaunuyhdistelmillä. Keskimäärin laskennassa kuitenkin päädyttiin käyttämään puoliperävaunulla varustetun yhdistelmän lukuarvoja.
x

Liikennepäästöjen kokonaismäärä on saatu kertomalla ajoneuvojen vuosittain ajama kilometrimäärä yhdisteen päästökertoimella. Biohajoavaa jätettä tuodaan Satakierron biokaasulaitokseen pääasiassa Satakunnan alueelta. Biohajoavia jätteitä vastaanotetaan myös Satakunnan lähialueilta.
Jätekeskukseen kohdistuvan ajosuoritteen keskimääräiseksi kuljetusmatkaksi on laskettu 25km,
paitsi vaihtoehdossa 3, jossa jätettä toimitetaan myös kauempaa.
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Taulukko 13. Liikenteen laskennalliset pakokaasupäästöt biokaasulaitoksen aiheuttamasta
liikenteestä
VE0

VE1

VE2

VE3

25
4
100
36500

25
6
150
54750

25
11
275
100375

45
22
990
361350

VE0

VE1

VE2

VE3

g/km
0,18
0,10

0,007
0,004

0,010
0,005

0,018
0,010

0,065
0,036

NOx
Hiukkaset
(PM)

7,70

0,281

0,422

0,773

2,782

0,07

0,002

0,004

0,007

0,023

CH4

0,01

0,0003

0,0005

0,001

0,003

N2O

0,04

0,001

0,002

0,004

0,014

SO2

0,01

0,0004

0,001

0,001

0,004

CO2

1116,00

40,734

61,101

112,019

403,267

Ajosuorite/kuorma
Ajoneuvojen lukumäärä/vrk
Ajosuoritteet km/vrk
Ajosuoritteet vuodessa km
Päästöt ilmaan tn/a
1)

CO
HC

1) Päästöt huomioitu Euro 3 -kalustolla, täydellä kuormalla (25 tn) maantieajossa

Vaikutukset liikenteen meluun
Liikenteen aiheuttamat meluvaikutukset kohdistuvat pääosin maanteiden 204, 2111 ja 2140 liikenteeseen. Maantien 2111 nykyisen liikenteen melutaso on 10 metrin etäisyydellä tien keskilinjasta
ilman vaimennuksia noin 58dB, maantien 204 noin 71dB, maantien 2140 noin 61dB ja valtatien 12
noin 71dB.
Ohjearvot melutasolle ovat asumiseen käytettävillä alueilla ulkona 55dB päivällä ja 50dB yöllä.
Tieliikenteen meluun vaikuttavat ajoneuvon ominaisuuksien lisäksi useat eri tekijät, mm. tien päällyste, mäkisyys ja liikenteen sujuvuus. Erilaiset pehmeät pinnat, kuten pellot, nurmi tai tuore lumi
vaimentavat ääntä kovia pintoja tehokkaammin. Liikenteen melu vähenee 3dB etäisyyden kaksinkertaistuessa tiestä (3dB:n muutos on melko pieni, havaittavissa).
Raskaiden ajoneuvojen määrien muutos vaikuttaa havaittavaan meluun siten, että ko. liikenteen
määrän muuttuessa 15 % kasvaa melutaso keskimäärin 2,6 dB 80km/h nopeusalueella. Satakierron hankkeessa biokaasulaitoksen liikennemäärien lisäys ei muuta merkittävästi raskaan liikenteen
määriä muualla, kuin tiellä 2111. Tien 2111 osalta tulee ottaa huomioon liikenteen ohjautuminen
jätekeskukseen kahdesta suunnasta, jolloin melukuormitus ei käytännössä kohdistu kokonaan yhdelle tieosuudelle. Tien 2111 osalta on myös huomioitavaa, että tien varrella on vain vähän asutusta ja kokonaisliikennemäärä on pieni.
Melutason arvioidaan voivan hetkellisesti, esim. jätteiden purkamisen tai ajoneuvon kiihdytysten
yhteydessä nousta lyhytaikaisesti maksimimelutason yläpuolelle. Keskiäänitasot ovat maksimimelutasoja huomattavasti alhaisempia ja ylityksen aiheutuvat pääosin päiväsaikaan jätekeskuksen
alueella. Näin ollen biokaasulaitoksen eri laajennusvaihtoehdoilla ja liikennemäärien lisäyksellä ei
arvioida olevan merkittävää tai häiritsee vaikutusta alueen melutasoon.
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Yhteenveto liikenteeseen kohdistuvista vaikutuksista
Liikenteelliset vaikutukset on rajattu maanteille 204, 2111, 2140 ja valtatielle 12. Biokaasulaitos
sijaitsee maantien 2111 tuntumassa. Jätekeskukseen tuleva liikenne kulkee pääosin valtatien 12 ja
maantien 204 kautta maantielle 2111, josta erkanee Hallavaaran jätekeskukseen johtava liittymä.
Kokonaisliikenteen määrän lisäys on esitetty alla olevassa taulukossa eri hankevaihtoehtojen osalta. Biokaasulaitoksen eri laajennusvaihtoehdoilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia liikenteen sujumiseen tai alueen tiestön liikenne- ja onnettomuusmääriin tai melutasoon, koska päivittäinen liikennemäärän lisäys on kaikissa hankevaihtoehdoissa suhteellisen pieni.

Biokaasulaitoksen laajennusvaihtoehto

Biokaasulaitoksen
ajoneuvomäärä / vrk

Liikennemäärän
(KVL) lisäys tiellä
204
KVL nykytilanteessa ka. 3750

Liikennemäärän
(KVL) lisäys tiellä
2111 (%)
KVL nykytilanteessa ka. 500

Vaihtoehto 0
4
0%
0%
Vaihtoehto 1, max. 24 000 tn/a
6
0,2 %
1,2 %
Vaihtoehto 2, max. 50 000 tn/a
11
0,3 %
2,2 %
Vaihtoehto 3, max. 100 000 tn/a
22
0,6 %
4,4 %
Taulukko 14. Biokaasulaitoksen vastaanottamien biohajoavien jätteiden aiheuttama kokonaisliikennemäärän keskimääräinen lisääntyminen jätekeskuksen lähiteillä 204 ja 2111

8.5. Vaikutukset luontoon
8.5.1. Vaikutukset pintavesiin

Hallavaaran
jätekeskus
Köyliönjärvi

Pyhäjärvi

Kuva 12. Hallavaaran jätekeskuksen lähimpien vesistöjen, Pyhäjärven ja Köyliönjärven sijainti (Pohjakartta (C) Maanmittauslaitos lupanro 610/MML/07)

Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisun nro 126 Suomen vesistöalueet mukaan Hallavaaran jätekeskuksen alue kuuluu Eurajoen päävesistöalueeseen nro 34. Päävesistöalue jakautuu useampaan
osa-alueeseen. Hallavaara sijoittuu Köyliönjärven ja joen nro 34.05 valuma-alueen ja Pyhäjärven
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alueen nro 34.03 rajalle. Jätekeskuksen itäpuolelta vedet virtaavat itäkaakkoon ja päätyvät lopulta
Köyliönjärveen. Alueen länsipuolelta vedet purkautuvat Eurassuolle. Purkureitin pituus on noin 1,0
km. Eurassuolta purkautuvat vedet laskevat Pyhäjärveen. Virtausmatka jätekeskuksesta Pyhäjärveen on noin 4,6 km.

Köyliönjoen yläosan valuma-alue

Pyhäjärven
valuma-alue

HALLAVAARAN
JÄTEKESKUS

Köyliönjärven
valuma-alue

Kuva 13. Vesistöjen valuma-alueet jätekeskuksen lähialueilla

Pyhäjärvi sijaitsee Euran, Säkylän ja Yläneen kuntien alueella. Pyhäjärven laatua uhkaa ravinnekuormituksen aiheuttama rehevöityminen. Suuri osa ravinteista on peräisin järven valuma-alueelta,
lähinnä hajakuormituksesta. Hajakuormituslähteitä ovat ilmalaskeuma, luonnonhuuhtouma, maaja metsätalous, haja-asutus sekä turvetuotanto. Pyhäjärvelle on jo vuosia toteutettu runsaasti suojeluhankkeita, joiden suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastaa mm. Pyhäjärven Suojelurahasto. Vesiensuojelun toteutus näkyy ojien ja jokien parantuneena veden laatuna, mutta hitaasti
itse järvessä. Veden laatu Pyhäjärvessä on kuitenkin hyvä. Pyhäjärvi toimii Euran kunnan tekopohjaveden raakavesilähteenä.
Köyliönjärvi sijaitsee Köyliössä, noin 4,5 km Hallavaaran jätekeskuksesta. Köyliönjärvi on hajakuormituksen seurauksena rehevöitynyt ja veden laatu on todettu heikoksi. Järveä on kunnostettu
vuodesta 1992 lähtien mm. nuottauksella. Järven fosforipitoisuudet ovat olleet korkealla.

