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TERMIEN SELITYKSET
Jäte on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa tai on velvollinen poistamaan käytöstä.
Valmisteet ovat kahden tai useamman aineen seoksia tai liuoksia.
BOD7 tarkoittaa biokemiallista hapenkulutusta seitsemän vuorokauden aikana, ja sen avulla
arvioidaan vesien puhtautta. BOD-arvo kuvaa vedessä olevien orgaanisten aineiden biologisessa hajottamisessa kuluttamaa hapen määrää.
COD tarkoittaa kemiallista hapenkulutusta, ja sen avulla mitataan kokonaishapenkulutusta
vedessä olevien orgaanisten aineiden täydellisen kemiallisen hajottamisen yhteydessä.
Denitrifikaatio eli typenpoisto on mikrobiologinen prosessi, jossa nitraatti muutetaan typpikaasuksi. Prosessissa denitrifikaatiobakteerit saavat nitraatista energiaa. Prosessia käytetään
puhdistuslaitoksissa nitraattipäästöjen ja rehevöitymisen vähentämiseksi.
Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC) on orgaaninen yhdiste, jonka höyrynpaine 293,15 K:n
lämpötilassa on vähintään 0,01 kPa tai jolla on vastaava haihtuvuus tietyissä käyttöolosuhteissa.
Esikäsittelyllä jäte muutetaan helpommin käsiteltävään muotoon esimerkiksi lajittelemalla.
Jätteen esikäsittelyllä tarkoitetaan fysikaalisia, kemiallisia, biologisia tai termisiä menetelmiä, joiden avulla muutetaan jätteen ominaisuuksia sen määrän tai haitallisuuden vähentämiseksi taikka sen käsittelyn helpottamiseksi.
Glykoli on valmiste, jota käytetään lämmönsiirtoaineena mekanismeissa.
Ryhmän 1 jäte on graafisen teollisuuden liuotinjätettä.
Ryhmän 2 jäte on glykolijätettä.
Ryhmän 3 jäte on muilta teollisuudenaloilta kuin graafisesta teollisuudesta peräisin olevaa
liuotinjätettä.
Liuotinjäte on käytettyä liuotinta, joka on luokiteltu jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 4 mukaisesti.
Nitrifikaatio on prosessi, jossa ammonium hapetetaan nitriitiksi ja nitraatiksi.
Orgaaninen jäte on yhteisnimitys liuotin- ja glykolijätteelle.
Orgaaninen yhdiste on yhdiste, joka sisältää alkuaineista ainakin hiiltä ja yhtä tai useampaa
seuraavista: vety, halogeeni, happi, rikki, fosfori, pii tai typpi, lukuun ottamatta hiilen oksideja ja epäorgaanisia karbonaatteja ja bikarbonaatteja.
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Orgaaninen liuotin on haihtuva orgaaninen yhdiste, jota käytetään, ilman että siinä tapahtuu
kemiallisia muutoksia,






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

TOC tarkoittaa orgaanisen hiilen kokonaismäärää, ja sen avulla mitataan orgaanisen hiilen
kokonaispitoisuutta ilmassa.
Aineet ovat kemiallisia alkuaineita tai niiden yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnollisessa tilassaan tai teollisuuden tuottamina, joko kiinteässä tai nestemäisessä muodossa tai kaasuna.
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TIIVISTELMÄ
Hankkeen tarkoitus
Solvera Oy aikoo valmistaa graafisessa teollisuudessa sekä myös muilla teollisuudenaloilla käytettäviä orgaanisia liuottimia sekä glykolipohjaista jäätymisenestoainetta
ja lasinpesunestettä. Orgaaniset yhdisteet otetaan talteen liuotin- ja glykolijätteestä, jota voidaan toimittaa laitokseen valtuutetun ulkopuolisen kuljetusyrityksen kuormaautoilla. Merkittävä osa valmistetuista tuotteista voidaan palauttaa kierrätettynä samalle teollisuudenalalle, jolla jäte on syntynyt. Loput tuotteet soveltuvat käytettäväksi
muilla teollisuudenaloilla.
Liuotinjätteen regenerointi hyödyttää ympäristöä, sillä se vähentää jätteen määrää jätekierrossa. Regenerointiprosessissa kuluu huomattavasti vähemmän energiaa kuin
alkuperäisraaka-aineen valmistuksessa. Kierrätys vähentää fossiilisten raaka-aineiden
kulutusta ja pienentää näin kaivannaisteollisuuden päästöjä.
Hankkeen kuvaus
Hanke sijoittuu Veturin teollisuusalueella Mäntsälässä sijaitsevaan kiinteistöön, jossa
on teollisuushalli. Rakennuksen ulkopuolelle on rakennettava ainoastaan pienehkö
säiliövarasto, jossa on kolme pystysuoraa säiliötä. Säiliöiden yhteistilavuus on enintään 90 m3. Kaikki muut prosessi- ja säilytyslaitteet sijoitetaan teollisuushalliin.
Regenerointiprosessin jälkeinen jätekonsentraatti on noin 1 prosentti alkuperäisestä
jätemäärästä. Se kerätään ja toimitetaan edelleen valtuutettuun vaarallisen jätteen hävittämislaitokseen. Kierrätyslaitokseen tulee oma vedenpuhdistusjärjestelmä, jossa jätevesi esikäsitellään ennen kunnan viemäriverkostoon johtamista.
Vaihtoehdot
Vaihtoehto 1 (VE 1): Vaarallisen jätteen kierrätyslaitos sijoitetaan Veturin teollisuusalueelle Mäntsälään. Laitos käyttää vuosittain 1 000 m3 vaarallista jätettä. Käsittely tapahtuu IBC-säiliöissä. Kiinteää säiliövarastoa ei rakenneta.
Vaihtoehto 2 (VE 2): Vaarallisen jätteen kierrätyslaitos sijoitetaan Veturin teollisuusalueelle Mäntsälään. Laitos käyttää vuosittain 1500 m3 vaarallista jätettä. Rakennuksen sisälle rakennetaan yhteensä 15 m3:n säiliövarasto ja ulkopuolelle yhteensä
30 m3:n säiliövarasto.
Vaihtoehto 3 (VE 3): Vaarallisen jätteen kierrätyslaitos sijoitetaan Veturin teollisuusalueelle Mäntsälään. Laitos käyttää vuosittain 3500 m3 vaarallista jätettä. Rakennuksen sisälle rakennetaan yhteensä 15 m3:n säiliövarasto ja ulkopuolelle yhteensä
90 m3:n säiliövarasto.
Nollavaihtoehto (VE 0): Hanketta ei toteuteta. Vaarallinen jäte toimitetaan valtuutettuun polttolaitokseen.
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Laitoksen hankealue. Hankkeen sijainti on merkitty kuvaan punaisella pisteellä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen
(713/2006) mukaan arviointimenettelyä on sovellettava laitoksiin, joihin vaarallisia
jätteitä otetaan käsiteltäviksi fysikaalis-kemiallisesti (6 § 1 momentti 11 kohta
a alakohta). Laissa säädetty ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee siis tarkasteltavaa hanketta.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Ympäristövaikutusten arviointimenettely aloitettiin laatimalla arviointiohjelma (YVAohjelma), jossa esiteltiin hanke, sen toteuttamisvaihtoehdot ja suunnitelma siitä, miten
hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus).
Yhteysviranomaisena on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus), joka piti YVA-ohjelman julkisesti nähtävillä ja pyysi siitä lausuntoja. Myös
kansalaisilla, yhteisöillä ja muilla sidosryhmillä oli mahdollisuus esittää mielipiteitä
YVA-ohjelmasta. Yhteysviranomainen laati yhteenvedon lausunnoista ja mielipiteistä
ja antoi sen jälkeen oman lausuntonsa.
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Tämä YVA-selostus on laadittu YVA-ohjelman sekä yhteysviranomaisen antaman
lausunnon pohjalta. YVA-selostuksessa esitetään ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset. Hankkeen ympäristövaikutuksia esimerkiksi viihtyvyyteen, maankäyttöön, jätehuoltoon, ilmastoon ja terveyteen on arvioitu toteutettujen selvitysten ja olemassa
olevan aineiston perusteella. Selostuksessa vertaillaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia ja
esitetään mahdollisia toimenpiteitä haittojen lieventämiseksi sekä ehdotus ympäristövaikutusten seurannasta. YVA-selostuksesta voidaan antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä samalla tavoin kuin YVA-ohjelmasta selostuksen nähtävilläoloaikana. Yhteysviranomainen laatii yhteenvedon lausunnoista ja mielipiteistä ja antaa sen jälkeen
oman lausuntonsa, mihin YVA-menettely päättyy.
Vaikutukset
Selvitysten mukaan tämän hankkeen keskeisimpiä vaikutuksia ovat jätteen käsittelyssä
syntyvät turvallisuusvaikutukset sekä päästövaikutukset. Edellä kuvatun toiminnan
vaikutuksia ja merkittävyyttä on arvioitu hankealueen nykytilaan verrattuna.
Hankevaihtoehto 1 (VE 1)
Hankkeen toteutus ei edellytä kaavamuutoksia ja hankkeella ei ole vaikutuksia kaavoitukseen ja maankäyttöön.
Kierrätyslaitoksen vaikutuksia maisemarakenteeseen voidaan pitää merkityksettöminä, sillä alue on teollisuuden käytössä eikä olemassa olevan teollisuushallin ulkopuolelle tarvitse rakentaa kiinteitä rakenteita. Hanke sijaitsee kaukana tunnistetuista
arvokkaista kulttuuriympäristöistä, joten siitä ei aiheudu vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Hankkeen vaikutukset kallioperään sekä pohja- ja pintavesiin ovat merkityksettömiä, sillä hanke sijoittuu teollisuusalueelle eikä siitä aiheudu päästöjä maa- tai kallioperään.
Kunnan viemäriverkostoon kohdistuvat hankkeen vaikutukset ovat neutraaleja, sillä
kierrätyslaitoksella on Mäntsälän Veden kanssa sopimus, jonka mukaan se voi johtaa
viemäriverkostoon enemmän jätevettä kuin vaihtoehto edellyttää.
Luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioidaan kokonaisuudessaan olevan merkityksettömiä ja suojelukohteisiin kohdistuvien vaikutusten vähäisiä. Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia luonnonsuojelualueisiin tai suojeluohjelmien kohteisiin. Hankealue on kokonaisuudessaan teollisuusaluetta ja ympäristöltään muuttunutta. Hankealueella ei esiinny arvokasta lajistoa tai luontotyyppejä alueen muutetun
luonteen vuoksi. Hankealue ei pirsto tai eristä luonnonympäristöjä tai ekologisia yhteyksiä.
Liikennemäärien vähäinen kasvu ei aiheuta liikenteestä syntyviä haittoja, kuten melun
tai päästöjen merkittävää kasvua, maanteiden 4 ja 25 varrella. Näin ollen hankkeella ei
ole meluvaikutuksia asuin- ja lomarakennusten alueilla.
Hankkeesta aiheutuvat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt ovat lähes
10 kertaa pienemmät kuin laissa säädetty raja-arvo laitoksille, joissa valmistetaan lääkevalmisteita ja käytetään liuottimien regenerointitekniikkaa. Lisäksi hanke vähentää
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hiilidioksidipäästöjä alueella, sillä sen ansiosta liuotinjätteitä poltetaan vähemmän
energiaksi, mikä vaikuttaa myönteisesti ilmastoon ja ilmanlaatuun.
Yhteenvetona hanke aiheuttaa vähäisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen, virkistysmahdollisuuksiin ja terveyteen ja vaikutukset voivat teoriassa ilmetä
lähinnä mahdollisina hajuhaittoina. Mitään tällaisia hajuhaittoja ei kuitenkaan ole havaittu koeluonteisen toiminnan aikana.
Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia jätteisiin ja jätteiden käsittelyyn, sillä se vaikuttaa kansalliseen ja alueelliseen jätehuoltoon jätehierarkian mukaisesti hyötykäyttöä
lisäävästi.
Hankevaihtoehto 2 (VE 2)
Hankevaihtoehto 2 ei eroa vaihtoehdosta 1 kaavoituksen ja maankäytön, kulttuuriympäristön, kallioperän sekä pohja- ja pintavesien, luonnonympäristön ja suojelukohteiden, melun tai ihmisten elinolojen, viihtyvyyden, virkistysmahdollisuuksien ja
terveyden osalta. Maiseman rakennetta koskevat erot vaihtoehtojen 1 ja 2 välillä ovat
merkityksettömiä, sillä rakennuksen eteläpäätyyn rakennettava vaihtoehdon 2 mukainen säiliövarasto erottuu hyvin vähän teollisuusalueen ulkopuolelle.
Kunnan viemäriverkoston osalta jäteveden määrä on noin 6,8 prosenttia suurempi
kuin Mäntsälän Veden kanssa tehdyssä nykyisessä sopimuksessa, ja tämä lisäys on
merkityksetön.
Liikennemäärät kasvavat vaihtoehdossa 2 hieman enemmän kuin vaihtoehdossa 1,
mutta ne eivät lisää merkittävästi liikenteestä syntyviä haittoja, kuten melua tai päästöjä.
Hankkeen myönteiset vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun sekä jätteisiin ja jätteiden
käsittelyyn ovat hieman suuremmat, sillä vaihtoehdossa 2 otetaan vastaan enemmän
vaarallista jätettä kuin vaihtoehdossa 1. Hankkeesta voi aiheutua lyhytaikaisia (noin
60 minuutin ajan) mutta terveydelle vaarattomia hajuhaittoja noin 30 metrin alueella
ulos sijoitettujen säiliöiden täytön yhteydessä.
Hankevaihtoehto 3 (VE 3)
Hankevaihtoehto 3 ei eroa vaihtoehdoista 1 ja 2 kaavoituksen ja maankäytön, kulttuuriympäristön, kallioperän sekä pohja- ja pintavesien, luonnonympäristön ja suojelukohteiden, melun tai ihmisten elinolojen, viihtyvyyden, virkistysmahdollisuuksien ja
terveyden osalta. Maiseman rakennetta koskevat erot vaihtoehtojen 2 ja 3 välillä ovat
merkityksettömiä, sillä rakennuksen eteläpäätyyn rakennettava vaihtoehdon 3 mukainen hieman suurempi säiliövarasto on teollisuushallin kattokorkeutta matalampi.
Kunnan viemäriverkoston osalta jäteveden määrä kaksinkertaistuu Mäntsälän Veden
kanssa tehdystä nykyisestä sopimuksesta. Jos puhdistamo ei voi ottaa vastaan suurempaa määrää, hankkeesta vastaava kuljettaa yli menevän jätevesimäärän kolmannelle osapuolelle, jolla on tällaisen jäteveden vastaanottamiseen tarvittava ympäristölupa.
Liikennemäärät kasvavat vaihtoehdossa 3 hieman enemmän kuin vaihtoehdossa 2,
mutta ne eivät lisää merkittävästi liikenteestä syntyviä haittoja, kuten melua tai päästöjä.
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Hankkeen myönteiset vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun sekä jätteisiin ja jätteiden
käsittelyyn ovat suuremmat kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2, sillä vaihtoehdossa 3 otetaan
vastaan enemmän vaarallista jätettä. Hankkeesta voi aiheutua lyhytaikaisia (noin
60 minuutin ajan) mutta terveydelle vaarattomia hajuhaittoja noin 30 metrin alueella
ulos sijoitettujen säiliöiden täytön yhteydessä.
Hankevaihtoehto 0 (VE 0)
Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei aiheuta muutoksia nykytilaan.
Yhteisvaikutukset
Hankkeella ei ole yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa.
Riskit ja turvallisuus
Turvallisuus-, onnettomuus- ja ympäristöriskien tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi on
tehty riskianalyyseja useilla eri menetelmillä.
Suurimmat riskit liittyvät laajaan kemikaalivuotoon ja/tai tulipaloon. Havaittujen riskien minimoimiseksi ehdotettiin korjaavia toimenpiteitä, jotka vietiin suunnitelmiin.
Näitä toimenpiteitä ovat ensisijaisesti koko prosessi- ja säilytysalueen kattavan suojaaltaan rakentaminen siten, että se kestää kaikkien sisällä rakennuksessa säilytettävien
kemikaalien vuodon. Lisäksi suoja-altaaseen mahtuu noin 26 000 litraa sammutusvettä.
Sen varmistamiseksi, että vaarallisia kemikaaleja ei joudu missään olosuhteissa kunnan
viemäriverkostoon, ehdotettiin, että viemäriputken ympärille rakennetaan erillinen,
prosessialueen suoja-allasta korkeampi suoja-allas.
YVA-menettelyn aikataulu ja osallistuminen
Seuraavassa kuvassa esitetään YVA-menettelyn alustava aikataulu. Arviointiohjelman
yleisötilaisuus pidettiin Mäntsälässä 8. lokakuuta 2013. Arviointiohjelma oli julkisesti
nähtävillä 14.10.2013–22.11.2013. Yhteysviranomainen antoi arviointiohjelmasta lausuntonsa 13. joulukuuta 2013.
YVA-selostus on valmistunut syksyllä 2014, jolloin se on asetettu nähtäville. YVAselostuksen yleisötilaisuus pidetään Mäntsälässä joulukuussa 2014. YVA-menettely
päättyy, kun yhteysviranomainen antaa lausunnon arviointiselostuksesta vuoden 2015
alussa.
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YVA-ohjelma ja selostus ovat katsottavissa myös Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivustolla.
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YVA-arviointiohjelmavaihe
Arviointiohjelman laatiminen
Arviointiohjelman kuulutus (30-60 päivää)
Yleisötilaisuus
Yhteysviranomaisen lausunto (30 päivässä)
YVA-arviointiselostusvaihe
Arviointiselostuksen laatiminen
Arviointiselostuksen kuulutus (30-60 päivää)
Yleistötilaisuus
Yhteysviranomaisen lausunto (30-60 päivässä)
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1