Nykytilanne
Kaatopaikkavedet sekä biokaasulaitoksen jätevedet ohjautuvat tällä hetkellä suotovesialtaaseen, josta vesi pumpataan Euraan, JVP-Eura Oy:n puhdistamolle. Hallavaaran kaatopaikka-alueen pintavesiä tarkkaillaan maastossa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän velvoitetarkkailun mukaisesti, neljä kertaa vuodessa. Tarkkailun suorittaa Kokemäenjoen Vesiensuojeluyhdistys ry. Tarkkailu koskee jätekeskuksen läheisyydestä lähtevää, kantatielle 42 kulkevaa purkuojaa, kolmiopatoa, pumppukaivoa ja pohjavesiputkia.
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Hallavaaran jätekeskuksen jätevesien kerääminen on hallittua. Jätteen loppusijoitusalueen
likaiset jätevedet sekä biokaasulaitoksen jätevedet ohjataan suotovesialtaan kautta eteenpäin JVP-Eura Oy:n puhdistamolle. Biokaasulaitoksesta käsittelyyn ohjautuvat prosessijätevesien lisäksi myös asfaltoiduille piha-alueille kertyvä sadevesi sekä mahdolliset pesuvedet.
Peitetyn jätepenkereen sekä uuden jätepenkereen luiskan puhtaat sadevedet kerätään erikseen talteen ja johdetaan luonnonojiin jätekeskuksen välittömään läheisyyteen. Jätekeskuksen alueelta poispumpattavien puhtaiden sadevesien laatua tarkkaillaan.
Hallavaaran vesistötarkkailun havaintopaikat on esitetty liitteissä, Liite 9. Pohjavesiputket on merkitty karttaa tähdillä, muut tarkkailukohdat ympyrällä.

Yhteenveto pintavesiin kohdistuvista vaikutuksista
Biokaasulaitoksen toiminnalla ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäröivien alueiden pintavesien muodostumiseen tai kulkuun. Aikaisempaan aumakompostointiin verrattuna vesienkäsittelyn ja keräämisen taso paranee, kun ulkona tapahtuvasta aumakompostoinnista luovutaan.
Laitos ei muuta paikallisia hydrologisia olosuhteita tai veden luontaista valuntaa. Suljetussa prosessissa, tiiviissä säiliöissä ja pääosin laitoksen sisätiloissa tapahtuva käsittelytoiminta ei aiheuta
laitoksen normaalitoiminnan aikana muutoksia pintaveden laatuun. Laitoksen maastonmuodoiltaan
tasaiset piha-alueet asfaltoidaan, millä estetään käsiteltävien ainesten joutuminen valumavesiin ja
jätekeskuksen alapuolisiin vesistöihin mahdollisissa poikkeustilanteissa. Mahdollisten poikkeustilanteiden yhteydessä materiaalit kerätään asfaltin päältä koneellisesti ja ohjataan uudelleen käsittelyprosessiin. Pintavesien saastuminen saattaisi olla mahdollista pitkäaikaisen vuodon tai merkittävän ylivuototilanteen seurauksena. Kyseisiä riskejä vältetään tarkkailemassa säännöllisesti säiliöiden, putkistojen ja muiden rakenteiden tiiveyttä. Mahdollisia ylivuototilanteitä ehkäistään laitoksen huolellisella suunnitellulla ja prosessihallinnalla sekä varmistamalla häiriötilanteissa materiaalien tehokas kerääminen piha-alueelta uudelleen prosessiin tai muuhun käsittelyyn.
Kaikki biokaasulaitoksen jätevedet johdetaan puhdistettavaksi JVP-Eura Oy:n puhdistamolle. JVPEura Oy:n puhdistamolta puhdistetut vedet johdetaan Pyhäjärven laskujokeen, Eurajokeen. Juuroconin tekemän selvityksen mukaan puhdistamolla on mahdollista tietyin muutoksin saavuttaa puhdistamolle asetetut päästötavoitteet kaikissa biokaasulaitoksen laajennusvaihtoehdoissa. Vaihtoehdon 3 osalta JVP-Euran puhdistamolle johdetuilla biokaasulaitoksen jätevesillä voi olla vähäinen
Eurajoen tilaa heikentävä vaikutus joen minimivirtaamatilanteessa. Puhdistetun veden vaikutuksia
Eurajokeen ei voida pitää merkittävinä. Biokaasulaitoksen toiminnalla ei ole vaikutusta Pyhäjärven
tai Köyliönjärven veden laatuun. Lähiympäristön pintavesien laatua seurataan seurantaohjelman
mukaisesti. Biokaasulaitoksen toiminnalla ei ole arvioida olevan merkittävää haitallista vaikutusta
pintavesiin.
8.5.2. Vaikutukset pohjavesiin
Nykytilanne
Hallavaaran jätekeskuksen välittömässä läheisyydessä ei ole luokiteltuja pohjaveden muodostumisalueita. Jätekeskuksen alueelta pohjavettä syntyy noin 60 m³/d, jonka määrää vähentää kestopäällystetty alue ja päällystetyt uusi ja vanha jätteiden loppusijoitusalue. Pohjavesi virtaa alueelta itäkaakkoon. Hallavaaran kaatopaikka-alueen vesiä tarkkaillaan maastossa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän velvoitetarkkailun mukaisesti, neljä kertaa vuodessa. Tarkkailun suorittaa Kokemäenjoen Vesiensuojeluyhdistys ry. Tarkkailu
koskee jätekeskuksen läheisyydestä lähtevää, kantatielle 42 kulkevaa purkuojaa, kolmiopatoa, pumppukaivoa ja pohjavesiputkia. Olemassa olevien pohjavesiputkien määrää (ks. si-
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jaintikartta kohta 8.5.1) tullaan lisäämään nykyisestä kolmeen pohjavesiputkeen. Uusi pohjavesiputki tullaan sijoittamaan Hallavaaran jätekeskuksen ympäristölupapäätöksen mukaisesti laitoksen alapuolelle. Suoritetussa pohjavesien velvoitetarkkailussa veden laadussa ei
ole havaittu muutoksia. Talousveden raja-arvot eivät ole ylittyneet seurannassa.
Lähimmät ympäristöhallinnon luokittelemat I-luokan pohjavesialueet ovat nimeltään Kauttua (nro
0205001) ja Vaanii (nro 0205051). Kauttuan alue sijaitsee Euran kunnassa, n. 3,5 km etäisyydellä
jätekeskuksesta. Kiukaisten vedenotossa käytettävä Vaanin pohjavesialue on saman muodostuman pohjoisosassa. Molemmilla em. pohjavesialueilla on pohjavedenottamot. Kauttuan alueella on
Lohiluoma -niminen ottamo, jonka ottolupa on 5 000 m³/d. Vaanin alueella on Vaanin ottamo, jonka
ottolupa on 2 100 m³/d sekä Mölsin ottamo, jonka ottolupa on 600m³/d.
Lähin II-luokan pohjavesialue on Uudenkylän pohjavesialue (nro 0278302) n. 3,5 km etäisyydellä
Säkylässä. Seuraavaksi lähin on Köyliössä sijaitseva Kirkkosaaren pohjavesialue (nro 0231904)
n. 4,5 km päässä jätekeskuksesta. Toisen luokan pohjavesialueilla ei ole pohjavedenottamoita,
mutta ne on luokiteltu pohjaveden ottoon sopivaksi.

Kirkkosaaren pohjavesialue
Vaanin pohjavesialue
Hallavaaran
jätekeskus

Kauttuan pohjavesialue

Uudenkylän pohjavesialue
Kuva 14. Lähimpien pohjavesialueiden sijainti

Yhteenveto pohjaveteen kohdistuvista vaikutuksista
Biokaasulaitoksen toiminnalla ei ole vaikutusta pohjavesiin. Luokitellut pohjaveden muodostumisalueet sijaitsevat etäällä biokaasulaitoksesta. Lähimmälle Kauttuan pohjavesialueella on matkaa noin 3,5 km ja muille pohjavesialueille matka on vielä pidempi. Lisäksi laajat moreenialueet
erottavat käsittelyalueen pohjavesialueista. Maaperätutkimusten perusteella kerrostumat eivät
muodosta merkittävää yhtenäistä vettä johtavaa kerrosta.
Suljetussa prosessissa, tiiviissä säiliöissä ja pääosin laitoksen sisätiloissa tapahtuva käsittelytoiminta ei aiheuta laitoksen normaalitoiminnan aikana muutoksia pohjaveden laatuun nykytilanteeseen verrattuna. Lähiympäristön pohjaveden laatua seurataan Hallavaaran jätekeskuksen seurantaohjelman mukaisesti.
Laitoksen maastonmuodoiltaan tasaiset piha-alueet asfaltoidaan, millä estetään käsiteltävien ainesten joutuminen valuma- tai pohjavesiin mahdollisissa poikkeustilanteissa. Mahdollisten poikke-
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ustilanteiden yhteydessä materiaalit kerätään asfaltin päältä koneellisesti ja ohjataan uudelleen
käsittelyprosessiin. Pohjavesien saastuminen saattaisi olla mahdollista pitkäaikaisen vuodon tai
merkittävän ylivuototilanteen seurauksena. Kyseisiä riskejä vältetään tarkkailemassa säännöllisesti
säiliöiden, putkistojen ja muiden rakenteiden tiiveyttä. Mahdollisia ylivuototilanteitä ehkäistään laitoksen huolellisella suunnitellulla ja prosessin hallinnalla sekä varmistamalla materiaalien tehokas
kerääminen piha-alueelta uudelleen prosessiin tai muuhun käsittelyyn.
Biokaasulaitoksen toiminnalla ei arvioida olevan haitallista vaikutusta pohjavesiin.