HANKKEEN TARKOITUS JA YLEISKUVAUS

1.1

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

1.2

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

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

Jätteen käsittelyn taloudelliset ja institutionaaliset näkökohdat
Kierrätystoiminnalle on tyypillistä suuret volyymit ja heikko tuotto. Kierrätysyritykset
kilpailevat jäteraaka-aineesta: esimerkiksi jätteenpolttolaitokset kilpailevat keskenään
jätteestä, jonka energiasisältö on suuri. Toisaalta kilpailussa ovat mukana myös raakaaineiden valmistajat, sillä kierrätettyjen raaka-aineiden hinta on lähes aina alhaisempi
kuin alkuperäisraaka-aineiden. Kierrätysyrityksen yleisin liiketoimintastrategia on tuotantokapasiteetin maksimointi ja yleiskustannusten hallinta. Uudenaikainen teknologia voi vähentää tuotantokapasiteettia ja parantaa lopputuotteiden laatua.
Kierrätysyritysten kustannukset ja tulot riippuvat pääosin tarvittavien investointien
suuruudesta ja toiminnan juoksevista kustannuksista. Joissain tapauksissa jäteraaka-1-

Solvera Oy
aineen hinnan voivat määrätä muut markkinatoimijat. Teollisuudessa on maksimoitu
tiettyjen jätelajien käyttö toisten jätelajien käsittelyyn, erityisesti jätteen käyttö raakaaineena. Tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan.
Hankkeen tarkoituksena on kierrättää pienehköjä määriä vaarallista jätettä hyödyntämällä nykypäivän kehittyneintä kierrätysteknologiaa. Toteutunut hanke tuo mukanaan
vihreitä investointeja ja vihreitä työpaikkoja. Lisäksi se edistää liuottimien kierrätystä
koskevaa tutkimusta ja alan osaamisen kehitystä. Hanke vahvistaa myös Suomen
mainetta kierrätyksestä huolehtivana maana sekä Euroopassa että muualla maailmassa.
Ympäristö
Kierrätys hyödyttää ympäristöä, sillä se vähentää jätteen määrää jätekierrossa. Regenerointiprosessissa kuluu huomattavasti vähemmän energiaa kuin alkuperäisraakaaineen valmistuksessa. Kierrätys vähentää fossiilisten raaka-aineiden kulutusta ja pienentää näin kaivannaisteollisuuden päästöjä.
1.3

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

1.4

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

2
2.1

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

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

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

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

Kuva 2. Esimerkki liuotinjätettä
sisältävästä IBC-säiliöstä

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

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

HANKKEEN TEKNISET TIEDOT

3.1

Rakentaminen

3.1.1

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

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

Rakennuksen sisällä tehtävät muutokset
Hanke ei merkitse rakennuksen nykyisen käyttötavan muuttumista, mutta rakennuksessa on tehtävä seuraavat pienehköt muutokset:
-

tiiviin suoja-altaan rakentaminen rakennuksen sisälle kolmea pystysuoraa
5 m3:n tuotantosäiliötä varten (vaihtoehdot 2 ja 3)
lattian mahdollinen käsittely kemikaaleja kestävällä epoksipinnoitteella lattian
läpi tunkeutuvien vuotojen varalta

-6-

Solvera Oy
-

3.2

tarvittavat tulipalon varalta tehtävät muutokset, kuten savunpoistojärjestelmä
ja räjähdysvaarallisen alueen erillinen poistoilmanvaihto
rakennuksen lattiakaivojen muuttaminen niin, että ne estävät rakennuksen sisällä mahdollisesti tapahtuvien kemikaalivuotojen pääsyn kunnan vedenpuhdistamoon.

Liuotinjätteen vastaanotto
Liuotin- ja glykolijäte toimitetaan laitokseen kuorma-autoilla. Yhden viikon aikana
noin 1–5 kuorma-autoa toimittaa jäteraaka-ainetta laitokseen ja noutaa samalla
valmiita tuotteita. Kuorma-autot saapuvat
Palomäentien kautta, joka kulkee laitoksen
pohjoisrajaa pitkin.
Jäteraaka-ainetta sisältävät IBC-säiliöt puretaan rakennuksen sisällä kuorma-auton
takalaitanostimen avulla. Purkamiseen ja
säiliöiden kuljettamiseen rakennuksen sisällä käytetään haarukkatrukkia.
Jäteraaka-ainetta sisältävät IBC-säiliöt tarkastetaan, merkitään ja luetteloidaan, ja
niistä otetaan näytteitä laboratorioanalyyseja
varten. IBC-säiliöt varastoidaan lavahyllyille. Kuva 4. Esimerkki valtuutetun vaarallisen
jätteen kuljettajan kuorma-autosta

3.3

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

3.3.1

Suodatus ja erottaminen
Vaihtoehto 1
Viidestä IBC-säiliöstä koostuva tuotantoerä sijoitetaan laitoksen tuotantoalueelle.
Liuottimen tiheys on pienempi kuin jäteveden, minkä vuoksi aineet erotetaan gravimetrisesti (dekantointi). Jokaiseen jätesäiliöön muodostuu kaksi kerrosta. Liuotinkerros (ylin kerros) pumpataan säiliön ylemmän aukon kautta suodattimien läpi prosessisäiliöihin.
Keskimmäinen kerros, jossa on sekä liuotinta että vettä, pumpataan saman aukon
kautta erilliseen säiliöön dekantointia varten. Dekantoinnin jälkeen säiliön sisältö käsitellään samalla tavoin kuin edellä ja jäljempänä on kuvattu. Jätevesikerros (alin kerros) pumpataan säiliön alemman kuulaventtiilin kautta suodattimien läpi joko ultrasuodatuslaitteen omaan 2 m3:n säiliöön tai, jos se on täynnä, viereisiin prosessisäiliöihin.
-7-
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Vaihtoehdot 2 ja 3
Ryhmän 1 jäte pumpataan suodattimien läpi sekoittimella varustettuun pystysuoraan
säiliöön. Näin muodostuu yksi tuotantoerä. Tämän jälkeen käynnistyy sekoitusprosessi, jossa säiliön sisältö sekoitetaan homogeeniseksi väliaineeksi. Sekoittamisen jälkeen neste johdetaan sentrifugiin, joka erottaa sen eri jakeiksi. Liuotin- ja vesijakeet
johdetaan omiin tuotantosäiliöihinsä. Erotetut kiinteät hiukkaset kerätään erilliseen
astiaan.
Ryhmän 2 jätteen sisältämästä glykolista erotetaan öljyt ja kiinteät hiukkaset sentrifugissa. Laitos käsittelee melko pieniä määriä glykolijätettä, minkä vuoksi käsittely tapahtuu IBC-säiliöissä (ei säiliörakenteita glykolijätettä varten).
3.3.2

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

Solvera Oy
Vaihtoehdot 2 ja 3
Jätevesi käsitellään ultrasuodattamalla kuten vaihtoehdossa 1. Lisäksi glykolijäte ultrasuodatetaan erikseen. Laite pestään sopivalla kemiallisella liuoksella veden ja glykolijätteen käsittelyn välillä.
3.3.3

Höyryn komprimointiin perustuva haihdutus
Höyryn komprimointiin perustuvassa haihdutuksessa käytetään pakotetun kierron tekniikkaa. Menetelmän hyötysuhde on erinomainen. Energiankulutus on noin 65 kWh / 1 000 litraa vettä, mikä on
hyvin vähän verrattuna perinteiseen haihdutukseen,
jossa energiankulutus on noin 700 kWh /
1 000 litraa vettä.
Kyseessä on täysin automaattinen, 24 tuntia vuorokaudessa toimiva järjestelmä, jota ohjataan sisäisen PLC-järjestelmän avulla. Kaikki tärkeät tiedot
näkyvät selvästi laitteen etupuolella olevassa helppokäyttöisessä kosketusnäytössä. Integroitu, täysin
automaattinen CIP-pesujärjestelmä optimoi käytettävyyden ja käyttövarmuuden.

Kuva 6. Esimerkki höyryn
komprimointiin perustuvasta
haihduttimesta

Vaihtoehto 1
Höyryn komprimointiin perustuvaa haihdutusta ei käytetä vaihtoehdossa 1.
Vaihtoehdot 2 ja 3
Esikäsitelty glykolijäte johdetaan haihduttimeen, joka konsentroi vesi-glykoliseoksen
suhteessa 65 prosenttia glykolia ja 35 prosenttia vettä. Sen jälkeen konsentraatti johdetaan seuraavaan haihdutusvaiheeseen, ja vesi puhdistetaan aktiivihiilisuodattimen
avulla ja johdetaan kunnan viemäriverkostoon.
3.3.4

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

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

3.3.6

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

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

3.3.8

Syntyvät jätteet ja niiden käsittely
Laitoksessa syntyy jätettä suodatus-, sentrifugointi-, ultrasuodatus- ja haihdutusprosesseissa.
Jätteiden ominaisuudet ja arvioidut määrät käyvät ilmi alla olevasta taulukosta.
Jätekomponentit
Hartsi
Öljypitoiset jäännökset
Jäännökset
Liuotin
Vesi
Yhteensä

Vaihtoehto 1
tonnia/vuosi
0,14
0,16
0,42
0,13
0,15
1,00

Vaihtoehto 2
tonnia/vuosi
0,22
0,24
0,63
0,19
0,23
1,50

Vaihtoehto 3
tonnia/vuosi
0,50
0,56
1,46
0,45
0,53
3,50

Edellä mainitut jätemäärät ovat puhdistusprosessin jälkeen syntyvää konsentroitua jätettä, ja niiden osuus on noin 1 prosentti alkuperäisestä vaarallisen jätteen määrästä.
Jätteet kerätään ja toimitetaan valtuutettuun hävittämislaitokseen.
Arviointiohjelmassa konsentroidun jätteen määräksi arvioitiin 5,4 prosenttia, mikä on
paljon nykytasoa enemmän. Eroa selitetään kohdassa 7.9.2. Tiivistetysti se johtuu
koeluonteisen toiminnan aikana saaduista todellisista arvoista.
3.4

Arvioidut päästöt

3.4.1

Liikenne
Regenerointitoiminnasta aiheutuu pienimuotoista rekka-autoliikennettä laitokseen ja
laitoksesta.
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Arvioidut liikennemäärät esitetään alla olevassa taulukossa.
Raskaiden ajoneuvojen määrä
Vuodessa
Viikossa
Päivässä

Vaihtoehto 1
67
1,29
0,26

Vaihtoehto 2
100
1,92
0,38

Vaihtoehto 3
233
4,5
0,9

Hanke lisää liikennettä jonkin verran nykytilanteeseen verrattuna. Hankkeen liikennevaikutuksia käsitellään kohdassa 7.6.
3.4.2

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

Vaihtoehto 1
kg/vuosi
202,22

Vaihtoehto 2
kg/vuosi
789,32

Vaihtoehto 3
kg/vuosi
2 762,62

Myös tieliikenteen lisääntyminen aiheuttaa päästöjä ilmaan.
Hankkeen päästöjä ilmaan ja niiden vaikutuksia käsitellään kohdassa 7.7.
3.4.3

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

Vaihtoehto 1
m3/vuosi
570

Vaihtoehto 2
m3/vuosi
855

Vaihtoehto 3
m3/vuosi
1995

Hankkeen päästöjä kunnan viemäriverkostoon ja niiden vaikutuksia käsitellään kohdassa 7.4.
3.4.4

Melupäästöt ja tärinä
Regenerointilaitoksen toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu merkittäviä melupäästöjä tai tärinää, sillä koko laitteisto sijoitetaan rakennuksen sisälle. Rakennuksen
ulkopuolella tehtävien muutostöiden aikana syntyvä tilapäinen melu on tyypillinen
pienimuotoiseen rakennustoimintaan liittyvä melulähde.
Hanke lisää alueen tieliikennettä jonkin verran, sillä jäteraaka-ainetta ja regeneroituja
tuotteita kuljetetaan laitokseen ja laitoksesta rekka-autoilla.
Hankkeen meluvaikutuksia käsitellään kohdassa 7.6.
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3.5

Riskien tarkastelu
Turvallisuus-, onnettomuus- ja ympäristöriskien tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi on
tehty riskianalyyseja useilla eri menetelmillä. Näitä riskianalyyseja kuvataan seuraavissa
kohdissa. Poikkeavia tilanteita, onnettomuuksia ja näihin varautumista käsitellään
kohdassa 7.10.
Seurausanalyysi
Seurausanalyysilla tarkoitetaan tulipalojen, räjähdysten ja vuodoista aiheutuvien päästöjen välittömien vaikutusten arviointia. Analyysi antaa konkreettisen käsityksen siitä,
miten pitkälle äkillinen vaara, jonka aiheuttajana on tulipalon synnyttämä lämpösäteily
tai mahdollisen vuodon yhteydessä leviävä myrkyllinen aine, ulottuu. Analyysi koskee
vaarallisten aineiden kuviteltuja päästöjä, laitoksen sijainnin suunnittelua sekä turvallisuus- ja pelastussuunnitelmia. Seurausanalyysi perustuu kansainvälisesti hyväksyttyihin laskentamenetelmiin. Vaarallisten aineiden vuotoja koskevat laskelmat on tehty
ALOHA-mallinnusohjelman avulla. Lämpösäteilylaskelmissa sekä muissa tulipaloon
liittyvissä laskelmissa on sovellettu Yhdysvaltojen säteilyturvakeskuksen (NRR –
Office of Nuclear Reactor Regulation) kehittämiä laskentaohjeita.
Suunnittelu- ja paloriskianalyysi
Suunnittelu- ja paloriskianalyysilla varmistetaan, että laitteet on sijoitettu turvallisesti,
laitteiden väliset etäisyydet ovat riittäviä ja lähiympäristössä sijaitseva muu toiminta
on otettu huomioon.
Paloriskien kartoitus
Paloriskit kartoitetaan analyysimenetelmällä, joka koskee palavien nesteiden teolliseen
käyttöön ja muovisissa IBC-säiliöissä säilyttämiseen liittyviä paloriskejä. Analyysimenetelmän on kehittänyt Isossa-Britanniassa toimiva terveys- ja turvallisuuslaboratorio.

3.6

Hankkeen alustava aikataulu
Hankkeesta vastaava haki Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristölupaa joulukuussa 2012. Syksyllä 2013 hankkeesta vastaava sai tilaamansa regenerointilaitteiston
ja teki rakennuksen sisällä pieniä muutostöitä, jotka eivät kuulu minkään lupamenettelyn piiriin.
Hankkeesta vastaava teki Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ilmoituksen ympäristönsuojelulain 30 §:n 3 momentissa sekä 61 §:ssä tarkoitetun koeluonteisen toiminnan
harjoittamisesta ja sai luvan tätä varten 8. tammikuuta 2014. Koeluonteista toimintaa
voidaan harjoittaa 31. joulukuuta 2014 saakka ja tänä aikana voidaan käsitellä enintään
800 tonnia vaarallista jätettä. Tämä on noin puolet arviointiselostuksen vaihtoehdossa 2 esitetystä määrästä.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos antoi vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (855/2012) mukaisen luvan
palavien
nesteiden
vähäiseen
teolliseen
käsittelyyn
ja
varastointiin
28. maaliskuuta 2014 käyttöönottotarkastuksen yhteydessä.
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Toiminnasta syntyvän jäteveden johtamisesta viemäriverkkoon tehtiin sopimus
Mäntsälän Veden kanssa 26. helmikuuta 2014. Jätevettä laskettiin ensimmäisen kerran
kunnan viemäriverkostoon 2. kesäkuuta 2014.
Laitos voidaan ottaa käyttöön vaihtoehdon 1 mukaisesti noin kuusi viikkoa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä (tammi-helmikuu 2015). Tällöin kaikki
tarpeelliset laitteistot on asennettu ja otettu käyttöön. Etelä-Suomen aluehallintovirasto tarvitsee kuusi viikkoa ympäristölupamenettelyn loppuun saattamiseen sen jälkeen,
kun se on saanut yhteysviranomaisen lausunnon.
Vaihtoehdot 2 ja 3 edellyttävät tiettyjen täydentävien laitteistojen hankintaa ja käyttöönottoa. Suurin toimenpide on kuitenkin kiinteän säiliövaraston rakentaminen rakennuksen eteläpäätyyn. Rakennustyöt voidaan alustavasti aloittaa toukokesäkuussa 2015 ja päättää heinä-elokuussa 2015. Hanke voi kuitenkin jatkua vaihtoehdon 1 mukaisesti, kunnes nämä muutostyöt on tehty.
3.7

Hanketta varten tarvittavat luvat ja päätökset

3.7.1

Ympäristölupa
Laitoksille, joihin otetaan vaarallista jätettä hyödynnettäväksi, on ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen
(713/2014) mukaan hankittava ympäristölupa. Luvan myöntää toimivaltainen aluehallintovirasto, joka on tässä tapauksessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristölupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto. Uutta toimintaa ei saa aloittaa, ennen kuin ympäristölupa on
lainvoimainen tai ympäristölupaviranomainen on myöntänyt luvan toiminnan aloittamiseen.

3.7.2

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

3.7.3

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

3.7.4

Sopimus kunnan jätevedenpuhdistamon kanssa
Jotta käsiteltyä jätevettä voidaan laskea viemäriverkostoon, on tehtävä sopimus kunnan jätevedenpuhdistamon kanssa. Sopimuksella varmistetaan, että laitoksen omassa
vedenkäsittelyprosessissa saavutetaan hyväksyttävät TOC- ja COD-arvot ja että kunnan jätevedenpuhdistamo pystyy puhdistamaan lisääntyneen jätevesimäärän.
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3.7.5

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

3.8

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

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

KUVAUS

Vaihtoehto 1 (VE 1)

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

Vaihtoehto 2 (VE 2)

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

Vaihtoehto 3 (VE 3)

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

Nollavaihtoehto (VE 0):

5
5.1

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
Arviointimenettelyn sisältö ja tavoite
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tavoitteena on ”edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia”.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen
(713/2006) mukaan arviointimenettelyä on sovellettava laitoksiin, joihin vaarallisia
jätteitä otetaan käsiteltäviksi fysikaalis-kemiallisesti (6 § 1 momentti 11 kohta
a alakohta). Laissa säädetty ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee siis tarkasteltavaa hanketta.
Alla esitellään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kaksi päävaihetta: arviointiohjelma ja arviointiselostus.
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Arviointiohjelma
Ohjelmavaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma, joka on suunnitelma siitä, miten hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan. Arviointiohjelmassa selvitetään myös tutkittavat vaihtoehdot ja suunnittelualueen nykytila.
Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiohjelmasta, asettaa sen nähtäville 30–
60 päiväksi kuntaan, jossa hankealue sijaitsee, ja pyytää siitä lausunnon eri viranomaisilta. Myös kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ohjelmasta. Yhteysviranomainen laatii yhteenvedon lausunnoista ja mielipiteistä ja antaa samalla oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä.
Arviointiohjelman nähtävilläoloaikana Mäntsälän kunnassa järjestetään laissa säädetty
yleisötilaisuus, jossa hanke ja arviointiohjelma esitellään.
Arviointiselostus
Ohjelmavaiheen jälkeen hankkeesta vastaava jatkaa vaihtoehtojen suunnittelua ja arvioi hankkeen vaikutuksia. Nämä selvitykset ja arviot kootaan arviointiselostukseen,
jossa muun muassa esitetään menettelyn aikana tehtyjen vaikutus- ja ympäristöselvitysten tulokset, kuvataan merkittävimmät vaikutukset ja haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot sekä vertaillaan vaihtoehtoja. Arviointiselostus sisältää myös lähdeviittaukset sekä tietoa arviointimenetelmistä ja arviointityöhön liittyvistä epävarmuustekijöistä.
Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksesta ja asettaa sen nähtäville samalla
tavoin kuin arviointiohjelmavaiheessa. Keskeiset tulokset esitellään yleisötilaisuudessa. Palautevaihe kestää 30–60 päivää. Yhteysviranomainen laatii yhteenvedon kaikista
hanketta koskevista lausunnoista ja antaa oman asiantuntijalausuntonsa viimeistään
kahden kuukauden kuluttua palautevaiheesta.
YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan se toimii myöhemmän päätöksenteon
pohjana. Ympäristölupaviranomainen ottaa yhteysviranomaisen lausunnon huomioon myöhemmin omassa päätöksentekoprosessissaan.
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YVA-MENETTELY
HANKKEESTA VASTAAVA

YHTEYSVIRANOMAINEN

Arviointiohjelman
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MUUT OSAPUOLET

Arviointiohjelman
kuulutus
Mielipiteet
ja lausunnot

Selvitysten ja vaikutusten arvioinnin laatiminen

Yhteysviranomaisen
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arviointiohjelmasta

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen
kuulutus
Mielipiteet
ja lausunnot

Ympäristövaikutusten
arviointimenettely
päättyy

Yhteysviranomaisen
lausunto
arviointiselostuksesta

Kuva 8. YVA-menettely

5.2

Arviointimenettelyn osapuolet
Solvera Oy toimii hankkeesta vastaavana ja Uudenmaan ELY-keskus yhteysviranomaisena.

5.3

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

Arviointiohjelman ja arviointiselostuksen kuulutus sekä mielipiteiden esittäminen ja lausuntojen antaminen
Arviointiohjelma
Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kuulutti, että arviointiohjelma on nähtävillä 14.10.2013–22.11.2013 seuraavissa paikoissa:
-

Mäntsälän kunnankirjasto, Urheilutie 4 B, 04600 Mäntsälä
Palvelupiste Vinkki, Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/solveraYVA.

Arviointiohjelman vireillepanosta ilmoitettiin suomeksi ja ruotsiksi Mäntsälä-lehdessä
ja Mäntsälän Uutiset -lehdessä.
Lausunnot ja mielipiteet pyydettiin toimittamaan ELY-keskukseen kirjallisesti viimeistään 22. marraskuuta 2013.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyysi lausuntoa Mäntsälän kunnalta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta, Mäntsälän Vedeltä, Jätelautakunta
Kolmenkierrolta, Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ja Uudenmaan liitolta. YVAohjelmasta annettiin yhteensä neljä lausuntoa. Mielipiteitä ei esitetty annetussa määräajassa. Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa 13. joulukuuta 2013.
Arviointiselostus
Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kuuluttaa arviointiselostuksesta ja asettaa sen julkisesti nähtäville vastaavasti kuin arviointiohjelman kohdalla. Kuulutus julkaistaan Mäntsälän kunnan ilmoitustauluilla
sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivustolla
(www.ely-keskus.fi).
Kuulutuksessa ilmoitetaan, missä arviointiselostus on nähtävillä. Arviointiselostusta
koskevat mielipiteet voidaan toimittaa sähköisesti (kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi)
tai postitse (Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki). Arviointiselostus on
nähtävillä vähintään 30 ja enintään 60 päivää.
Yhteysviranomainen pyytää lisäksi kirjallisen lausunnon tarpeellisiksi katsomiltaan viranomaisilta ja muilta tahoilta. Lopuksi yhteysviranomainen laatii yhteenvedon lausunnoista ja mielipiteistä ja antaa oman lausuntonsa ohjelmakuvauksesta ja vaikutusten arvioinnista, minkä jälkeen YVA-menettely päättyy.
5.3.2

Yleisötilaisuudet
Arviointiohjelma esiteltiin yleisölle kunnantalolla osoitteessa Heikinkuja 4, Mäntsälä
tiistaina 29. lokakuuta 2013. Hankkeesta vastaavan ja yhteysviranomaisen edustajat
olivat läsnä tilaisuudessa keskustelemassa ja vastaamassa kysymyksiin. Läsnäolijoilla
oli mahdollisuus osallistua kyselytutkimukseen.
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Arviointiselostusvaiheessa järjestetään vastaava yleisötilaisuus, jossa esitellään arvioinnin keskeiset tulokset.
5.3.3

Työskentely sidosryhmien kanssa
Hankkeesta vastaava yritti koota keskeisistä sidosryhmistä koostuvan ohjausryhmän,
joka varmistaisi, että tärkeät edut tulevat kuulluiksi ja että myös sidosryhmien esittämä aineisto otetaan huomioon. Ohjausryhmään kutsuttiin seuraavien asianosaisten
edustajia:
-

Mäntsälän kaupunki (kaavoitus ja ympäristö)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Mäntsälän Yrittäjät ry
Mäntsälän Luonnonsuojeluyhdistys ry.