8.5.3. Vaikutukset maa- ja kallioperään

Nykytilanne
Luonnollisen maapinnan korkeustaso vaihtelee Hallavaaran jätekeskuksen alueella +77,2 metristä +80 metriin (N60). Alavimmilla paikoilla pintamaa on turvetta. Turvekerroksen suurin paksuus
on tehtyjen pohjatutkimusten perusteella noin 1,5 metriä. Turvekerrostuman alapuolella on savista
silttiä. Kerros on ohut, enimmillään noin metrin paksuinen. Kumpareissa ja pehmeiden kerroksien
alapuolella on rakeisuudeltaan vaihteleva moreenikerrostuma, jonka tavallisin maalaji on hiekkaja soramoreeni. Paikoitellen pintaosassa on ohuita veden kerrostamia hiekkakerrostumia ja moreenin välikerroksina silttistä hiekkaa. Maakerrostumien kokonaispaksuus kallion päällä vaihtelee
0,8 metristä yli 6 metriin. Maapeitteiden vuoksi kallioperän laadusta ei ole tehty havaintoja.
Alueen pohjavesiolosuhteisiin vaikuttaa maaperän vaihtelevuus. Moreeni- ja hiekkapeitteisillä alueilla pohjaveden pinnan korkeus poikkeaa turvepeitteisen alueen pohjaveden pinnasta. Turvepeitteisillä alueilla esiintyy savisen silttikerroksen orsivesipintoja, jotka ovat varsinaista maaperää korkeammalla tasolla. Pohjavesi virtaa alueella luoteesta kaakkoon. Pohjavesipinnan korkeusvaihtelu
on +76,7 metristä +77,2 metriin (N60).

Kuva 15. Ote maaperäkartasta
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Yhteenveto maa- ja kallioperään kohdistuvista vaikutuksista
Jätekeskuksen kohdalla maapohja on turvetta ja savista silttiä sekä reuna-alueilla rakeisuudeltaan
vaihtelevia moreeneja ja hiekkoja. Pehmeiden maalajien alueella maan vedenläpäisevyys on hyvin
pieni. Moreenikerrostumien vedenläpäisevyys puolestaan on kohtalaisen hyvä. Lajittuneet hiekkakerrostumat liittyvät pääosin moreenikerrostumien pintaosaan. Maaperätutkimusten perusteella
kerrostumat eivät muodosta merkittävää yhtenäistä vettä johtavaa kerrosta.
Hallavaaran jätekeskuksen maaperää on tutkittu ja mitattu kaatopaikkarakentamisen yhteydessä
useaan otteeseen. Nykyisen biokaasulaitoksen sijoituspaikassa maaperä on kallioista ja häiriintymätöntä, kantavuustutkimusten perusteella alue soveltuu erittäin hyvin raskaaseen rakentamiseen.
Suljetussa prosessissa, tiiviissä säiliöissä ja pääosin laitoksen sisätiloissa tapahtuva käsittelytoiminta ei aiheuta laitoksen normaalitoiminnan aikana muutoksia maaperään tai pohjaveden laatuun.
Nykytilanteeseen verrattuna tilanne paranee, koska ulkoaumoissa tapahtuva kompostointi lopetetaan. Laitoksen maastonmuodoiltaan tasaiset piha-alueet asfaltoidaan, millä estetään käsiteltävien
ainesten joutuminen maaperään mahdollisissa poikkeustilanteissa. Mahdollisten poikkeustilanteiden yhteydessä asfaltin päälle, maahan joutuneet materiaalit kerätään talteen koneellisesti ja ohjataan uudelleen prosessiin. Maaperän lievä saastuminen saattaisi olla mahdollista pitkäaikaisen
vuodon tai poikkeuksellisen ylivuototilanteen seurauksena. Kyseisiä riskejä vältetään tarkkailemassa säännöllisesti säiliöiden, putkistojen ja muiden rakenteiden tiiveyttä. Mahdollisia ylivuototilanteitä ehkäistään laitoksen huolellisella suunnitellulla ja prosessin hallinnalla sekä varmistamalla häiriötilanteissa materiaalien tehokas kerääminen piha-alueelta uudelleen prosessiin tai muuhun käsittelyyn.
Biokaasulaitoksen toiminnalla ei ole arvioida olevan haitallista vaikutusta maa- ja kallioperään.

8.5.4. Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön
Luonnonsuojelualueet
Jätekeskuksen valuma-alueella on kolme Natura 2000 -verkoston aluetta. Biokaasulaitoksen toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia näihin Natura-alueisiin.
Natura 2000-verkoston kohteista Harolanlahti (FI0200026) on Pyhäjärven pohjoisosassa oleva
lintulahti, jonka ranta-alueilla on useita lehtoja. Alue on osittain rehevöitynyt, mikä vaikuttaa runsaslajiseen ja ruovikkoiseen kasvillisuuteen. Em. alueet kuuluvat lisäksi lintuvesien- ja lehtojen suojeluohjelmiin, joiden suojelupäätöstä ei ole tehty.
Toinen Natura-alue on Pyhäjärvi (FI0200161), joka on kokonaisuudessaan Euran, Säkylän ja Yläneen kuntien alueella. Pyhäjärvellä on sen pinta-alaan nähden suhteellisen pieni valuma-alue ja
tärkeimmät järveen laskevat joet ovat Pyhäjoki ja Yläneenjoki. Vedet purkautuvat pohjoispäässä
Eurajokeen. Pyhäjärvi on poikkeuksellisen tuottava kalavetenä. Länsi-Suomen vesioikeus on vahvistanut Pyhäjärven valuma-alueelle vesilain normaalia ankarammat suojelumääräykset.
Kolmas Natura-alue on Köyliönjärvi (FI0200032). Köyliönjärvi on matala ja runsasravinteinen järvi,
joka on vähitellen rehevöitynyt ja samalla järvestä on kehittynyt merkittävä lintujärvi. Järveä ympäröivät laajat maatalousalueet. Lähes koko alue kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan, varsinaista
suojelupäätöstä ei ole tehty.
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Natura-alue,
Köyliön järvi

Hallavaaran jätekeskus

Natura-alue
Harolanlahti

Natura-alue
Pyhäjärvi

Kuva 16. Hallavaaran jätekeskuksen läheisyydessä sijaitsevat Natura-alueet
Luontoinventointi kesällä 2003
Tieliikelaitos toteutti alueella luontoinventoinnin jätekeskusta ympäröivällä alueella kesällä 2003.
Inventointialueelta (Kuva 17.) selvitettiin luonnonsuojelulain tarkoittamat suojellut luontotyypit
1096/1996 § 29, metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt 1093/1996 § ja vesilain suojelemat kohteet 264/1961§ 15a ja 17a. Inventointi tehtiin luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen mukaisesti. Alueelta etsittiin myös muuta uhanalaista lajistoa, kuten kääpäsieniä ja
puiden runkojen epifyyttilajistoa. Luonto- ja kasvillisuusselvitykset tehtiin 6.6.03 ja 28.7.03. Selvitystä varten käytiin läpi myös aluetta koskevat kirjallisuustiedot. Alueelta ei ole olemassa aiemmin
julkaistua luontotietoa, eikä alueelta ole löytynyt uhanalaista lajistoa.
Hallavaaran jätekeskus on tunnettu lintupaikka ja alueella vierailee lintuharrastajia säännöllisesti.
Heidän havaintojaan on julkaistu useissa lintulehdissä. Systemaattista pesimälinnuston inventointia
alueelta ei ole kuitenkaan tehty. Alueen pesimälinnusto kartoitettiin kulkemalla alue kahdesti läpi
25.5.03 ja 6.6.03. Pesimälinnusto selvitettiin kartoituslaskentamenetelmällä, jossa kartalle merkitään pesivää paria osoittavat havainnot (laulava koiras, pesä, varoitteleva naaras tms.). Linnustoselvityksessä huomio kiinnitettiin vain harvinaisempaan ja vähälukuisempaan lajistoon eikä metsien yleistä peruslajistoa kirjattu ylös.
Alueelle tehtiin myös liito-oravaselvitys. Maastoselvityksessä haettiin liito-oravan jätöksiä inventoitavalta alueelta. Lähes kaikkien suurikokoisimpien lehtipuiden tyvet tutkittiin liito-oravan jätösten
löytämiseksi. Erityisen tarkkaan tutkittiin sekametsälaikkujen lehtipuiden tyvet ja kolopuiden alustat.
Liito-oravan etsintä olisi tarkinta ja helpointa suorittaa kevättalvella. Myöhäisestä keväästä johtuen
kasvipeite ei kuitenkaan haitannut liito-oravaselvitystä, joten mahdolliset jätökset olisivat olleet hyvin havaittavissa.
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Kasvillisuusinventoinnit
Kesä- ja elokuussa 2003 jätekeskuksen lähialueille suoritettiin kasvillisuusinventointi. Inventointialue jaettiin maankäytön, metsätyyppien ja metsänkäsittelytoiminnan perusteella 11 lohkoon, joista
kustakin laadittiin lyhyt kasvillisuuden yleiskuvaus. Kuvauksessa selvitettiin alueen valtalajisto,
mahdollinen vaateliaampi lajisto sekä kohteiden muut merkittävät luontoarvot.

Kuva 17. Inventoitu alue ja sen jakautuminen kasvillisuustyypeiltään erilaisiin lohkoihin
Lohko 1 on jätelaitoksen sisääntulotien puolella sijaitseva männikkö, jossa metsätyyppi on puolukkatyypin kangasta. Vaateliaampaa lajistoa, lahopuita tai kolopuita ei esiinny lohkon alueella.
Lohko 2 on hakkuualuetta, jossa puusto muodostuu siemenpuiksi jätetyistä männyistä. Suomen
ympäristötieto Oy:n suorittamalla inventointihetkellä vuonna 2003 lohko 2 oli varttunutta männikköä, jossa sekapuuna kasvaa kuusta. Lahopuuta oli alueella niukasti ja lohko oli jonkin verran roskaantunut.
Lohko 3 on hakkuualuetta, jossa puusto muodostuu siemenpuiksi jätetyistä männyistä. Alueen läpi
kulkevan tien varressa kasvaa metsävirnaa, mutta vaateliaampaa lajistoa ei esiinny. Alueen kautta
on louhittu putkiuoma jätelaitokselta päätien varteen.
Lohko 4 on soistunutta ja osin umpeenkasvanutta vanhaa hiekkakuopan pohjaa, joka on pahoin
roskaantunut. Tien varressa kasvaa kulttuurilajistoa mm. ketosilmäruohoa ja tien ojan puoleisella
kostealla reunalla jättipalsamia.
Lohko 5 on pitkänomainen avohakkuuaukea, joka ulottuu lähellä jätekeskuksen rajaa. Hakkuuaukean aluskasvillisuus on pioneerilajistoa mm. vadelmaa ja metsäkastikkaa.
Lohko 6 on tiheäkasvuista sekametsää. Lohkolla on jonkin verran lahoavaa puustoa sekä muutama kolopuu.
Lohko 7 on metsätyypiltään ja kasvillisuudeltaan sekametsää. Lahopuita on muutamia. Vaateliaampaa putkikasvilajistoa ei esiintynyt lohkolla.
Lohko 8 on jätekeskuksen reunaan rajoittuva osittain harvennettu mäntytaimikko. Taimikko vaihtuu
pohjoiseen päin mentäessä sekametsäksi.
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Lohkolla 9 kasvaa hyvin tiheää noin kymmenen vuoden ikäistä mänty- ja kuusivaltaista taimikkoa.
Lohkon itäreunalla kasvaa yksittäisiä hiirenportaita, ahosilmäruohoa ja muutama isolaukku. Alueella ei ole kolo- tai lahopuita.
Lohkolla 10 puusto on reheväkasvuista kuusivaltaista korpimaista metsää. Alueelta ei löydetty
kääpäsieniä tai vanhempaa puustoa.
Lohko 11 käsittää jätekeskuksen toiminnassa olevan alueen. Multakasoissa kasvaa muutamia harvinaisempia ruderaattilajeja, vaahtera-, puna- ja sinisavikkaa, joista jälkimmäiset ovat tavallisempia. Veden patoama puusto on osittain kuolemassa kaatopaikan koillislaidalla. Padottu vesi on
ravinnepitoista, joten aluetta hallitsevat lajit ovat mm. punakoisoa ja osmankäämi.
Alueen pesimälinnuston inventointi
Alueen pesimälinnuston inventointi suoritettiin touko- ja kesäkuussa 2003. Linnustoselvityksen
tavoitteena oli mahdollisten uhanalaisten tai harvinaisten lajien löytäminen, joten yleiseen peruslajistoon ei kiinnitetty huomiota. Alueella esiintyvät EU:n lintudirektiivin (Council Directive
79/409/ETY) liitteen I lajeista pyy ja palokärki. Pyyn reviirit sijoittuivat em. lohkojen 7 ja 10 alueelle.
Alueen kaikki kuusivaltaiset metsät sekä puronvarret sopivat lajille. Tutkittu alue kuului palokärjen
reviiriin, vaikka se ei inventointialueella kesällä 2003 pesinytkään. Palokärjen reviirit ovat useiden
neliökilometrien laajuisia, joten koko inventointialue saattaa kuulua yhden parin reviiriin. Vanhoja
pesäkoloja ei löytynyt inventoidulta alueelta, mutta lajin ruokailujälkiä näkyi lahopuissa ja kannoissa runsaasti.
Muista huomionarvoisista lajeista inventoidulla alueella esiintyivät kanahaukka ja tiltaltti. Kanahaukka havaittiin em. lohkojen 6,7 ja 8 alueella, ja syksyllä paikalla havaittiin kanahaukkapoikue. Lajin pesää ei inventoidulta alueelta löydetty. Tiltaltti on uudessa kansallisessa uhanalaistarkastelussa (Rassi 2001) katsottu vaarantuneeksi (VU) lajiksi. Tiltaltti on varttuneempien kuusimetsien laji ja inventoidun alueen tiltalttireviirit sijoittuivat lohkojen 2, 6 ja 7 alueelle.
Hallavaaran jätekeskus on suosittu lintupaikka ja alueella käy säännöllisesti lintuharrastajia havainnoimassa. Erityisesti muuttoaikana ja talvella alueen kompostikasat ja rikkaruohostot vetävät
puoleensa siemensyöjiä ja muita lintuja. Alueella on havaittu myös useita harvinaisuuksia, joista
talvella 2002–2003 mustakaularastas on ollut harvinaisin. Muita ns. pikkuharvinaisuuksia ovat
olleet haarahaukka, kiljukotka ja vuorihemppo. Jätepenkoilla ruokailevat säännöllisesti tavallisista
lajeista varikset, naakat ja korpit sekä harmaa- ja naurulokit.

Yhteenveto luontoinventoinnista
Inventoidulla alueella ei esiinny luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, eikä
metsälain 10 § tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Alueen länsiosan korpimaiset kohteet
on ojitettu ja niitä ei voida enää pitää luonnontilaisina, joten ne eivät täytä metsälain kriteereitä erityisen tärkeistä elinympäristöistä. Myöskään vesilaissa mainittuja lähteitä tai puroja ei alueella
esiintynyt. Kaikki alueen lampareet ovat ihmisen luomia ja alueella mahdollisesti aiemmin esiintyneet lähteet ovat ojitusten seurauksena hävinneet. Rakennuspaikalla kasvillisuus on voimakkaasti
kulttuurivaltaista ja typensuosilajien dominoivaa.
EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella esiintyvät pyy ja palokärki. Inventoinneissa alueelta
löytyi kolme pyyreviiriä. Inventointialue kuuluu palokärkireviiriin, mutta laji pesii alueen ulkopuolella.
Kansallisessa uhanalaistarkastelussa vaarantuneeksi luokiteltu tiltaltti pesii alueella kahden parin
voimin.
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Kaikki alueen metsät ovat talouskäytössä ja huomattava osa alueen metsistä on hakkuuaukeita tai
nuoria taimivaiheen metsiä. Alueelta ei havaittu uhanlaista putkilokasvilajistoa eikä uhanalaisia
kääpiä tai uhanalaista epifyyttilajistoa.
Alueella on liito-oravalle sopivaa pesimäympäristöä pieninä lehtipuuvaltaisina laikkuina, mutta
merkkejä lajin esiintymisestä inventointialueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei havaittu.
Kaatopaikalla linnuista, rotista ja pieneläimistä aiheutuvia haittoja torjutaan mm. jätteiden tiivistämisellä. Biokaasulaitoksen suljetuissa tiloissa tapahtuva käsittelytoiminta ei houkuttele haittaeläimiä alueelle. Sitä vastoin suljettu käsittely tulee vähentämään alueella ruokailevien lokkien ja
muiden lintujen määrää merkittävästi. Tällä hetkellä aumoissa tapahtuva kompostointi tarjoaa
linnuille hyvät mahdolliset hyödyntää kompostiaumojen tarjoamaa ravintoa. Myös uuden yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueen käyttöönoton myötä lintujen ravinto vähenee, koska uuden jätepenkereen täyttöalue on aikaisempaa pienempi, eikä ravintoa näin ollen ole paljoa tarjolla.
Biokaasulaitoksen laajennus toteutetaan jätekeskuksen jo rakennetulle alueelle tai sen välittömään
läheisyyteen, eikä laajennuksen rakentaminen siten muuta alueen luonnonolosuhteita tai vaikututa
alueen läheisyydessä olevien lajistojen monimuotoisuuteen. Biokaasulaitoksesta ei aiheudu päästöjä vesiin eikä hanke muuta luonnollista veden virtaamaa, joten toiminnoilla ei arvioida olevan
vaikutuksia lähiympäristön luonnonolosuhteisiin. Rakentaminen ja biokaasulaitoksen toiminta aiheuttavat melua, joka kohdistuu myös lähialueen eläimiin. Normaali käytön aikainen melu ei lisäänny
nykyisestä jätekeskuksen toiminnan melusta. Biokaasulaitoksen toiminnasta syntyvä melu ei todennäköisesti vaikuta alueen eliöstöön millään tavoin. Rakentamisen aikainen melu on normaalitoimintaa suurempi, mutta se ei poikkea normaalista rakennustoiminnan melusta eikä sillä katsota
olevan merkittäviä vaikutuksia lähiympäristöön.