Hankkeesta vastaava luopui kuitenkin ohjausryhmästä, sillä ainoastaan KeskiUudenmaan ympäristökeskuksen edustaja ilmoitti olevansa kiinnostunut osallistumaan.
5.4

YVA-menettelyn aikataulu
YVA-menettely alkoi, kun yhteysviranomainen kuulutti arviointiohjelmasta
8. lokakuuta 2013. Arviointiohjelma oli nähtävillä 14. lokakuuta 2013 ja
22. marraskuuta 2013 välisenä aikana. Yleisötilaisuus pidettiin Mäntsälässä
29. lokakuuta 2013. Yhteysviranomainen antoi arviointiohjelmasta lausuntonsa
13. joulukuuta 2013.
Arviointiselostus laadittiin syksyllä 2014 ja asetettiin julkisesti nähtäville. Yleisötilaisuus pidetään Mäntsälässä joulukuussa 2014. YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa lausunnon arviointiselostuksesta vuoden 2015 alussa.
2013
6

7

8

9 10 11 12

2014
4

5

6

7

8

2015
9 10 11 12

1

2

3

YVA-arviointiohjelmavaihe
Arviointiohjelman laatiminen
Arviointiohjelman kuulutus (30-60 päivää)
Yleisötilaisuus
Yhteysviranomaisen lausunto (30 päivässä)
YVA-arviointiselostusvaihe
Arviointiselostuksen laatiminen
Arviointiselostuksen kuulutus (30-60 päivää)
Yleistötilaisuus
Yhteysviranomaisen lausunto (30-60 päivässä)

Kuva 9. Hankkeen YVA-menettelyn aikataulu
5.4

Ympäristön nykytilan kuvauksessa ja vaikutusten arvioinnissa käytetyt selvitykset
Ympäristövaikutusten arviointi on laadittu käyttäen Veturin teollisuusaluetta koskevia
olemassa olevia selvityksiä, kirjallisuuslähteitä sekä valtionhallinnon tietokantoja, kuten ympäristöhallinnon OIVA-palvelua. Uusia tutkimuksia ei ole tehty lukuun ottamatta koeluonteisen toiminnan aikana kerättyjä mittauksia ja analyyseja.
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5.5

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta
Yhteysviranomainen antoi YVA-ohjelmaa koskevan lausuntonsa 13. joulukuuta 2013.
Lausunnon keskeisin sisältö on koottu seuraavaan taulukkoon, jossa myös esitetään,
miten kohdat on otettu huomioon:

Sisältö
Arviointiohjelma täyttää YVA-asetuksen 9 §:ssä mainitut arviointiohjelman sisältövaatimukset.
Selvitysten tekemisessä ja arviointiselostuksen laadinnassa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin.
Hankkeen sijainti tulee merkitä selkeästi kaikkiin karttoihin. Lisäksi
lähimmät herkät kohteet on esitettävä sopivilla kartoilla.
Arviointiselostuksessa tulee tarkentaa hankkeen YVA-menettelyn
jälkeistä toteutusaikataulua.
Arviointiselostuksessa tulee esittää arvio eri päästöjen sekä jätteiden laadusta ja määristä rakennusvaiheen ja mahdollisen käytöstä
poiston osalta.
Vaikutukset on eri vaikutustekijöiden osalta arvioitava sellaisen
aluerajauksen puitteissa, joka kunkin vaikutuksen kannalta on
relevantti.
Arviointiselostuksessa on kuvattava prosessivesien käsittely ja
johtaminen sekä tehtävät suojaustoimenpiteet, ettei haitallisia aineita pääse vesien mukana viemäriverkkoon mahdollisissa onnettomuustilanteissa.
Arviointiselostuksessa tulee esittää, minne kuivatus- ja hulevedet
kulkeutuvat kiinteistön eteläpuolella olevalta suojaviheralueelta.
Lisäksi tulee selvittää, voiko ympäristölle haitallisia aineita kulkeutua hulevesiviemärin kautta esitetyn tarkastusalueen ulkopuolelle ja
minne mahdolliset haitalliset aineet kulkeutuisivat. Alueelta mahdollisissa häiriötilanteissa pintavesiin pääsevien aineiden kulkureitit
vesistöön ja niiden vaikutukset vesistöissä tulee selvittää ja esittää
toimenpiteet vesistöhaittojen minimoimiseksi tai estämiseksi.
On syytä määritellä eri vaihtoehdoissa syntyvät päästöt jätevesiverkostoon ja tarkastella vesihuoltolaitoksen mahdollisuuksia ottaa
vastaan ja käsitellä nämä jätevedet.
Häiriötilanteiden vaikutusten yhteydessä on tarkasteltava kiinteistön rajojen ulkopuolelle mahdollisesti ulottuvia vaikutuksia, erityisesti hankealueen läheisyydessä sijaitsevien lähivirkistysalueiden
osalta.
Arviointiselostuksessa tulee vertailla hankkeen toteutusvaihtoehtoja nollavaihtoehtoon vaarallisen jätteen hävittämislaitokseen päätyvien aineiden määrien osalta.
Mikäli laitoksen ilmanvaihtolaitteisto poikkeaa normaalista teollisuushuoneiston ilmanvaihtolaitteistosta, tulee arviointiselostuksessa esittää tiedot laitteistosta ja sen aiheuttamasta melusta.
Ilmastovaikutusten osalta tulee tarkastella lisäksi hankkeen toteutusvaihtoehtojen vaikutusta kasvihuonekaasujen määrään.
Vaikutusten arvioinnissa tulee kuvata myös alueen yleiskaavatilanne. Lisäksi tulee kuvata aluetta koskevat vahvistetut maakuntakaavat, vahvistettavana oleva Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava sekä
valmisteltavana olevan 4. vaihemaakuntakaavan tilanne.
Arviointiselostuksessa tulee viitata vain maakuntakaavoihin, sillä
seutukaava on vanhentunut käsite.

- 21 -

Huomioonotto YVA-selostuksessa

Hankkeen sijainti ilmoitetaan kaikissa kuvissa
punaisella nuolella tai pisteellä.
ELY-keskuksen pyytämä tarkennus esitetään
YVA-selostuksen kohdassa 3.6, Hankkeen
alustava aikataulu.
Arvio rakennusvaiheen ja mahdollisen käytöstä poiston osalta esitetään kohdassa 7.11.
Vaikutukset on eri vaikutustekijöiden osalta
arvioitu sellaisen aluerajauksen puitteissa, joka
kunkin vaikutuksen kannalta on relevantti.
Prosessivesien käsittelyä ja johtamista käsitellään kohdassa 7.4. Onnettomuustilanteiden
vaikutuksia käsitellään kohdassa 7.10.
Selvitys ympäristölle haitallisten aineiden
kulkeutumisesta hulevesiviemärin kautta
esitetyn tarkastusalueen ulkopuolelle esitetään
kohdassa 7.10.

Kunnan viemäriverkostoon kohdistuvia vaikutuksia käsitellään kohdassa 7.4.
Häiriötilanteiden vaikutuksia selvitetään kohdassa 7.10.
Näitä vaikutuksia selvitetään kohdassa 7.7.
Laitoksen ilmanvaihtolaitteisto ei poikkea
normaalista ilmanvaihtolaitteistosta. Ex-tilan
ilmanvaihdon melutasoja käsitellään kohdassa 7.6.
Vaadittu selvitys esitetään kohdassa 7.7.
Näitä kaavoja käsitellään kohdassa 7.1.

Viittaus seutukaavaan on poistettu.

Solvera Oy
Sisältö
Mäntsälän kunnan tiedon mukaan myös aivan lähellä sijaitsevalla
kiinteistöllä on asuintiloja, minkä vuoksi on kiinnitettävä erityistä
huomiota suunnitellun hankkeen vaikutusten arviointiin ympäröivän asutuksen kannalta.
Arviointiselostuksessa tulee arvioida yksittäisten ympäristövaikutusten lisäksi näiden keskinäisiä vuorovaikutussuhteita ja yhteisvaikutuksia, erityisesti häiriötilanteiden päästöjä arvioitaessa.
Liikennevaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota
vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja mahdollisiin liikenneturvallisuusvaikutuksiin.

6
6.1

Huomioonotto YVA-selostuksessa
Rajanaapurin asuinjärjestelyjä selvitetään
kohdassa 7.8.
Yhteisvaikutuksia tarkastellaan YVAselostuksessa kussakin ympäristövaikutuksia
käsittelevässä osiossa.
Nämä on otettu huomioon YVA-selostuksen
kohdissa 7.6.3, 7.8.3 ja 7.10.

VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS
Selvitettävät ympäristövaikutukset
Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan kierrätyslaitoksen välittömiä ja
välillisiä vaikutuksia ympäristöön rakennus- ja käyttöaikana.
YVA-lain mukaan arvioinnissa on tarkasteltava hankkeen tai toiminnan aiheuttamia
välittömiä ja välillisiä vaikutuksia
-

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

Tämän hankkeen keskeisimpiä erityisesti arvioitavia vaikutuksia ovat
6.2

päästövaikutukset
jätteen ja jätteen käsittelyn vaikutukset
ympäristöriskit ja häiriöt.

Arvioinnissa käytettävä aineisto
Aineiston ja menetelmien osalta ympäristövaikutusten arviointi perustui
-

hankesuunnitelmiin, joita tarkennettiin arvioinnin aikana
koeluonteisen toiminnan aikana kerättyihin mittaustietoihin ja analyyseihin
Veturin teollisuusalueesta aiemmin tehtyihin selvityksiin
kirjallisuuteen
pohjavettä ja muita suojelualueita koskeviin tietoihin
Uudenmaan maakuntakaavaan
vuoteen 2020 ulottuvaan Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmaan
lausunnoissa esiin tulleisiin seikkoihin
vaikutusten arviointeihin.
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6.2

Tarkastelualue
Tarkastelualue on alue, jolla ympäristövaikutuksia selvitetään. Sen koko riippuu tutkittavista ympäristövaikutuksista. Tämän hankkeen ympäristövaikutusten tarkastelualueeseen kuuluvat sijoituspaikka ja tarvittavassa laajuudessa alueen ulkopuolelle ulottuva toiminta, kuten liikenne. Laajemmassa mittakaavassa hankkeella on välillisiä vaikutuksia koko Etelä-Suomen alueeseen. Sillä parannetaan jätteen tuottajien mahdollisuuksia kuljettaa vaarallista jätettä käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi.
Hankkeen välittömistä vaikutuksista suunnitellun säiliövaraston vaikutukset ulottuvat
laajimmalle. Useat vaikutukset kohdistuvat huomattavasti pienemmälle alueelle laitoksen läheisyydessä. Sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan niitä koskevan muutoksen perusteella, ja vaikutusalueen koko vaihtelee.

6.3

Vaikutusten merkittävyyden arviointi
Kunkin vaihtoehdon ja kohteen vaikutusten merkittävyys arvioidaan viisiportaisella
asteikolla:
erittäin merkittävä – merkittävä – kohtalainen – vähäinen – merkityksetön

7

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

7.1

Maankäyttö ja kaavoitus

7.1.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Alueen kaavoitusta ja maankäyttöä ohjataan kolmella kaavatasolla, joista yleispiirteisin
on maakuntakaava (aikaisemmin seutukaava). Sen jälkeen tulevat yleiskaava ja asemakaava. Yleispiirteisin kaava ohjaa kaavoitusta alemmilla tasoilla. Mitä yksityiskohtaisempi kaavataso on, sitä tarkempaa on kuvaus.
Maakuntakaava on yleispiirteinen pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden käytöstä. Maakuntakaava ei ole voimassa alueilla, joilla on
oikeusvaikutteinen yleiskaava tai asemakaava, paitsi silloin, kun edellä mainittuja kaavoja muutetaan. Yleiskaava voi kattaa koko kunnan alueen tai osia siitä. Asemakaava
on yksityiskohtaisin kaavataso, ja siinä määritellään muun muassa alueen tarkka käyttötarkoitus, rakennusten sijainti ja koko sekä esimerkiksi pysäköintialueiden sijoitus.
Arviointi perustuu maankäytön valtakunnallisiin tavoitteisiin sekä voimassa oleviin
maakuntakaavoihin, yleiskaavoihin ja asemakaavoihin.

7.1.2

Nykytilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtioneuvosto voi asettaa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Uusimmat valtakunnalliset maankäytön tavoitteet tulivat voimaan 1. maaliskuuta 2009 valtioneuvoston päätöksellä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tavoitteiden tehtävänä on
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-

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

-

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

-

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

-

edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa

-

luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle.

Seuraavat valtakunnalliset maankäytön tavoitteet liittyvät tähän hankkeeseen:
-

Tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä luonnon voimavarojen
kestävää hyödyntämistä.

-

Monipuolistetaan elinkeinotoimintaa ja muuta toimintapohjaa hyödyntämällä
olemassa olevia rakenteita.

-

Ehkäistään haitallisia terveysvaikutuksia ja onnettomuusriskejä sijoittamalla
laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit riittävän etäälle asuinalueista,
yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.

-

Pannaan täytäntöön jätehuoltoa koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

Hanke tukee maankäytön tavoitteita, sillä se sijoittuu olemassa olevalla teollisuusalueella sijaitsevaan kiinteistöön, jolloin voidaan hyödyntää nykyisiä rakenteita ja toimintoja mahdollisimman hyvin.
Hanke sijoittuu etäälle asuinalueista ja herkistä alueista, jolloin mahdollisen onnettomuusriskin toteutuminen ei uhkaa ihmisten turvallisuutta asuinalueilla tai muilla herkillä alueilla.
Hanke edistää elinkeinotoiminnan ja toimintapohjan monipuolistumista, sillä Veturin
teollisuusalueella ei ole ennestään vastaavaa laitosta.
Hanke tukee jätehuoltoa koskevien kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa ja
luo suomalaisille yrityksille edellytyksiä käyttää neitseellisten liuotintuotteiden sijaan
ympäristöä säästäviä vaihtoehtoja. Näin edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.
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Maakuntakaavat
Hankealue kuuluu voimassa olevaan Uudenmaan maakuntakaavaan, jonka ympäristöministeriö vahvisti vuonna 2006 ja joka sai lainvoiman korkeimman hallintooikeuden päätöksellä vuonna 2007. Kaavassa määritellään yhdyskuntarakenteen pääperiaatteet ja käsitellään kaikkia tärkeitä maankäyttömuotoja. Kaava kattaa koko maakunnan alueen ennen Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien yhdistymistä vuonna 2011.
Ympäristöministeriö vahvisti 1. vaihemaakuntakaavan vuonna 2010, ja se sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 2012. Ensimmäisen vaihemaakuntakaavan tarkoituksena oli täydentää vuonna 2006 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa sellaisten teemojen osalta, joista aiheutuu merkittäviä ympäristöhäiriöitä.
Toinen vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa vuonna 2013. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan vuonna 2014. Toisen vaihemaakuntakaavan tarkoituksena oli tarkistaa ja täydentää voimassa olevia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavoja (alueella on 26 kuntaa) sekä määrittää maakunnan kasvun suunnat pitkällä aikavälillä.
Parhaillaan valmistellaan 4. vaihemaakuntakaava, jonka tavoitteena on tukea kestävää
kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellamaalla. Neljäs vaihemaakuntakaava on aikaisempia kaavoja strategisempi, ja siinä keskitytään seuraaviin teemoihin:
-

elinkeinot ja innovaatiotoiminta
logistiikka
tuulivoima
viherrakenne
kulttuuriympäristöt.

Hanke tukee maakuntakaavan osatavoitteiden saavuttamista eli teollisuuden tuottaman jätteen vähentämistä sekä luonnonvarojen ja energian tehokkaampaa käyttöä.
Hankealue on merkitty maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi (A). (Ks. kuva 10 sivulla 26)
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Kuva 10. Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Hankkeen sijainti on merkitty kuvaan punaisella
nuolella.
Yleiskaava
Alueella on voimassa Mäntsälän yleiskaava (kuva 11, s. 27), joka sai lainvoiman
14.6.2004 (kunnanhallitus 10 §). Yleiskaavassa hankealue on varattu teollisuus- ja varastoalueeksi (T).
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Kuva 11. Ote Mäntsälän yleiskaavasta 2020. Hankkeen sijainti on merkitty kuvaan punaisella
nuolella.
Teollisuusalue, jolla hanke sijaitsee, rajoittuu seuraavasti:
-

-

maa- ja metsätalousvaltainen alue (M) sekä maatalousalue (MT) etelässä, lännessä ja luoteessa
uusi ja olennaisesti muuttuva alue, joka tässä tapauksessa tarkoittaa teollisuus- ja
varastoaluetta (T – valkoinen), pohjoisessa
uusi ja olennaisesti muuttuva alue, joka tässä tapauksessa tarkoittaa teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY –
valkoinen), suurimmaksi osin idässä
tietyin osin suojaviheralue (EV) idässä.