8.5.5. Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 711/2001 koskee ulkoilman epäpuhtauksien rajaarvoja. Em. asetus tarkensi valtioneuvoston päätöksessä 480/1996 olleita ilman laadun ohjearvoja. Asetuksen tavoitteena on vähentää ulkoilman epäpuhtauksien aiheuttamia terveysja ympäristöhaittoja.
Raja-arvot terveyshaittojen ehkäisemiseksi koskevat alueita, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä, jotka
saattavat altistua ilman epäpuhtauksille. Raja-arvot kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi on annettu rikkidioksidin ja typen oksidien osalta välittömien kasvillisuusvaikutusten ja
ekosysteemeissä aiheutuvien vaikutusten ehkäisemiseksi laajoilla maa- ja metsätalousalueilla ja
luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla.
Raja-arvot terveyden ja ympäristön suojelemiseksi on annettu rikkidioksidille (raja-arvo 24h,
125µg/m3), typpioksidille (1h, 200µg/m3) ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi hiukkasille (24h,
50µg/m3), lyijylle (kalenterivuosi, 0,5 µg/m3) hiilimonoksidille (8h, 10 000µg/m3) ja bentseenille
(kalenterivuosi, 5µg/m3). Mikään kyseisistä ilman epäpuhtauselementeistä ei synny jätekeskuksen
toiminnoista raja-arvot ylittävinä pitoisuuksina. Biokaasulaitoksesta ilmaan kohdistuvat päästöt
muodostuvat lähinnä hiilidioksidista. Päästötaseeltaan biokaasulaitos on kuitenkin ehdottoman
positiivinen, koska laitoksen avulla ilmaan kohdistuvien kasvihuonekaasujen, mm. metaanin määrää saadaan oleellisesti vähenemään. Lisäksi metaanista saatava energia voidaan ohjata hyötykäyttöön ja siten korvata uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä uusiutuvilla luonnonvaroilla.

Hallavaaran jätekeskuksen alueella ilmaan kohdistuvia päästöjä aiheutuu olemassa olevasta biokaasulaitoksesta sekä jätepenkan kaatopaikkakaasuista. Biokaasulaitoksen oleellisin ilmaan kohdistuva kaasu on hiilidioksidi. Biohajoavien jätteiden anaerobinen, hallittu käsittely vaikuttaa kui-
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tenkin kokonaisuudessaan positiivisesti kasvihuonekaasujen vähenemiseen ja mm. hiilidioksidin
määrään. Olemassa olevan laitoksen laskennallinen vaikutus kasvihuonekaasujen vähentymiselle
on noin 8 350 t CO2-ekvivalenttia vuodessa.
Biokaasun muuntamisessa sähkö- ja lämpöenergiaksi muodostuu pieniä määriä savukaasuja, mm. typen oksideja, rikkidioksidia, hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joita muidenkin orgaanisten hiiliyhdisteiden poltossa syntyy. Savukaasuille ei ole biokaasulaitoksen yhteydessä savukaasujen puhdistusta. Tulevaisuudessa osa biokaasusta tullaan mahdollisesti ohjaamaan Lännen Tehtaiden teollisuusalueelle Voimavasu Oy:lle, jossa savukaasujen puhdistus energiantuotannon yhteydessä tapahtuu nykyaikaista teknologiaa hyödyntäen.
Kaatopaikan jätepenkereessä syntyvät kaasut ovat biokaasulaitoksen toiminnan tavoin anaerobisten mikrobien hajotustoiminnan myötä syntyviä ns. kasvihuonekaasuja, pääasiassa
metaania ja hiilidioksidia. Metaanin muodostuminen jatkuu jätepenkereessä jätteiden hajoamisen elinajan, noin 30 vuotta. Kaatopaikkakaasu sisältää myös vesihöyryä, typpeä,
happea ja vetyä sekä pieniä pitoisuuksia rikki- ja halogeeniyhdisteitä. Osa yhdisteistä on
voimakkaan hajuisia. Kaatopaikkakaasut lisäävät ilmaston lämpenemistä.
Ilman laatuun vaikuttavia muita tekijöitä ovat läheiset tehtaat, tieliikenne, energiantuotanto
ja kaukokulkeumat. Ilman laadusta ei ole saatavilla paikallisia seurantatietoja. Euran, Köyliön tai Säkylän alueella ei ole Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston mukaan suoritettu ilmanlaadun seurantaa.
Tehokkaimmin jätteistä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä ehkäistään vähentämällä jätteiden syntyä ja tehostamalla biohajoavan jätteen erilliskeräystä ja korkealuokkaista jätteenkäsittelyä. Nykyisestä Hallavaaran jätetäytöstä muodostuva kaatopaikkakaan energiamäärä
on hyödyntämistä ajatellen vähäinen, noin 250 KWh. Jätepenkereen alueelle on rakennettu
kaasunkeräysjärjestelmä, joka otetaan kokonaisuudessaan käyttöön jätepenkereen peittämisen jälkeen. Ilmaan purkautuvan kaatopaikkakaasun määrä tulee vähenemään pintarakenteiden valmistumisen yhteydessä sekä kaasunkeräys- ja käsittelyjärjestelmää rakennettaessa. Kaasu tullaan hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan yhdessä biokaasulaitoksen biokaasun kanssa tai ohjaamaan jätepenkereen välittömään läheisyyteen rakennettavaan biosuotimeen.
Päästöjä ilmaan aiheutuu myös jätekeskuksen laitteista, työkoneista ja kuljetuksiin käytettävien ajoneuvojen pakokaasupäästöistä. Kuljetusten pakokaasupäästömääriä on esitetty
selostuksen kohdassa 8.4.7. Liikenteelliset vaikutukset.

Yhteenveto ilmaan ja ilmastoon kohdistuvista vaikutuksista
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen nähdään maailmanlaajuisesti erittäin tärkeänä ilmastonmuutoksen etenemisen hillitsemiseksi. Biokaasulaitosteknologian avulla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan selvästi vähentää ja samalla tuottaa metaanista energiaa. Hiilidioksidin suhteen biokaasulaitos on käytännössä hiilidioksidineutraali, koska käsiteltävä aines on pääosin peräisin kasvibiomassasta, johon on kasvin kasvaessa sitoutunut hiilidioksidia (vastaava määrä mitä vapautuu
kasvin hajotessa). Lisäksi saavutetaan hiilidioksidipäästöjen pienentymistä korvattaessa biokaasulaitoksen avulla tuotetulla uusiutuvalla energialla fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Biokaasulaitoksen lopputuotteen, humuksen käyttö lannoitteena vähentää teollisten lannoitevalmisteiden käyttöä. Tällöin myös lannoitevalmisteteollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen, hiilidioksidin
ja typpioksiduulin määrät vähenevät.
Kasvihuonekaasujen määrä ilmaistaan yleensä CO2-ekvivalenttieina, vaikka kasvihuonekaasuja on
hiilidioksidin lisäksi myös mm. typpioksiduuli sekä metaanikaasu. Näiden osalta käytetään yleisesti
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hyväksyttyjä kertoimia niiden vertaamisessa hiilidioksidiin, määrällisesti suurimpaan yhdisteeseen.
Satakierron biokaasulaitoksen laajennuksen kasvihuonekaasujen vähenemät eri laajennusvaihtoehdoissa on kuvattu alla.
Taulukko 15. Hiilidioksidipäästöjen laskennallinen väheneminen CO2-ekvivalentteina biokaasulaitoksen eri laajennusvaihtoehdoissa
Laajennusvaihtoehto
Kasvihuonekaasujen väheneminen
tn / CO2-ekvivalentteina
VE0, max 19 000tn/a
8 350
VE1, max. 24 000tn/a
10 547
VE2, max. 50 000tn/a
21 974
VE3, max. 100 000tn/a
43 947

Metaanin polton päästövaikutukset
Syntyvä biokaasu hyödynnetään osaksi laitoksen omassa lämmöntuotannossa sekä osittain ja
tarvittaessa myös laitoksen omassa sähköntuotannossa mikroturbiinien avulla. Biokaasun käytön
lisäksi laitoksella voidaan tuottaa lämpöä erillisessä kattilassa kevyen polttoöljyn avulla.
Biokaasun osalta mahdollinen ylimääräkaasu on suunniteltu johdettavaksi siirtoputkea pitkin Lännen Tehtaiden teollisuusalueelle. Myös liikennepolttoaineen valmistus on tulevaisuudessa mahdollinen vaihtoehto.
Biokaasun polton yhteydessä voi muodostua pieniä määriä typen oksideja, rikkidioksidia, hiilimonoksidia tai hiilivetyjä. Metaanin poltosta tai muista biokaasulaitoksen toiminnoista ei kuitenkaan
muodostu ilmaan kohdistuvia, raja-arvot ylittäviä haitta-ainepäästöjä. Biokaasun polton päästöt
ovat polttoaineen puhtauden ansiosta yleisesti pienempiä kuin muiden fossiilisten tai biopolttoaineiden päästöt. Hajupäästöihin liittyviä asioita on käsitelty arviointiselostuksen kohdassa 8.4.1.1
Haisevat yhdisteet ja eri laajennusvaihtoehtojen hajutilanne.
8.5.6. Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön
Biokaasulaitoksen laajennuksen toteuttaminen edistää uusiutuvien energianlähteiden paikallista
valmistusta ja käyttöä. Metaanista saatavalla energialla korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Lopputuotteena syntyvää humusta voidaan käyttää sellaisenaan tai edelleen jalostettuna lannoitteeksi, jolloin korvataan teollista lannoitevalmisteiden käyttöä ja vähennetään teollisesta tuotannosta syntyviä typpioksiduuli- ja hiilidioksidipäästöjä.
Biokaasulaitos on tarvitsemansa energian suhteen melko omavarainen. Suuri osa muodostuvasta
biokaasusta käytetään laitoksen tarvitsemaan lämmöntuotantoon tai sähkönkulutukseen.
Biokaasulaitoksen toiminnalla ja jätteiden kuljetuksilla on vaikutuksia liikenteen pakokaasupäästöjen määrään. Toisaalta biokaasun tuotanto mahdollistaa biokaasun liikennepolttoainekäytön kehittymistä Suomessa.
Biokaasulaitoksen laajentamisella arvioidaan olevan kokonaisvaltaisesti positiivisia vaikutuksia
luonnonvarojen hyödyntämiseen.
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9. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
Vaihtoehtojen vertailussa on käytetty menetelmää, jossa arvioidaan vaikutuksen muutosta suhteessa nykytilaan.
Vaikutusten arvottamisen teki asiantuntijoista muodostettu asiantuntijaraati. Vaikutukset on koottu
taulukkoon 16. Jokaiselle vaikutukselle on määritelty vaikutus tai ilmiö, jonka perusteella vaikutukset on arvotettu. Ilmiöinä voivat olla esim. muutokset melussa, kasvillisuudessa tai maankäytössä.
Vaihtoehtojen suunta ja suuruus eri vaihtoehdoissa suhteessa nykytilaan (VE0) ilmaistaan viisiportaisella väriluokittelulla, jossa:






Vihreä = vaikutus on selvästi positiivinen +
Vaaleanvihreä = vaikutus on lievästi positiivinen ++
Keltainen = vaikutuksessa ei muutosta 0
Vaaleanoranssi = vaikutuksen muutos lievästi negatiivinen Punainen = vaikutuksen muutos selvästi negatiivinen --

Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 vertailu on tehty vertaamalla toimintaa vaihtoehtoon 0 eli nykytilaan hankkeen vaikutusalueella, jos laitoksen laajennusta ei toteuteta. Kappaleessa 5.1.1 Hanke ei toteudu
paikallisesti (VE 0) on kuvattu sanallisesti vaihtoehdon 0 eli laitoksen laajentamisen toteuttamatta
jättämisen vaikutuksia.
Jokaiselle vaikutukselle on määritelty indikaattorit ja näiden arvottamisen perusteet eri vaikutusluokkiin. Nämä on esitetty liitteissä (Liite 13) olevissa taulukossa.
Vaikutusten suunnan ja suuruuden lisäksi on otettu kantaa vaikutusten merkittävyyteen. Tämä on
vertailussa toteutettu kolmiportaisena siten, että taulukon värisolun pinta-ala on suhteessa vaikutuksen merkittävyyteen. Pienimpien värisolujen kohdalla vertailtavalla asialla ei ole vaikutusta/vaikutus ei ole merkittävä nykytilaan verrattuna, keskikokoisen solun kohdalla vaikutus on havaittava ja isoimpien solujen kohdalla vaikutus on merkittävä.
Ympäristövaikutusten arviointiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheutua mm. lähtötietojen epätarkkuudesta tai arvioitavien vaikutusten luonteesta. Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetyt menetelmät ja niiden epävarmuustekijät on esitetty liitteissä, Liite 12 ja Liite 13. Vertailumenetelmän ominaisuuksia ovat, että vaihtoehtoja ei laiteta vertailussa paremmuusjärjestykseen.
Hankkeen ulkopuoliset asiantuntijat tekivät vaikutusten merkittävyyden arvioinnin. Eri vaikutusten
ja värien arvostus oli henkilöstä riippuen erilainen.
Hankkeen vaikutusten merkittävyyden arvioinnin ja eri hankevaihtoehtojen vertailun on suorittanut
erillinen arviointiryhmä, joka on koostunut seuraavista asiantuntijoista:
-

Teija Kirkkala (pinta- ja pohjavesivaikutukset, vaikutukset ilmaan ja ilmastoon)
Aarno Oksanen (yhdyskuntarakenne, rakennukset, maisema, kulttuuriperintö)
Olli Taimi (ihmisiin kohdistuvat vaikutukset; terveys, elinolot, viihtyvyys)
Jyrki Oja (kasvillisuus, eliöstö, luonnon monimuotoisuus, luonnonvarojen hyödyntäminen)

Arviointiryhmän suorittama vaikutusten arviointi ja siihen liittyvät kommentit on esitetty arvioitavien
asioiden kohdalla kappaleessa 8, Toiminnan aikaiset ympäristövaikutukset.
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Taulukko 16. Yhteenvetotaulukko tehdystä vaikutusarvioinnista

KOETUT VAIKUVAIKUTUKSET MAAPERÄÄN, VETUKSET
VAIKUTUKSET IHMISEN
VAIKUTUKSET
TEEN, ILMAAN JA
IHMISEN TERTERVEYTEEN,
LUONNONVAILMASTOON, KASVILLISUUTEEN,
VEYTEEN,
VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN, RAKENELINOLOIHIN JA VIIHTYVYY- ROJEN HYÖ- ELIÖIHIN J A LUONNON MONIMUO- ELINOLOIHIN JA NUKSIIN, MAISEMAAN JA KAUPUNKIKUVAAN SEKÄ KULTTEEN
DYNTÄMISEEN
TOISUUTEEN
VIIHTYVYYTEEN
TUURIPERINTÖÖN

VAIKUTUS

VE VE VE
1
2
3

INDIKAATTORI

Vaikutukset
asutukseen

Asutuksen kehittymiseen sekä virkistysalueisiin ja -reitteihin kohdistuvat muutokset vaikutusalueella

++

++

++

Vaikutukset
maankäyttöön

Alueen tuleva maankäyttö

+

+

+

Vaikutukset
elinkeinoelämään Elinkeinoelämän kehittyminen alueella

+

+

+

Vaikutukset
maisemaan

Muutokset maisemassa ja visuaalinen vaikutus

0

0

0

Vaikutukset
kulttuuriperintöön

Muutokset lähialueen kulttuuriperintökohteissa

0

0

0

Vaikutukset liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen hankkeen vaik.
alueella