Asemakaava
Hankealue sijaitsee Veturin teollisuusalueella, joka suunniteltiin noin 15 vuotta sitten.
Alue on noin 19,7 hehtaarin kokoinen, ja se sijaitsee noin 90 metrin korkeudella merenpinnasta. Alue muodostuu seuraavista vyöhykkeistä:
T4 – teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueet
VL – lähivirkistysalue
EV – suojaviheralue.
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Suojaviheralue (EV) on liikenneväylän varrella sijaitseva, viheralueena säilytettävä
alue, jonka tarkoituksena on pääasiassa suojata muita alueita liikenteen melu- ym. haitoilta ja jota ei sijaintinsa vuoksi voida käyttää virkistysalueena. Veturin teollisuusalueella ei ole pohjavedensuojelualueita, jokia, puroja eikä muita vesistöjä. Alue rajoittuu
valtatiehen 25 pohjoisessa, Helsingin ja Lahden väliseen rautatiehen idässä, Hirvihaarantiehen etelässä ja maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen (M) lännessä.
Teollisuusalue on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa (hyväksytty 29.11.2004)
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T4). Tämä mahdollistaa kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan laitoksen sijoittamisen alueelle.

Kuva 12. Ote Mäntsälän asemakaavasta. Hankkeen sijainti on merkitty kuvaan punaisella nuolella.
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7.1.3

Vaikutukset
Merkittävyyden arviointi
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia kaavoitukseen, sillä hankkeen toteutus ei
edellytä kaavamuutoksia. Nykyiset asemakaavat mahdollistavat hankkeen toteuttamisen.
Hankevaihtoehto 1 (VE 1)
Hankkeen toteutus ei edellytä kaavamuutoksia eikä hankkeella ole merkittäviä vaikutuksia kaavoitukseen. Hankkeen toteutuksella tuetaan tietyssä määrin valtakunnallisia
maankäytön tavoitteita ja maakuntakaavan osatavoitteita.
Hankevaihtoehto 2 (VE 2)
Hankkeen toteutus ei edellytä kaavamuutoksia eikä hankkeella ole merkittäviä vaikutuksia kaavoitukseen. Hankkeen toteutuksella tuetaan tietyssä määrin valtakunnallisia
maankäytön tavoitteita ja maakuntakaavan osatavoitteita.
Hankevaihtoehto 3 (VE 3)
Hankkeen toteutus ei edellytä kaavamuutoksia eikä hankkeella ole merkittäviä vaikutuksia kaavoitukseen. Hankkeen toteutuksella tuetaan tietyssä määrin valtakunnallisia
maankäytön tavoitteita ja maakuntakaavan osatavoitteita.
Hanketta ei toteuteta (VE 0)
Hankkeen toteuttamatta jättämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia kaavoihin tai
maankäyttöön.

7.1.4

Yhteisvaikutukset
Hankkeella ei ole sellaisia yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa, jotka voisivat
vaikuttaa kaavoitukseen ja maankäyttöön.

7.1.5

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen
Vaihtoehdoilla ei ole haitallisia vaikutuksia kaavoitukseen tai maankäyttöön.

7.1.6

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arviointiin ei liity epävarmuustekijöitä.

7.2
7.2.1

Maisema ja kulttuuriympäristö
Lähtötiedot ja menetelmät
Hankkeen vaikutusta maisemaan ja kulttuuriympäristöön on arvioitu karttojen, ilmakuvien, paikkatietoaineistojen sekä maastokäyntien perusteella. Arviointi kattaa sekä
hankealueen että alueen, jolle suunniteltu säiliövarasto voi erottua selvästi. Tarkastelualueen laajuus on siten lähimaisema ja vaihtelee 100 metristä 500 metriin.
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Vaikutusten arvioinnissa on selvitetty, muuttaako uusi säiliövarasto maisematyyppiä,
mistä suunnista näkymä muuttuu ja vaikuttaako hanke arvokkaisiin maisema- ja kulttuuriympäristökohteisiin. Arvioinnissa tarkastellaan ainoastaan hankkeen käytön aikaisia vaikutuksia, sillä rakennusvaiheen vaikutusten katsotaan olevan väliaikaisia ja
lyhytkestoisia. Erityistä huomiota on kiinnitetty hankealueen lähellä sijaitseviin asuinja virkistysalueisiin.
Kulttuuriympäristöjen osalta arvioidaan, onko hankkeella vaikutusta arvokkaisiin
kulttuuriympäristöihin ja valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Lähtöaineistona käytetään Museoviraston tietorekisteriä sekä Uudenmaan
liiton julkaisua E 114 – 2012 ”Uudenmaan kulttuuriympäristöt”.
7.2.2

Nykytilanne
Hankealue sijaitsee Veturin teollisuusalueella, joka on Mäntsälän kunnan toiseksi suurin teollisuusalue. Alueella on noin 20 teollisuushallia, joissa harjoitetaan erimuotoista
teollisuustoimintaa, linja-autovarikko ja kaksi bensiiniasemaa raskaille ajoneuvoille.
Hankealue sijaitsee noin 19,7 hehtaarin kokoisen teollisuusalueen luoteisosassa.
Teollisuusalueen maasto on kahdessa tasossa. Ylemmällä tasolla on Palomäentien
varrella sijaitsevia teollisuustontteja ja alemmalla tasolla Takamaantien, Hyllyväntien
ja Toivolantien varrella sijaitsevia teollisuustontteja. Tasojen ero on noin kahdeksan
metriä ja alkaa Palomäentien vasemmalla puolella sijaitsevien teollisuuskiinteistöjen
etelärajalta. Teollisuusaluetta ympäröi tiheä havumetsä idässä ja harva havu- ja lehtimetsä muissa suunnissa. Metsät toimivat näkösuojana ympäröivältä alueelta. (Kuva 13 sivulla 31)

- 30 -

Solvera Oy

Kuva 13. Ilmakuva Veturin teollisuusalueelta. Hankkeen sijainti on merkitty kuvaan punaisella
nuolella.
Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristökohteet
Suomessa on 156 inventoitua valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Yksikään
näistä ei sijaitse hankealueella. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on Porvoonjokilaakso, joka sijaitsee noin 16 kilometriä hankealueesta itään. (Kuva 14 sivulla 32)
Suomessa on 1 260 valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä
(RKY-kohdetta). Yksikään näistä ei sijaitse hankealueella vuoden 2009 inventoinnin
mukaan. Lähin RKY-kohde on Mäntsälän kirkonmäki, joka sijaitsee noin viisi kilometriä alueesta itään. Kunnan muut RKY-kohteet ovat Frugårdin kartano ja viljely-
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maisema sekä Saaren kartano, jotka sijaitsevat yli yhdeksän kilometrin päässä hankealueelta.

Kansallisesti arvokkaat
maisema-alueet

Kuva 14. Ote ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Hankkeen sijainti on merkitty kuvaan punaisella nuolella.
Osana Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan laadintaa on tehty kulttuuriympäristöselvitys, jonka tavoitteena on tunnistaa maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
(Missä maat on mainiommat – Uudenmaan kulttuuriympäristöt, E 114 – 2012). Selvityksen mukaan Mäntsälän kunnassa on seitsemän tällaista kohdetta, joista lähin on
Mäntsälän kirkonmäki. Muut arvokkaat kulttuuriympäristöt käyvät ilmi sivulla 33 olevasta kuvasta 15.
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Kuva 15. Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt.
Hankkeen sijainti on merkitty kuvaan punaisella nuolella.
Muinaisjäännökset
Museoviraston tietokannan mukaan Mäntsälän kunnasta ei ole löytynyt muinaisjäännöksiä. Hankkeesta vastaava pyysi Museovirastolta lausuntoa 4. kesäkuuta 2014. Museovirasto ilmoitti 16. kesäkuuta 2014 lausunnossaan MV/192.05.02.01/2014, että
Museovirastolla ja maakuntamuseolla on yhteistyösopimus, jonka perusteella PäijätHämeen maakuntamuseo antaa asiasta lausunnon. Lausuntoa ei ole vielä toimitettu.
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7.2.3

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Merkittävyyden arviointi
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu seuraavassa taulukossa esitettyjen kriteerien perusteella.
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten
merkittävyys

Erittäin merkittävä

Merkittävä
Kohtalainen
Vähäinen
Merkityksetön

Määritelmä

Eroaa täysin maiseman ominaispiirteistä, mittasuhteesta ja luonteesta.
Heikentää pysyvästi tai tuhoaa arvokkaan maiseman yhtenäisyyttä tai
maiseman elementtejä.
Hävittää tai heikentää huomattavasti maiseman tai kulttuuriperinnön
kannalta arvokkaaksi luokitellun alueen/kohteen arvoja.
Hävittää suojellun rakennuskohteen tai vähentää sen arvoa.
Muuttaa maiseman ominaispiirteitä tai mittasuhteita.
Heikentää merkittävästi maiseman yhtenäisyyttä tai maisemakuvaa.
Heikentää olennaisilta osin maiseman tai kulttuuriperinnön arvoja.
Erottuu maiseman mittasuhteista tai maiseman piirteistä.
Heikentää maiseman tai kulttuuriperinnön arvoja.
Erottuu vähäisesti maiseman piirteistä ja mittasuhteista.
Muutokset maisemassa ovat heikosti havaittavissa.
Vaikuttaa maiseman luonteeseen.
Ei aiheuta havaittavia vaikutuksia maisemaan tai kulttuuriperintöön.
Säilyttää nykyisen maiseman luonteen.

Hankevaihtoehto 1 (VE 1)
Hanke sijaitsee olemassa olevassa teollisuusrakennuksessa. Hankeen toteutus ei edellytä muutoksia teollisuusrakennuksen ulkopuolella eikä siten aiheuta vaikutuksia maisemaan tai kulttuuriympäristöön.
Hankevaihtoehto 2 (VE 2)
Hankkeen vaikutukset vastaavat vaihtoehdon 1 mukaisia vaikutuksia lukuun ottamatta pienempää säiliövarastoa, joka rakennetaan rakennuksen eteläpäätyyn. Säiliövarasto
on noin neljä metriä korkea ja erottuu vain vähän teollisuusalueen ulkopuolelle. Säiliövaraston rakentaminen ei aiheuta vaikutuksia maisemarakenteeseen (maa- ja kallioperään, vesiolosuhteisiin tai kasvistoon).
Hankevaihtoehto 3 (VE 3)
Hankkeen vaikutukset vastaavat vaihtoehdon 2 mukaisia vaikutuksia lukuun ottamatta hieman suurempaa rakennettavaa säiliövarastoa. Säiliövarasto on noin seitsemän
metriä korkea mutta edelleen noin metrin teollisuushallia matalampi ja erottuu vain
vähän teollisuusalueen ulkopuolelle. Säiliövaraston rakentaminen ei aiheuta vaikutuksia maisemarakenteeseen (maa- ja kallioperään, vesiolosuhteisiin tai kasvistoon).
Hanketta ei toteuteta (VE 0)
Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei aiheuta muutoksia nykytilaan.
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7.2.4

Yhteisvaikutukset
Hanke ei aiheuta yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa maisemaan ja kulttuuriympäristöön.

7.2.5

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen
Haitallisten vaikutusten estämisen ja lieventämisen kuvausta ei pidetä tarpeellisena
tässä yhteydessä, sillä maisemaan ja kulttuuriympäristön kohdistuvien vaikutuksien
katsotaan olevan merkityksettömiä.

7.2.6

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arviointiin ei liity epävarmuustekijöitä.

7.3

Maa- ja kallioperä, pohja- ja pintavesi

7.3.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Arvioinnissa on käytetty ympäristöhallinnon OIVA/HERTTA-tietojärjestelmää,
Geologian tutkimuskeskuksen karttapalveluja sekä selvitystä, joka laadittiin häiriötilanteissa aiheutuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä.

7.3.2

Nykytilanne
Kallio- ja maaperä
Suomen kallioperä kuuluu Fennoskandian prekambiseen kilpeen ja on seismisesti
maailman rauhallisimpia alueita. Kilvessä esiintyvät jännitykset voivat aiheuttaa heikkoja maanjäristyksiä. Jännityksiä esiintyy yleensä kallioperän heikkousvyöhykkeillä.
Järistyksiä on rekisteröity uudenaikaisilla mittauslaitteilla vuodesta 1965 lähtien. Voimakkain maanjäristys sattui Alajärvellä vuonna 1979. Järistyksen voimakkuus oli 3,8
Richterin asteikolla. Lähes puolet Suomen maanjäristyksistä on vuosina 1977–2001
sattunut Kuusamon alueella.
Viimeisin maanjäristys Mäntsälän kunnassa rekisteröitiin 19. maaliskuuta 2011 klo
13.21.56. Järistyksen keskus oli noin seitsemän kilometrin syvyydessä ja sen voimakkuus oli 2,6 Richterin asteikolla. Suomen maanjäristyskartta vuosina 1965–2006 esitetään kuvassa 17 (sivulla 36).
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Maanjäristykset Suomessa 1965-2006

Kuva 16. Kallioperä hankealueella ja lähiympäristössä.
Hankkeen sijainti on merkitty kuvaan punaisella nuolella.
Rakennustekninen luokitus:
Kvartsi ja maasälpäliuske
Plagioklaasiporfyriitti
Emäksinen ja intermediäärinen vulkaniitti
sekä amfiboliitti
Dioriitti
Uraliittiporfyriitti
Mikrokliinigraniitti
Pegmatiittinen mikrokliinigraniitti
Graniitti
Granodioriitti
Gabro

Kuva 17. Maanjäristykset Suomessa 1965–
2006

Hankealueen kallioperä koostuu vulkaniitti- ja amfiboliittilajeista. Kemialliselta koostumukseltaan hankealueen kivet ovat emäksisiä. Alueen lähistöllä esiintyvät muut kivilajit esitetään edellä olevassa kuvassa (kuva 16).
Hankealueen maaperä koostuu täyttömaasta, jota on tuotu teollisuusalueen rakennuksen yhteydessä 1990-luvun lopussa. Yleisimmät maalajit hankealueen läheisyydessä
ovat moreeni ja kalliomaa. Maalajeja kuvataan seuraavassa maaperäkartassa (kuva 18
sivulla 37).
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Kuva 18. Maaperä hankealueella ja lähiympäristössä. Hankkeen sijainti on merkitty kuvaan punaisella nuolella.
Rakennustekninen luokitus: vaaleanruskea = moreeni, punainen = kalliomaa, sininen = savi,
violetti = hienorakeinen maalaji, harmaa = lieju, mustavalkoraidallinen = täyttömaa.
Pohjavedet
Pohjavedellä tarkoitetaan vettä, joka täyttää maaperän huokoset. Pohjavettä on lähes
kaikkialla. Hankealueen eteläosassa pohjaveden pinta on ollut tasolla - 8,5 metriä.
Luokitelluilla pohjavesialueilla tarkoitetaan erityisiä alueita, joita voidaan käyttää vedenhankintaan ja joiden maalajit läpäisevät yleensä hyvin vettä. Hankealueella ei ole
luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin luokiteltu pohjavesialue on luokkaan I kuuluva
Ojalan pohjavesialue (0150501), joka sijaitsee 2 800 metriä hankealueesta pohjoiseen.
Muut luokitellut pohjavesialueet näkyvät kuvassa 19 (sivulla 38).
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Luokitellut
pohjavesialueet

Kuva 19. Natura 2000 -alueet ja pohjavedensuojelualueet. Hankkeen sijainti on merkitty kuvaan
punaisella pisteellä.
Hankealueen läheisyydessä ei ole yksityisiä kotitalouskaivoja.
Pintavedet
Hankealueen läheisyydessä ei ole muita järviä, jokia tai pintavesimuodostumia kuin
suon kaltainen alue, joka kuuluu hankealueen eteläpuolella osoitteessa Takamaantie 9
sijaitsevaan rajanaapurin kiinteistöön. Hankealueella olevassa teollisuusrakennuksessa
on viemärijärjestelmä kuivatus- ja huleveden keräämistä varten. Vedet johdetaan etelässä sijaitsevalle suojaviheralueelle.
7.3.3

Vaikutukset
Merkittävyyden arviointi
Kallio- ja maaperään sekä pohja- ja pintavesiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
ei ole tarpeen arvioida vaikutusten merkittävyyttä, sillä vaikutukset ovat vähäisiä.
Hankevaihtoehto 1 (VE 1)
Hanke sijoittuu teollisuusalueelle olemassa oleviin rakenteisiin. Lähimmät luokitellut
pohjavesialueet sijaitsevat kaukana hankkeesta eivätkä ole siten hankkeen vaikutusalueella. Tavanomaisissa olosuhteissa hanke ei aiheuta päästöjä kallio- ja maaperään
tai pohja- ja pintavesiin. Hankkeen vaikutuksia häiriötilanteissa käsitellään erikseen
kohdassa 7.10.
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Hankevaihtoehto 2 (VE 2)
Hankkeen vaikutukset vastaavat vaihtoehdon 1 mukaisia vaikutuksia lukuun ottamatta pienempää säiliövarastoa, joka rakennetaan rakennuksen eteläpäätyyn. Rakentaminen on tavanomaista eikä sisällä louhintaa tai laajamittaisia kaivauksia.
Hankevaihtoehto 3 (VE 3)
Hankkeen vaikutukset vastaavat vaihtoehdon 2 mukaisia vaikutuksia lukuun ottamatta hieman suurempaa rakennettavaa säiliövarastoa.
Hanketta ei toteuteta (VE 0)
Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei aiheuta muutoksia nykytilaan.
7.3.4

Yhteisvaikutukset
Hanke ei aiheuta yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa kallio- ja maaperään tai
pohja- ja pintavesiin.

7.3.5

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen
Haitallisten vaikutusten estämisen ja lieventämisen kuvausta ei pidetä tarpeellisena
tässä yhteydessä, sillä maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutuksien katsotaan olevan
merkityksettömiä. Haitallisten vaikutusten estämistä ja lieventämistä häiriötilanteissa
käsitellään kohdassa 7.10.

7.3.6

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arviointiin ei liity epävarmuustekijöitä.

7.4

Kunnan viemäriverkosto

7.4.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Arvioinnissa käytettiin laitoksen koeluonteisen toiminnan aikana saatuja tietoja, valtuutetun laboratorion tekemiä jäteveden koeanalyyseja, Mäntsälän Veden kanssa sovittuja raja-arvoja sekä ympäristökonsultti Markku Huhtamäen asiantuntijalausuntoa.

7.4.2

Nykytilanne
Mäntsälän jätevedenpuhdistamo on rakennettu vuonna 1972. Tyypiltään puhdistamo
on rinnakkaissaostuslaitos, joka on varustettu esiselkeytyksellä (320 m2), ilmastuksella
(2 x 950 m3) ja jälkiselkeytyksellä (2 x 225 m2).
Hankealueen kiinteistöstä on suora yhteys kunnan vedenjakelu- ja viemäriverkostoon.
Veturin teollisuusalueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevedet kerätään yhteiseen kaivoon, jossa on automaattinen tason säätely. Kaivosta vesi pumpataan puhdistamoon.
Mäntsälän Veden tiedon mukaan jätevesi kulkeutuu hankealueelta puhdistamoon
noin vuorokaudessa.
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Jätevettä syntyy ensisijaisesti vaarallisen liuotinjätteen käsittelystä. Koeluonteisen toiminnan jätekirjanpidon mukaan tällaisen veden määrä on keskimäärin 57 prosenttia
koko jätevedestä. Pienempiä määriä jätevettä syntyy tyhjien IBC-säiliöiden pesusta.
Seuraavassa taulukossa esitetään vaarallisesta liuotinjätteestä peräisin olevan jäteveden, jota ei ole esikäsitelty, keskimääräiset pitoisuudet:
Aine
CODcr
BOD7
kiintoaine
kokonaishiilivetypitoisuus
SO42Cr kok.
Ni
Cu
Pb
Cd
Zn
Hg
As
Ag

Keskimääräinen
pitoisuus
87 000 mg/l
33 000 mg/l
730 mg/l
6 943 mg/l
63 mg/l
72 mg/l
0,8 mg/l
1,7 mg/l
0,15 mg/l
0,011 mg/l
4,3 mg/l
< 0,005 mg/l
< 0,1 mg/l
0,1 mg/l

Analyysin laatija/pvm
SGS 7.5.2012
Ramboll 28.1.2013
SGS 3.4.2012
SGS 3.4.2012
SGS 3.4.2012
SGS 3.4.2012
SGS 3.4.2012
SGS 3.4.2012
SGS 3.4.2012
SGS 3.4.2012
SGS 3.4.2012
Ramboll 28.1.2013
SGS 3.4.2012
SGS 3.4.2012

Ennen kunnan viemäriverkostoon johtamista tällainen jätevesi käsitellään laitoksen
oman vedenkäsittelyprosessin mukaisesti. Prosessia kuvataan kohdassa 3.3. Seuraavassa taulukossa esitetään vedenkäsittelyprosessin puhdistusteho:
Aine
CODcr
BOD7
kiintoaine
metallit
kokonaisfosfori
kokonaistyppi

Puhdistusteho
(%)
98 %
97 %
98 %
99 %
96 %
94 %

Analyysin laatija/pvm
Ramboll 12.5.2014
Ramboll 12.5.2014
Ramboll 12.5.2014
Ramboll 12.5.2014
Ramboll 12.5.2014
Ramboll 12.5.2014

Koeluonteisen toiminnan aikana hankkeesta vastaava teki Mäntsälän Veden kanssa
sopimuksen, jossa johdettavan jäteveden määrä on 800 m3/vuosi (kuitenkin enintään
1 m3/tunti ja 5 m3/vrk). Muut jätevettä koskevat raja-arvot esitetään seuraavassa taulukossa:
Aine
pH
CODcr
BOD7
kokonaistyppi
kokonaisfosfori
kiintoaine

Raja-arvo
7,0–10,0
2000 mg/l
1000 mg/l
50 mg/l
10 mg/l
500 mg/l
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Aine
mineraaliöljy
kokonaishiilivetypitoisuus
Al
FSO42Cr kok.
CR6+
Ni
Cu
Pb
Cd
Zn
Hg
As
Ag
Se
Sn
CNsulfidi
pinta-aktiiviset aineet
lämpötila

Raja-arvo
50 mg/l
200 mg/l
10 mg/l
20 mg/l
800 mg/l
1,0 mg/l
0,1 mg/l
0,5 mg/l
2,0 mg/l
0,5 mg/l
0,01 mg/l
3,0 mg/l
0,01 mg/l
0,1 mg/l
0,1 mg/l
1,0 mg/l
2,0 mg/l
0,5 mg/l
5,0 mg/l
50 mg/l
40 °C

Lupa johtaa jätevettä kunnan viemäriverkostoon on ollut voimassa kesäkuun 2014
alusta lähtien, ja 3. kesäkuuta alkaen jätevettä on johdettu 39,43 m3. Varmistaakseen
sovittujen raja-arvojen noudattamisen hankkeesta vastaava ja Mäntsälän Vesi ovat
sopineet seuraavista laaduntarkkailutoimista:
1. Jokaisesta johdetusta jätevesimäärästä mitataan pH- ja COD-arvot (kemiallinen
hapenkulutus) laitoksen omassa laboratoriossa. Analyysin tulos, ajankohta ja johdettavan jäteveden määrä ilmoitetaan Mäntsälän Vedelle sähköpostitse.
2. Kolmesti vuodessa valtuutettuun laboratorioon lähetetään vesinäytteitä, joista mitataan pH- ja COD-arvojen lisäksi BOD7 (biologinen hapenkulutus), typpi, fosfori,
kiintoaineet ja sulfaatti (SO42-).
3. Kerran vuodessa valtuutettuun laboratorioon lähetetään vesinäytteitä, joista mitataan kaikki sovitut raja-arvot.
Koeluonteisen toiminnan aikana hankkeesta vastaava ei muutamana kertana onnistunut noudattamaan sovittua COD-arvoa. Tällöin kyse oli tavanomaisesti esikäsitellystä
jätevedestä, jota kerääntyi säiliöön 2 ennen sen tyhjentämistä kunnan viemäriverkostoon. Säiliön COD-arvon alentamiseksi asennettiin erityinen aktiivihiilikäsittelyyn perustuva järjestelmä. Lyhyesti selitettynä jätevesi kiertää erittäin hitaasti (noin 250–
300 litraa/tunti) 200 litran kokoisen aktiivihiilellä täytetyn muovitynnyrin läpi. Vaadittu COD-arvo saavutettiin 8–12 tunnin kierron jälkeen.
Jos sovittuja raja-arvoja ei jostain syystä voida saavuttaa sisäisellä vedenkäsittelyprosessilla, jätevesi kerätään 1 m3:n muovisäiliöihin ja toimitetaan kolmannelle osapuolelle, jolla on Mäntsälän Veden kanssa sovitut raja-arvot ylittävän jäteveden vastaanottamiseen tarvittava ympäristölupa.
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7.4.3

Vaikutukset
Merkittävyyden arviointi
Suunnitelman mukaisesti hankealueelta kunnan viemäriverkostoon johdettavan jäteveden enimmäismäärä on 0,2 prosenttia (vaihtoehto 3) jätevedenpuhdistamossa tällä
hetkellä käsiteltävästä kokonaismäärästä. Raskasmetallien ja ravinteiden pitoisuus orgaaniseen kuormitukseen verrattuna on alhainen ja helposti biohajoava alhaisen
COD/BOD-suhteen vuoksi. Hankkeesta vastaava on pyytänyt jäteveteen erikoistunutta ympäristökonsulttia arvioimaan seurauksia teoreettisessa tilanteessa, jossa viemäriverkostoon johdettaisiin vuodessa 1 855 m3 jätevettä, jonka BOD-pitoisuus on
10 000 mg/l (eli 10 kertaa nykyistä raja-arvoa suurempi). (Juurocon Oy, analyysiraportti, 2. syyskuuta 2014) Hankkeen kuormitus olisi laskelmien mukaan noin 50 kg
BOD/päivä ja nostaisi puhdistamon nykyistä BOD-kuormitusta vain 6 prosenttia.
Vaikutusten arvioinnin yhteydessä pyydettiin Ramboll Analyticsia (hanke
1510003496/5) selvittämään nitrifikaation estymistä jätevesinäytteestä, joka sisälsi
13 000 mg/l COD (eli 6,5 kertaa nykyistä raja-arvoa enemmän). Koe osoittautui pätemättömäksi jo 5 prosentin jätevesiosuudella. Hankkeesta vastaavan jäteveden osuus
on tyypillisesti alle 0,1 prosenttia puhdistamossa päivittäin käsiteltävästä kokonaismäärästä, joten helposti biohajoava COD toimii hiililähteenä puhdistamon omassa
typenpoistoprosessissa. Typenpoisto Mäntsälän Vedessä oli riittämättömän hiilen
määrän vuoksi alle 70 prosenttia. Teoreettisesti arvioitu hiilen määrä (50 kg
BOD/päivä) voi laskelman mukaan lisätä puhdistamon typenpoistoa noin
10 prosenttiyksikköä. Se voisi toimia sopivana hiililähteenä ilman, että puhdistamon
energiankulutus kasvaa merkittävästi verrattuna siihen, että typenpoistoon käytetään
ulkopuolelta tulevaa hiililähdettä.
Hankevaihtoehto 1 (VE 1)
Vaihtoehdon mukaan puhdistamoon johdetaan vuodessa noin 570 m3 jätevettä, mikä
vastaa puhdistamon kanssa tehtyä voimassa olevaa sopimusta. Jätevesi, joka ei vastaa
Mäntsälän Veden kanssa sovittuja raja-arvoja, voidaan tarvittaessa erottaa ja kuljettaa
kolmannelle osapuolelle, jolla on sovitut raja-arvot ylittävän jäteveden vastaanottamiseen tarvittava ympäristölupa.
Häiriötilanteista aiheutuvia vaikutuksia käsitellään erikseen kohdassa 7.10, jossa todetaan, että laitoksessa käsiteltäviä kemikaaleja ei voi edes vakavassa häiriötilanteessa
joutua kunnan viemäriverkostoon.
Hankevaihtoehto 2 (VE 2)
Vaihtoehdon mukaan puhdistamoon johdetaan vuodessa noin 855 m3 jätevettä, mikä
on noin 6,8 prosenttia enemmän kuin puhdistamon kanssa tehdyssä voimassa olevassa sopimuksessa. Jätevesi, joka ei vastaa Mäntsälän Veden kanssa sovittuja raja-arvoja,
voidaan tarvittaessa erottaa ja kuljettaa kolmannelle osapuolelle, jolla on sovitut rajaarvot ylittävän jäteveden vastaanottamiseen tarvittava ympäristölupa.
Häiriötilanteista aiheutuvia vaikutuksia käsitellään erikseen kohdassa 7.10, jossa todetaan, että laitoksessa käsiteltäviä kemikaaleja ei voi edes vakavassa häiriötilanteessa
joutua kunnan viemäriverkostoon.
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Hankevaihtoehto 3 (VE 3)
Vaihtoehdon mukaan puhdistamoon johdetaan vuodessa noin 1 995 m3 jätevettä,
mikä on huomattavasti enemmän kuin tällä hetkellä. Määrä lisää puhdistamossa käsiteltävän jäteveden kokonaismäärää kuitenkin vain noin 0,2 prosenttia.
Jätevesi, joka ei vastaa Mäntsälän Veden kanssa sovittuja raja-arvoja, voidaan tarvittaessa erottaa ja kuljettaa kolmannelle osapuolelle, jolla on sovitut raja-arvot ylittävän
jäteveden vastaanottamiseen tarvittava ympäristölupa. Jos Mäntsälän Vesi katsoo, ettei sillä ole mahdollisuutta ottaa vastaan 1 995 m3 jätevettä vuodessa, hankkeesta vastaava voi sopia kolmannen osapuolen kanssa yli menevän jäteveden vastaanotosta.
Häiriötilanteista aiheutuvia vaikutuksia käsitellään erikseen kohdassa 7.10, jossa todetaan, että laitoksessa käsiteltäviä kemikaaleja ei voi edes vakavassa häiriötilanteessa
joutua kunnan viemäriverkostoon.
Hanketta ei toteuteta (VE 0)
Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei aiheuta muutoksia nykytilaan.
7.4.4

Yhteisvaikutukset
Hankkeella ei ole sellaisia yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa, jotka voisivat
vaikuttaa kunnan viemäriverkostoon.