0

0

-

Liikenteen aiheuttama melu hankkeen vaikutusalueella

0

0

-

Liikenteen aiheuttamat pölypäästöt hankkeen vaikutusalueella

0

0

0

Huoli terveysvaikutuksista hankkeen vaikutusalueella

0

0

0

Huoli viihtyvyydestä hankkeen vaikutusalueella

0

0

-

Huoli ympäristöstä hankkeen vaikutusalueella

0

+

+

Vaikutukset
pintavesiin

Arvioidut vaikutukset laitoksen ulkopuolella ja mahd. haitta-aineiden
leviäminen

0

0

-

Vaikutukset
pohjavesiin

Arvioidut vaikutukset laitoksen ulkopuolella ja mahd. haitta-aineiden
leviäminen

0

0

0

Vaikutukset
maaperään

Hankkeen vaikutus maaperän laatuun vaikutusalueella

0

0

0

Muutokset kasvilajien määrässä ja elinympäristössä

0

0

0

Muutokset eläinlajien määrässä ja elinympäristössä

0

0

0

Muutokset kasvihuonekaasujen määrissä vaikutusalueella

0

+

+

Polttoaineen kulutus

0

0

0

Syntyvä biokaasu korvaa uusiutumattomia energialähteitä

++

++

++

Laitteiden, vastaanotettavan jätteen ja lopputuotteen pölyäminen

0

0

0

Kaasumaiset päästöt

0

0

0

Päästöt pinta- ja pohjavesiin

0

+

+

Laitteiden melu

0

0

0

Biokaasulaitoksesta aiheutuva haju

0

0

-

Liikenteelliset
vaikutukset

Koetut terveysja sosiaaliset
vaikutukset

Vaikutukset
kasvillisuuteen ja
eläimistöön
Vaikutukset
ilmaan ja ilmastoon

Vaikutukset
luonnonvarojen
käyttöön

Terveysvaikutukset

SELVÄ
POSITIIVINEN
++

LIEVÄ
POSITIIVINEN
+

EI VAIKUTUSTA /
VAIKUTUS EI MERKITTÄVÄ
0

LIEVÄ NEGATIIVINEN
VAIKUTUS
-

SELVÄ NEGATIIVINEN VAIKUTUS
--
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10.
HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN TORJUNTA JA LIEVENTÄMINEN
Ihmisten elinolosuhteisiin ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten torjunta ja
lieventäminen
Hanke ei vaikuta asutusrakenteen kehittymiseen, koska Hallavaaran jätekeskus sijaitsee etäällä
muusta yhdyskuntarakenteesta ja maankäytön hankkeita ei ole suunnitteilla alueen lähelle. Hanke ei tule vaikuttamaan ympäröivien alueiden maankäytön kehittymiseen tai aiheuta kaavamuutoksia.
Biokaasulaitoksen laajennuksen toteuttamisella ei ole vaikutusta erityiskohteisiin tai virkistysreitteihin. Biokaasulaitos ei estä ympäröivien alueiden hyödyntämistä maa- ja metsätalouskäytössä.
Marjojen ja sienien hyötykäyttö ei ole hygieniasyistä suositeltavaa aivan jätekeskuksen vieressä
kaatopaikkatoimintojen vuoksi.
Hankkeella on myönteinen vaikutus Hallavaaran jätekeskuksen kehittymiseen ympäristöteknologiaosaamisen ja jätehuoltotoimintojen alueena seutukaavan mukaisesti. Hankkeella on myös
useita muita positiivisia ympäristövaikutuksia mm. kasvihuonekaasujen vähentämiseen ja energiantuotantoon liittyen. Paikallisesti hankkeen toteuttamisella ei ole merkittäviä työllistäviä vaikutuksia. Biokaasulaitos työllistää tällä hetkellä 2-3 henkilöä täyspäiväisesti sekä osaltaan lisää
työmäärää vaaka- ja vastaanottopalveluiden osalta. Muu kaatopaikkatoiminta on sovitettavissa
biokaasulaitoksen kanssa samalle tontille, joten toiminnot eivät ole ristiriidassa keskenään.
Lähialueen maisemavaikutuksia voidaan lieventää ja torjua hyödyntämällä jo olemassa olevia rakenteita sekä sijoittamalla laajennuksen vaatimat lisärakenteet ja hallit nykyisten vastaavien rakenteiden läheisyyteen. Aluetta ympäröi täysikasvuinen havupuuvaltainen metsä, joka estää näköyhteyden ympäröiville alueille ja kaukomaisemaan myös talviaikaan. Biokaasulaitoksen rakenteet ja
hallit jäävät pääosin puiden latvojen alapuolelle. Lupamääräyksissä voidaan antaa toiminnallisia
rajoituksia esim. korkeustasoille, näkösuojille ja pintarakenteille sekä metsäalueiden hoidolle.
Liikenteen aiheuttamia haittoja voidaan kokonaisuudessaan lieventää kuljetusten optimoimisella.
Tällä tarkoitetaan sitä, että autot tuovat tavaraa biokaasulaitokseen mahdollisimman täysin kuormin ja ottavat laitokselta esim. humusta tai muita hyödynnettäviä materiaaleja paluukuormiin. Käsittelykeskuksen aiheuttaman liikenteen kasvun lisäämää onnettomuusriskiä voidaan vähentää
pitämällä maantien 2111 ja käsittelykeskukselle johtavan tien sekä maanteiden 2111 ja 204 liittymäalueiden näkemät hyvinä. Kevyen liikenteen onnettomuusriskiä pienentää kevyen liikenteen
ylityskohtien merkitseminen selvästi ja pitämällä näkemät niissä hyvinä. Ihmisten haitalliseksi kokemia meluvaikutuksia voidaan lieventää rajoittamalla kuljetukset vain tiettyyn aikaan päivästä.
Biokaasulaitoksen lopputuotteen, humuksen laatua ja hygieenisyyttä tarkkaillaan sivutuoteasetuksen edellytysten mukaisesti. Materiaalien laatu varmistetaan hygienisoinnilla. Kaikki laitoksella tulevat materiaalit hygienisoidaan (1h, +70 °C).
Hajuvaikutusten torjunta ja lieventäminen
Biokaasulaitoksen hajuvaikutuksia hallitaan sijoittamalla biohajoavien jätteiden käsittelytoiminta
suljettuihin tiloihin, joista poistoilma johdetaan hajukaasun käsittelyyn. Erilliskerätty biojäte vastaanotetaan vastaanottohalliin sisälle ja lietemäiset jätteen puretaan laitoksen välittömässä lähei-
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syydessä maanalaiseen, suljettavaan vastaanottosäiliöön. Hajukaasujen puhdistusmenetelmänä
toimii biosuodin. Mikäli hajuongelmia esiintyy biosuotimen käytöstä huolimatta, ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin välittömästi. Biokaasulaitoksen laajennuksen toteuttamiseen mennessä olemassa olevan laitoksen hajutilanne on tarkasti selvillä ja tällöin myös laajennuksen hajuseikkoihin
voidaan hyvin varautua jo etukäteen.
Lyhytaikainen, tavallista hajukuormitusta häiritsevämpi kuormitus saattaa syntyä laitoksen häiriötilanteissa, esim. mikäli biokaasun puhdistus rikin yhdisteiden poistossa ei ole toiminnassa. Tällöin
rikin yhdisteet eivät välttämättä poistu kokonaan ja tällöin myös hajukuormitus on tavallisesta tilanteesta merkittävästi korkeampi. Laitoksen välittömässä läheisyydessä soihtupolton hajuhaittojen
havaitseminen on melko vaikeaa, koska soihtupolttimesta poistuva kuuma ilma kulkeutuu pois laitoksen läheisyydestä.
Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten ehkäiseminen
Biokaasulaitos ei aiheuta sijaintipaikallaan päästöjä pintavesiin. Päästöt pintavesiin muodostuvat
pääosin jätevesistä, jotka puhdistetaan JVP-Eura Oy:n puhdistamolla. JVP-Euran puhdistamon
toimintaan biokaasulaitoksen jätevedet soveltuvat erittäin hyvin, sillä biokaasulaitoksen typpipitoinen vesi parantanee laitoksen toimivuutta kokonaisuudessaan. JVP-Euran vedet sisältävät tällä
hetkellä erittäin vähän typpeä, koska jätevedet muodostuvat suureksi osaksi paperiteollisuuden
jätevesistä.
Suotovesien tasausallas ja vesien pumppaus jätevedenpuhdistamolle pyritään mitoittamaan niin,
että niiden kapasiteetti riittää mahdollisissa onnettomuustilanteissa ja poikkeuksellisissa sääolosuhteissa. Häiriötilanteet ja jätevesien joutuminen jätekeskuksen ympärille luontoon ovat hyvin
epätodennäköisiä. Poikkeuksellisissa tilanteissa esim. ylivuodoissa biokaasulaitoksen lietteitä voi
päästä reaktorin ylivuotoputkesta jätekeskuksen alueelle. Lietteiden vastaanottopisteessä epäonnistuneen kuorman purkutilanteen yhteydessä ylivuoto on myös mahdollinen. Jätevesien pääsy
alueen ulkopuolelle johtaviin ojiin on estetty jätekeskuksen sisäisellä vesienhallinnalla ja ojituksella.
Jätekeskuksen ja biokaasulaitoksen alueen kaikki likaiset vedet johdetaan suotovesialtaan kautta
JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolle.
Ravinnepitoinen biokaasulaitoksen lopputuote, humus, varastoidaan katetussa ja asfaltoidussa
hallissa. Näin estetään ravinteiden huuhtoutuminen humuksesta sade- ja pintavesien osalta. Lopputuotteen mahdollinen jalostus paremmin viherrakentamiseen soveltuvaksi pyritään suunnittelemaan siten, että ravinnepitoisia vesiä ei pääsisi syntymään.
Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten ehkäiseminen
Maa- ja kallioperään kohdistuvia vaikutuksia ehkäistään tehokkaalla jätevesien keräämisellä ja
puhdistamisella.
Kasvillisuuteen ja eläimistöön kohdistuvien vaikutusten lieventäminen
Inventoidulla alueella ei esiintynyt luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä, eikä metsälain tarkoittamia tärkeitä elinympäristöjä. Alueen länsiosan korpimaiset kohteet on ojitettu eikä niitä enää
voida pitää luonnontilaisina. Myöskään vesilaissa mainittuja lähteitä ja puroja alueella ei ole. Alueen lajisto on tavanomaista.
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11.