7.4.5

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen
Vaihtoehdoilla ei ole tavanomaisissa olosuhteissa haitallisia vaikutuksia kunnan viemäriverkostoon. Haitallisten vaikutusten estämistä häiriötilanteissa käsitellään erikseen.

7.4.6

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arviointiin ei liity epävarmuustekijöitä.

7.5

Luonnonympäristö ja suojelukohteet

7.5.1

Lähtötiedot
Luonnonympäristön lähtötiedot perustuvat saatavilla oleviin tietoihin, jotka käsittävät
kaavoituksen yhteydessä tehdyt selvitykset. Lisäksi käytettävissä on ollut uhanalaisten
lajien esiintymistietoja ja ympäristöhallinnon tietoja suojelualueista sekä BirdLifen tietoja kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävistä linnustoalueista. Arvioinnissa on tarkasteltu hankkeen suhdetta arvokkaisiin luonnonympäristöihin välittöminä maankäytön muutoksina ja välillisinä vaikutuksina.
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7.5.2

Nykytilanne
Kasvisto ja eläimistö
Hankealue sijaitsee teollisuusalueella, jossa ei ole luonnontilaista ympäristöä. Sen kasvistoon ja eläimistöön kuuluu teollisuusympäristöille tyypillisiä lajeja. Palomäentien
varrella sijaitsevat teollisuuskiinteistöt ovat täyttömaalla. Täyttömaa-alueet ovat vähäkasvisia ja koostuvat tyypillisestä pioneerilajistosta.
Hankealueen eteläpuolella sijaitseva lähivirkistysalue on noin 350 metriä pitkä kaistale, jonka leveys vaihtelee 5–30 metrin välillä. Käytännössä se on melko tiheää ja läpitunkematonta kasvillisuutta, jossa ei ole ihmisten tai nisäkkäiden luonnollisia tai tehtyjä polkuja tai jälkiä.
Suojelukohteet
Hankealueen lähin suojelukohde on Natura 2000 -verkostoon kuuluva KotojärviIsosuo (FI0100058), joka sijaitsee noin 4,5 kilometriä hankealueesta pohjoiseen. Suojelualue on topografialtaan tasainen, ja sen maaperä on pääosin savea, turvetta ja moreenia. Natura-alueen suojeluperusteena on, että se on valtakunnallisesti merkittävä
suo- ja vesilintujen esiintymisalue.
Lähimmän kansainvälisesti tärkeän lintualueen (IBA) etäisyys hankealueeseen on yli
40 kilometriä (Porvoonjoen suistoalue). Muut luonnonsuojelualueet näkyvät kuvassa 19 sivulla 38.
Sipoonkorven kansallispuisto sijaitsee lähimmillään noin 30 kilometriä hankealueesta
etelään.

7.5.3

Vaikutukset
Merkittävyyden arviointi
Merkittävyyden arvioinnissa otettiin huomioon hankkeen sijainti suhteessa luonnonympäristöön ja luonnon arvokohteisiin sekä vaikutusten laajuus ja kesto.

Yli 40 dB:n melualueen
laajuus
Hankealueen luonnontila
Suojelualueiden etäisyys
hankealueeseen
Suojeltavien/tärkeiden
lajien etäisyys hankealueeseen
Maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden etäisyys
hankealueeseen

Hanke

Merkittävyys

Pisteet

< 10 m
teollisuusalue

merkityksetön
merkityksetön

0
0

1 000–5 000 m

merkityksetön

0

> 500 m

merkityksetön

0

> 500 m

merkityksetön

0
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Maakunnallisesti arvokkaiden linnustokohteiden
etäisyys hankealueeseen
Paikallisesti arvokkaiden
kohteiden etäisyys hankealueeseen
Pisteet yhteensä
Vaikutusten merkittävyys

Merkittävyys
Erittäin merkittävä
Merkittävä
Kohtalainen
Vähäinen
Merkityksetön

Hanke

Merkittävyys

Pisteet

1 000–5 000 m

merkityksetön

0

> 500 m

merkityksetön

0
0
Merkityksetön

Pistemäärä /
arvioitava asia
4
3
2
1
0

Pistemäärä
22–28
15-21
8-14
1-7
0

Hankevaihtoehto 1 (VE 1)
Vaihtoehdolla 1 ei ole haitallisia vaikutuksia luonnonsuojelualueisiin tai suojeluohjelmien kohteisiin. Lähimmät suojelualueet sijaitsevat yli 4,5 kilometrin etäisyydellä eikä
hankkeesta aiheudu välittömiä tai välillisiä vaikutuksia, jotka ulottuisivat niin kauas.
Hankealue on kokonaisuudessaan teollisuusaluetta ja ympäristöltään muuttunutta, sillä se sijaitsee täyttömaalla. Hankealueella ei esiinny arvokasta lajistoa tai luontotyyppejä alueen muutetun luonteen vuoksi. Hankealue ei pirsto tai eristä luonnonympäristöjä tai ekologisia yhteyksiä.
Hankevaihtoehto 2 (VE 2)
Hankevaihtoehdon 2 vaikutukset luonnonympäristöön ja suojelukohteisiin ovat vastaavat kuin hankevaihtoehdossa 1. Pienemmän säiliövaraston rakentaminen ei vaikuta
luonnonympäristöön.
Hankevaihtoehto 3 (VE 3)
Vaikutukset ovat vastaavat kuin hankevaihtoehdossa 2 lukuun ottamatta hieman suurempaa rakennettavaa säiliövarastoa.
Hanketta ei toteuteta (VE 0)
Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei aiheuta muutoksia nykytilaan.
7.5.4

Yhteisvaikutukset
Hankkeella ei ole sellaisia yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa, jotka voisivat
vaikuttaa luonnonympäristöön tai suojelukohteisiin.

7.5.5

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen
Haitallisia vaikutuksia ei tarvitse estää tai lieventää, sillä luonnonympäristöön kohdistuvat haitat ovat vähäisiä. Haitallisten vaikutusten estämistä ja lieventämistä häiriötilanteissa käsitellään erikseen.
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7.5.6

Arvioinnin epävarmuustekijät
Luonnonympäristöön ja suojelukohteisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin ei liity
epävarmuustekijöitä, sillä nämä ovat hyvin tunnettuja.

7.6

Liikenne ja melu

7.6.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Liikennemääriä koskevat lähtötiedot on kerätty Liikenneviraston ylläpitämistä tierekisteritiedoista. Henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen liikennemäärätiedot ovat
vuosilta 2011 ja 2012. Vuodelta 2013 tietoja on saatavilla ainoastaan henkilöautojen
osalta.
Vaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin hankkeen aiheuttamaa ajoneuvoliikenteen kasvua sekä vuosittaista ajoneuvoliikenteen luonnollista kasvua yleisessä tieverkossa. Sen
jälkeen lukuja verrattiin nykyisiin liikennemääriin. Liikenteen kasvua on arvioitu Liikenneviraston valtakunnallisten kasvuennusteiden mukaisesti.
Liikenteestä ja prosessilaitteistosta aiheutunutta kokonaismelua arvioitiin laitoksen
koeluonteisen toiminnan aikana tehtyjen melumittausten perusteella. Mittauksissa
saatuja tietoja verrattiin alueen nykyiseen melutasoon sekä melutason ohjearvoihin.
(Valtioneuvoston päätös 993/1992)
A-painotettu melun keskiäänitason LAeq enimmäisarvo
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoitotai oppilaitoksia palvelevat alueet
Uudet asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa sekä hoitolaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet
Ohjearvot sisällä
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet
Opetus- ja kokoontumistilat
Liike- ja toimistohuoneistot

7.6.2

Päivällä klo 7-22

Yöllä klo 22-7

55 dB

50 dB

55 dB

45 dB

45 dB

40 dB

Päivällä klo 7-22
35 dB
35 dB
45 dB

Yöllä klo 22-7
30 dB

Nykytilanne
Liikenne
Veturin teollisuusalue sijaitsee valtateiden 25 ja 4 risteyksessä (teollisuusalue rajoittuu
tosin idässä rautatiehen, mutta valtatie 4 sijaitsee heti rautatien itäpuolella). Koska Veturin teollisuusalueelle ja sieltä pois suuntautuvista liikennemääristä ei ole tehty selvityksiä, liikennettä selvitetään sen sijaan valtateiden 25 ja 4 liikennemääriä koskevien
Liikenneviraston tietojen perusteella.
Molemmilla liikenneväylillä liikennöi runsaasti henkilöautoja ja raskaita ajoneuvoja
niiden strategisen sijainnin vuoksi. Valtatie 25 kulkee Hangosta Porvooseen ja valtatie 4 Helsingistä Lahteen. Kuvissa 20 ja 21 näkyy raskaiden ajoneuvojen ja henkilöautojen keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2012. Alla olevassa taulukossa esitetään lisäksi vuosien 2011 ja 2013 luvut.
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Valtatie 4
Valtatie 25

Henkilöautot
Raskaat ajoneuvot
Henkilöautot
Raskaat ajoneuvot

Vuosi 2011
24 100
2000
6 400
680

Kuva 20. Keskimääräinen vuorokausiliikenne
vuonna 2012: henkilöautot

Vuosi 2012
23 775
1 976
6 489
702

Vuosi 2013
24 241
–
6 882
–

Kuva 21. Keskimääräinen
vuorokausiliikenne vuonna 2012:
raskaat ajoneuvot

Melu
Veturin teollisuusalueella ei ole tehty melututkimuksia sitten 1990-luvun lopun, jolloin alue perustettiin, koska alueella ei ole erityisen häiritsevää teollista toimintaa.
Pääasiallinen melulähde on hankealueen läheinen tie- ja rautatieliikenne.
Teollisuusalueen keskiäänitaso aiheutuu sisäisestä liikenteestä päivä- ja yöaikaan. Keskiäänitaso on korkeampi päivällä kuin yöllä, sillä suurin osa melulähteistä on toiminnassa päiväaikaan. Nykyisellä teollisuusalueella ei ole äänekkäitä melulähteitä. Äänitaso mitattiin kannettavan äänitasomittarin (melumittari) avulla. Eniten melua aiheuttavat teollisuusalueen linja-autoterminaaliin ja sieltä pois suuntautuva raskas liikenne
sekä kaksi vilkkaasti liikennöityä raskaiden ajoneuvojen bensiiniasemaa. Korkein äänitaso noin 55 dB.
7.6.3

Vaikutukset
Merkittävyyden arviointi
Hankkeella on vain vähäisiä vaikutuksia liikenteen toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen, sillä hankkeen toteutus lisää liikennettä vain vähän. Näin ollen merkittävyyden arviointia ei katsota tarpeelliseksi.
Hankkeen meluvaikutusten merkittävyyttä on arvioitu tarkastelemalla melutason
muutoksia lähimmillä asuin- ja lomarakennusten alueilla. Kokonaismelutasojen muutosten merkittävyys esitetään seuraavassa taulukossa:
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Merkittävyyden arviointi, meluvaikutukset
Melutason muutos lähimmillä asuin- ja lomarakennusten alueilla

Erittäin
merkittävä

Merkittävä

Kohtalainen

Vähäinen

Merkityksetön

yli 5 dB

3 dB

2 dB

1 dB

alle 1 dB

Äänekkäimpien melulähteiden äänitasot esitetään seuraavassa taulukossa:
Äänekkäimmät
melulähteet

Äänitehotaso,
LWA

Kompressori
Nesteenjäähdytin
Pumput
Haihdutin
Ultrasuodatin
Haarukkatrukki
Ex-tilan ilmanvaihto
Kuormaautoliikenne (lisää
nykyistä liikennettä)
Vaikutusten
merkittävyys

noin 53 dB
noin 46 dB
noin 49 dB
noin 51 dB
noin 44 dB
noin 55 dB
noin 39 dB

45 dB:n melualueen
etäisyys melulähteestä
(ilman muita melulähteitä)
noin 15 metriä
noin 1 metriä
noin 5 metriä
noin 10 metriä
0 metriä
noin 15 metriä
0 metriä