EHDOTUS SEURANTAOHJELMAKSI

YVA -arviointiselostuksessa tulee olla ehdotus seurantaohjelmaksi, ja sen sisältämää tietoa voivat
hyödyntää ympäristön tilaa valvovat viranomaiset, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaiset sekä
alueelliset ympäristökeskukset.
Ympäristövaikutusten seurannan vähimmäisvaatimukset määritellään lainsäädännössä ja sen järjestäminen otetaan huomioon laitokselle myönnettävässä ympäristöluvassa. Ympäristövaikutusten
seurannalla kerätään tietoa hankkeen vaikutuksista ja olosuhteiden muuttumisesta alueella sekä
laitoksen rakenteiden toimivuudesta. Ympäristövaikutusten seurantaa varten suoritettavan tarkkailun lähtökohtana on biokaasulaitoksen nykyinen, Eviran hyväksymä omavalvontasuunnitelma.
Omavalvontasuunnitelman vuosiraportoinnin pohjalta ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkoitettua seurantaohjelmaa ja -raporttia laajennetaan siten, että laadittava omavalvontasuunnitelman
vuosiraportti pitää sisällään myös ympäristövaikutusten seurantaan liittyvät, alla mainittuihin kohtiin
liittyvät asiat.
Pinta- ja pohjavesi
Nykyisen kaatopaikan suoto-, valuma- ja pohjavesien laatua tarkkaillaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti. Vesien on tarkkailu aloitettu
vuonna 1991. Pintavesiä tarkkaillaan Eurassuolle laskevassa ojassa ja kantatien 42 kohdalla purkuojassa. Kaatopaikkavesiä tarkkaillaan myös purkupumppaamolla, josta kaatopaikkavedet johdetaan JVP-Eura Oy:n puhdistamolle Euraan. Itään laskevassa ojassa tarkkailu lopetettiin syksyllä
1997 vesien vähäisyyden vuoksi. Pohjavesien laatua seurataan kahdesta ja jatkossa kolmesta
alueen itä- ja länsipuolella olevasta havaintoputkesta. Näytteenottopaikat on esitetty liitteissä (Liite
9. Vesistötarkkailun havaintopaikat).
Biokaasulaitoksen toiminnan osalta alueen pinta- ja pohjavesien laadun tarkkailuksi riittää kaatopaikan normaali velvoitetarkkailu, joka suoritetaan neljä kertaa vuodessa. Kaikki biokaasulaitoksen
vedet ohjataan suoraan JVP-Eura Oy:n puhdistamolle, jolloin biokaasulaitoksen vesiä ei ohjaudu
jätekeskuksen alueelle aivan erityisiä poikkeustapauksia lukuun ottamatta.
Biokaasulaitoksen jätevesiä kierrätetään laitoksessa mahdollisimman tehokkaasti. JVP-Eura Oy:lle
toimitetaan jätevettä arviolta noin 50m3/vrk, kun laitos toimii kapasiteetilla 24 000tn/a. Vaihtoehdossa 2 jätevesien määrä on noin 100m3/vrk ja vaihtoehdossa 3 noin 200m3/vrk. JVP-Eura Oy:n
puhdistusprosessia varten syntyviä jätevesiä analysoidaan myös biokaasulaitoksella, jotta laitoksesta ei toimiteta jätevedenpuhdistamolle puhdistusprosessia häiritseviä jätevesiä. JVP-Eura Oy
suorittaa vastaanotettavien ja puhdistettujen jätevesien analysoinnin oman tarkkailuohjelmansa
mukaisesti.
Pöly
Ilman laatua (lähinnä pöly) tarkkaillaan ja tarpeen mukaan ryhdytään haittoja vähentäviin toimiin.
Pölyämistä voi esiintyä lähinnä erilliskerätyn biojätteen vastaanottohallissa kuorman sisällöstä riippuen. Pölyäminen estetään lähinnä pölyävien erien kastelulla.
Biokaasulaitoksen lopputuotteen, humuksen käsittelyn osalta tuote on niin kosteaa, ettei sen käsittelyssä pölyämisongelmaa synny. Jalostettaessa lopputuotetta paremmin viherrakentamiskäyttöön
soveltuvaksi, estetään seosaineiden, turpeen ja hiekan pölyäminen sillä, että käytetään kosteaa
humusta sitomaan seosaineiden pölyä. Lopputuotteen sekoitus toteutetaan tuulettomalla säällä ja
seosaineita kastellaan tarvittaessa.
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Kaasumaiset aineet
Biokaasulaitoksen sisätilat on varustettu kaasuvaroittimin, jotka ilmoittavat hälytysäänellä ja gsmhälytyksellä jo pienistäkin kaasumääristä hallin sisätiloissa. Työturvallisuusohjeita päivitetään Satafood ry:ltä tilatun riskienkartoitus -hankkeen saamien tietojen avulla. Ohjeistuksessa kiinnitetään
erityistä huomiota työntekijöiden asianmukaiseen suojautumiseen ja muihin turvallisuustekijöihin.
Biokaasulaitoksen käsittelyprosessin poistoilma ohjataan biosuotimeen, jonka toimintaa seurataan
hajun osalta aistinvaraisesti päivittäin. Biokaasusta mitataan metaani- ja hiilidioksidipitoisuutta jatkuvatoimisesti sekä rikki- ja kosteuspitoisuutta tarvittaessa. Tiedot raportoidaan viranomaisille ympäristöluvan määräysten mukaisesti.
Biokaasulaitoksen biokaasun mahdollisen siirron merkitys Sucros Oy:n tai muun biokaasun hyödyntäjän energiantuotantoprosessiin ja sen päästöihin ovat vaikutuksiltaan positiivisia. Sucroksen
päästöt vähenisivät hyödynnettäessä biokaasua raskaan polttoöljyn ja/tai kivihiilen sijasta.
Biokaasun varastoa, kaasupallon sisältämän kaasun määrää tarkkaillaan jatkuvatoimisesti. Kaasupallon kuntoa ja toimivuutta tarkkaillaan päivittäin.
Biokaasun mahdollinen siirtoputki rakennetaan Turvatekniikan keskuksen ohjeiden ja vaatimusten
mukaisesti Hallavaaran jätekeskuksesta Lännen Tehtaiden alueelle. Putkilinja merkitään maastoon
valkoisin tolpin Turvatekniikan keskuksen edellytysten mukaisesti. Siirtoputkilinjan toimivuutta seurataan jatkuvatoimisesti ja putkilinjassa olevista vedenpoistokaivoista tyhjennetään sinne mahdollisesti muodostunut vesi tarpeen mukaan.
Raportointi
Hallavaaran jätekeskuksen ja biokaasulaitoksen toiminnasta raportoidaan vuosittain LounaisSuomen ympäristökeskukselle ja paikallisille ympäristöviranomaisille mm. seuraavat tiedot:





Pinta- ja pohjavesien tarkkailutulokset
Tiedot käsiteltävien jätteiden määristä ja laadusta
Tiedot syntyneen lopputuotteen, biokaasun ja jätevesien määrästä
Toimintaan ja tarkkailutuloksiin perustuva lyhyt selostus toiminnan ympäristövaikutuksista,
arvio kehityksen suunnasta sekä esitys haittojen torjunnasta
 Poikkeukselliset tapahtumat esim. tulipalot, muut häiriötilanteet ja ilkivalta
 Kaikki laitteiden ja käsittelyprosessien seurannassa esiin tuleva mittaustiedot talletetaan
ATK-järjestelmään. Tiedot raportoidaan viranomaisille tarvittaessa.
Käsittelykeskuksen vastaava hoitaja huolehtii siitä, että käsittelyyn otetaan ainoastaan luvassa
hyväksyttyjä tuotteita. Lisäksi hän huolehtii, että seurantaohjelman mukaiset analyysit on tehty ja
laitteissa havaitut mahdolliset puutteet on korjattu ja ympäristönsuojelutoimenpiteet on tehty.
Toiminnan jälkeisten vaikutusten seuraaminen
Biokaasulaitoksen välittömien ympäristövaikutusten seuranta loppuu laitoksen toiminnan loppuessa. Laitoksen käyttöiäksi on laskettu ainakin 20-25 vuotta. Alueen pinta- ja pohjavesien seurantaa
jatketaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ohjeiden mukaisesti myös biokaasulaitoksen ja
kaatopaikkatoimintojen päättymisen jälkeen.
Laitoksen tullessa käyttöikänsä päähän, arvioidaan uudestaan biojätteen käsittelyn sen hetkinen
tilanne ja tehdään päätökset laitoksen mahdollisesta saneerauksesta. Siinä vaiheessa kun laitos
poistetaan kokonaan käytöstä, hyödynnetään sen olemassa olevat rakenteet joko omassa toiminnassa tai laitteistot myydään. Niiltä osin kun laitteet tai rakenteet poistetaan kokonaan käytöstä,
puretaan osat siten, että eri jakeet on hyödynnettävissä ja ohjattavissa materiaalihyötykäyttöön.
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