Toimintaaika/määrä

Merkittävyys

jaksottaista
jatkuvaa
jaksottaista
jatkuvaa
jatkuvaa
jaksottaista
jatkuvaa

Merkityksetön
Merkityksetön
Merkityksetön
Merkityksetön
Merkityksetön
Merkityksetön
Merkityksetön

liikenne lisääntyy jonkin
verran

Merkityksetön

Merkityksetön

Laitoksen erityinen Ex-luokiteltu ilmanvaihtolaitteisto ei poikkea tavanomaisista ilmanvaihtolaitteistoista äänitason osalta. Erot liittyvät yksinomaan poistoilmapuhaltimen rakenteeseen, sillä se sisältää räjähdyssuojattuja osia.
Laitoksen kokonaisäänitaso on matala eikä eroa muista toiminnoista hankealueen läheisyydessä.
Hankevaihtoehto 1 (VE 1)
Koeluonteisen toiminnan aikana jäteraaka-aineen tyypillinen toimitusmäärä oli
10 000–22 000 litraa. Jos keskimääräinen toimitusmäärä on 15 000 litraa, tarvitaan
67 kuorma-autoa vuodessa tai noin yksi kuorma-auto joka viides päivä.
Hanke lisää myös muuta ajoneuvoliikennettä käyttöaikana. Tämän määrän on arvioitu
olevan neljä ajoneuvoa vuorokaudessa.
Hankkeen koko liikenteen kasvu valtateillä 4 ja 25 on alle 0,01 prosenttia ja raskaan
liikenteen kasvu alle 0,01 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna.
Liikenteen kasvu ei aiheuta merkittäviä kielteisiä vaikutuksia liikenteen toimivuuteen
tai liikenneturvallisuuteen valtateillä 4 ja 25. Riskejä käsitellään erikseen kohdassa 7.10.
Liikennemäärien vähäinen kasvu ei aiheuta liikenteestä syntyviä haittoja, kuten melun
tai päästöjen merkittävää kasvua, valtateiden 4 ja 25 varrella.
Hankkeen toteutus ei aiheuta meluvaikutuksia.
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Hankevaihtoehto 2 (VE 2)
Jos keskimääräinen toimitusmäärä on 15 000 litraa, tarvitaan 100 kuorma-autoa vuodessa tai noin yksi kuorma-auto joka kolmas päivä.
Hanke lisää myös muuta ajoneuvoliikennettä käyttöaikana. Tämän määrän on arvioitu
olevan neljä ajoneuvoa vuorokaudessa.
Hankkeen koko liikenteen kasvu valtateillä 4 ja 25 on alle 0,01 prosenttia ja raskaan
liikenteen kasvu reilu 0,01 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna.
Liikenteen kasvu ei aiheuta merkittäviä kielteisiä vaikutuksia liikenteen toimivuuteen
tai liikenneturvallisuuteen valtateillä 4 ja 25. Riskejä käsitellään erikseen kohdassa 7.10.
Liikennemäärien vähäinen kasvu ei aiheuta liikenteestä syntyviä haittoja, kuten melun
tai päästöjen merkittävää kasvua, valtateiden 4 ja 25 varrella.
Hankkeen toteutus ei aiheuta meluvaikutuksia.
Hankevaihtoehto 3 (VE 3)
Jos keskimääräinen toimitusmäärä on 15 000 litraa, tarvitaan 233 kuorma-autoa vuodessa tai noin kaksi kuorma-autoa joka kolmas päivä.
Hanke lisää myös muuta ajoneuvoliikennettä käyttöaikana. Tämän määrän on arvioitu
olevan neljä ajoneuvoa vuorokaudessa.
Hankkeen koko liikenteen kasvu valtateillä 4 ja 25 on noin 0,01 prosenttia ja raskaan
liikenteen kasvun noin 0,02 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna.
Liikenteen kasvu ei aiheuta merkittäviä kielteisiä vaikutuksia liikenteen toimivuuteen
tai liikenneturvallisuuteen valtateillä 4 ja 25. Riskejä käsitellään erikseen kohdassa 7.10.
Liikennemäärien vähäinen kasvu ei aiheuta liikenteestä syntyviä haittoja, kuten melun
tai päästöjen merkittävää kasvua, valtateiden 4 ja 25 varrella.
Hankkeen toteutus ei aiheuta meluvaikutuksia.
Hanketta ei toteuteta (VE 0)
Liikennemäärät ja melutasot säilyvät ennallaan. Vaikutukset eivät muutu nykytilanteesta.
7.6.4

Yhteisvaikutukset
Arvioinnin mukaan hankkeella ei ole yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa.

7.6.5

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen
Vaihtoehdoilla ei ole haitallisia vaikutuksia liikenteeseen tai meluun.
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7.6.6

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arviointiin ei liity epävarmuustekijöitä.

7.7
7.7.1

Ilmasto ja ilmanlaatu
Lähtötiedot ja menetelmät
Ilmanlaadun nykytilannetta koskevat tiedot ovat peräisin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmanlaatututkimuksista. Konsulttiyritys Ramboll Finland Oy tutki hankkeesta aiheutuvia haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ilmapäästöjä laitoksen koeluonteisen toiminnan aikana (mittausraportti 1510014354,
4.9.2014). VOC-päästöjä verrattiin hankealueen yleiseen ilmanlaatutasoon sekä ilman
VOC-pitoisuuden ohjearvoihin, jotka vahvistetaan orgaanisten liuottimien käytöstä
eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
päästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (435/2001).
Ilmastovaikutuksia selvitettiin vertaamalla toteutusvaihtoehtojen vaikutusta kasvihuonekaasujen määrään. Lähtötietojen perusteella on laskennallisesti arvioitu, paljonko liuotinjätteen poltto aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä ilmastoon vuodessa.

7.7.2

Nykytilanne
Uudenmaan ELY-keskus teki Mäntsälän ilmanlaatua koskevan tutkimuksen viimeksi
vuonna 2011 (Ilmanlaatu Uudellamaalla 2011). Tutkimuksessa todettiin, että kunnan
alueella sijaitsevilla teollisuus- tai energiantuotantolaitoksilla ei ole olennaista vaikutusta ilmanlaatuun. Tieliikenne on merkittävin typenoksidien, hiukkasten, rikkodioksidin, hiilimonoksidin ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästölähde. Suurimmat päästöt aiheutuvat Lahti–Helsinki-moottoritien (valtatie 4) liikenteestä. Kunnan VOC-päästöjen arvioitiin olevan yhteensä 256 tonnia vuodessa (tieliikenne
141 t/vuosi, kotitalouksien puulämmitys 114 t/vuosi ja öljylämmitys 0,7 t/vuosi). Sivulla 50 olevassa taulukossa näkyvät kaikki mitatut päästöt.

Energiantuotanto
Maakaasulämmitys
Tieliikenne
Puulämmitys
Öljylämmitys
Yhteensä

Typenoksidit

Hiukkaset

Rikkidioksidi

Hiilimonoksidi

t/vuosi
16
3
432
20
10
482

t/vuosi

t/vuosi

t/vuosi

24
51
0,4
75

0,7

1910

6
7

1910

VOCyhdisteet
t/vuosi
141
114
0,7
256

Tutkimustulosten perusteella on arvioitu, että Mäntsälän ilmanlaatu on keskimäärin
melko hyvä eivätkä raja-arvot ylity.
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Kuva 22. Ilmanlaatututkimukset vuonna 2011
7.7.3

Vaikutukset
Merkittävyyden arviointi
Ilmapäästöjen merkittävyyteen vaikuttaa ilmapäästöjen laatu, määrä, syntypaikka, alueen muut päästöt ja lähialueen herkkyys päästöille.
Hankkeesta syntyvät ilmapäästöt ovat käytännössä ainoastaan haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden päästöjä. Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa myös se, että päästöt syntyvät tieliikenteen vieressä sijaitsevalla teollisuusalueella, jossa jo nykyisin syntyy päästöjä.
Hankevaihtoehto 1 (VE 1)
Regenerointiprosessista syntyvät päästöt
Hankkeesta vastaava pyysi laitoksen koeluonteisen toiminnan aikana valtuutettua
konsulttiyritystä Ramboll Finland Oy:tä mittaamaan regenerointiprosessista syntyviä
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä. Mittaukset tehtiin 14. elokuuta 2014
kahdesta päästölähteestä: (1) erityisen räjähdyssuojatun poistoilmakanavan suuaukosta, joka sijaitsee haihdutuslaitteiston välittömässä läheisyydessä, sekä (2) tuotantohallin yleisen poistoilmakanavan suuaukosta.
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Analyysimenetelmässä noudatettiin SFS-EN 12619 -standardia. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuutta mitattiin liekki-ionisaatiodetektorin avulla jatkuvasti määrätyn ajan. Tulokset esitetään 4. syyskuuta 2014 päivätyssä mittausraportissa (viite:
1510014354) sekä seuraavassa taulukossa:
14.8.2014
Koeaika
Kaasun lämpötila
Virtaus (kuiva kaasu)
TOC-pitoisuus
TOC-päästöt (typpiekvivalentti)

Yksikkö

°C
m3n/s
mgC/m3n
kgC/h

Ex-tilan ilmanvaihto
12.40–14.40
22 ± 2
0,1 ± 0,3
16 ± 2
0,057 ± 0,039

Yleinen ilmanvaihto
14.45–15.15
26 ± 2
0,44 ± 0,1
1,5 ± 1,0
0,003 ± 0,014

Mitatut VOC-päästöt Ex-tilan ilmanvaihtokanavasta olivat 67 grammaa/tunti ja yleisestä ilmanvaihtokanavasta 3,54 grammaa/tunti.
Toiminnasta syntyviä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä voidaan verrata
esimerkiksi orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (435/2001) säännöksiin. Hanke ei kuulu asetuksen soveltamisalaan, mutta hanketta vastaavana toimintona voidaan pitää lääkevalmisteiden valmistusta, jossa kulutetaan yli 50 tonnia liuottimia vuodessa ja käytetään tekniikkaa,
joka mahdollistaa talteen otetun liuottimen uudelleenkäytön. Vertailu esitetään seuraavassa taulukossa:
Toiminto

Liuottimien
kulutus (tonnia/vuosi)

Poistokaasujen päästöraja-arvo (mg
C/Nm3)

Lääkevalmisteiden
valmistus

> 50

150

Hajapäästöjen raja-arvo (%
käytetyistä liuottimista)
Uudet
Olemassa
laitokset
olevat
laitokset
5
15

Hankevaihtoehto 1

344

16

0,095 %

Kokonaispäästöraja-arvo
Uudet
laitokset
5 % käytetyistä liuottimista
0,095 %

Olemassa
olevat
laitokset
5 % käytetyistä liuottimista

Hankkeesta aiheutuvat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt ovat lähes
10 kertaa pienemmät kuin laissa säädetty raja-arvo laitoksille, joissa valmistetaan lääkevalmisteita ja käytetään liuottimien regenerointitekniikkaa.
Seuraavassa taulukossa esitetään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispäästöt
vuodessa:
Päästölähteet
Haihdutusjäähdytyksestä syntyvät VOC-päästöt
Käsittelyprosessista syntyvät muut VOC-päästöt
Yhteensä

Tyypillinen
tuotantovuosi,
kg/vuosi
192,07
10,15
202,22

Hanke lisää VOC-päästöjä 202,22 kg/vuosi. Tämä lisää kunnan VOC-päästöjen kokonaismäärää noin 0,079 prosenttia.
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Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt haisevat erilaiselta ja erilaisissa pitoisuuksissa kemikaalien tyypistä riippuen (esimerkiksi lakkabensiini alkaa haista, kun sen pitoisuus ilmassa ylittää 5 mg/m3, kun taas isopropanoli alkaa haista vasta kun sen pitoisuus ilmassa ylittää 257 mg/m3). Hajukynnys on subjektiivinen arvo ja riippuu
yleensä siitä, miten herkkä vastaanottaja on hajuille.
Koeluonteisen toiminnan aikana ei havaittu mitään regenerointiprosessista syntyvistä
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä aiheutuvia hajuhaittoja kahden metrin
etäisyydellä ilmanvaihtokanavan suuaukosta.
Liikenteen aiheuttamat päästöt
Liikenteen aiheuttamia päästöjä ei ole laskettu, sillä liikenteen vähäisestä kasvusta ei
ole arvioitu aiheutuvan päästöjen merkittävää kasvua.
Hankevaihtoehto 2 (VE 2)
Regenerointiprosessista syntyvät päästöt
Vastaa vaihtoehtoa 1, mutta päästötaso nousee hieman, sillä laitoksessa käsitellään
enemmän vaarallisia jätteitä. Lisäksi kolmesta kiinteästä ulos sijoitetusta säiliöstä syntyy haihtumispäästöjä. Kiinteistä säiliöistä syntyviä haihtumispäästöjä on laskettu European Solvent Recycler Group -ryhmän kehittämän mallin avulla. Seuraavassa taulukossa esitetään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispäästöt vuodessa:
Päästölähteet
Haihdutusjäähdytyksestä syntyvät VOC-päästöt
Käsittelyprosessista syntyvät muut VOC-päästöt
Kiinteistä säiliöistä syntyvät päästöt
Yhteensä

Tyypillinen
tuotantovuosi,
kg/vuosi
288,1
15,22
486
789,32

Hanke lisää VOC-päästöjä 789,32 kg/vuosi. Tämä lisää kunnan VOC-päästöjen kokonaismäärää noin 0,308 prosenttia.
Koeluonteisen toiminnan aikana ei havaittu mitään regenerointiprosessista syntyvistä
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä aiheutuvia hajuhaittoja kahden metrin
etäisyydellä ilmanvaihtokanavan suuaukosta.
Ulos sijoitettujen säiliöiden täytön yhteydessä syrjäyttävistä kaasuista voi pahimman
arvioidun vaihtoehdon mukaan syntyä terveydelle vaarattomia hajuhaittoja, jotka
ulottuvat 30 metrin etäisyydelle päästölähteestä ja kestävät 60 minuuttia.
Liikenteen aiheuttamat päästöt
Liikenteen aiheuttamia päästöjä ei ole laskettu, sillä liikenteen vähäisestä kasvusta ei
ole arvioitu aiheutuvan päästöjen merkittävää kasvua.
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Hankevaihtoehto 3 (VE 3)
Regenerointiprosessista syntyvät päästöt
Vastaa vaihtoehtoa 2, mutta päästötaso nousee hieman, sillä laitoksessa käsitellään
enemmän vaarallisia jätteitä. Lisäksi kolmesta kiinteästä säiliöstä syntyy haihtumispäästöjä. Seuraavassa taulukossa esitetään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispäästöt vuodessa:
Päästölähteet

Tyypillinen
tuotantovuosi,
kg/vuosi
1 008,35
53,27
1 701
2 762,62

Haihdutusjäähdytyksestä syntyvät VOC-päästöt
Käsittelyprosessista syntyvät muut VOC-päästöt
Kiinteistä säiliöistä syntyvät päästöt
Yhteensä

Hanke lisää VOC-päästöjä 2 762,62 kg/vuosi. Tämä lisää kunnan VOC-päästöjen
kokonaismäärää noin 1,08 prosenttia.
Koeluonteisen toiminnan aikana ei havaittu mitään regenerointiprosessista syntyvistä
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä aiheutuvia hajuhaittoja kahden metrin
etäisyydellä ilmanvaihtokanavan suuaukosta.
Ulos sijoitettujen säiliöiden täytön yhteydessä syrjäyttävistä kaasuista voi pahimman
arvioidun vaihtoehdon mukaan syntyä terveydelle vaarattomia hajuhaittoja, jotka
ulottuvat 30 metrin etäisyydelle päästölähteestä ja kestävät 60 minuuttia.
Liikenteen aiheuttamat päästöt
Liikenteen aiheuttamia päästöjä ei ole laskettu, sillä liikenteen vähäisestä kasvusta ei
ole arvioitu aiheutuvan päästöjen merkittävää kasvua.
Hanketta ei toteuteta (VE 0)
Jos hanketta ei toteuteta, liuotinjätteitä poltetaan edelleen energiaksi. Ainoastaan jätteen liuotinjae sisältää kaloriarvon, minkä vuoksi liuotin on erotettava jätevedestä dekantoinnin tai mekaanisen sentrifugoinnin avulla.
Liuotinjätteen poltossa käytetään pääasiassa lakkabensiiniä, ja se vastaa muiden tislattujen polttoaineiden, kuten kevyen polttoöljyn, polttoa. Energiatietoja tuottavan amerikkalaisen viraston (U.S. Energy Information Administration) tiedon mukaan kevyen
polttoöljyn poltossa hiilidioksidipäästökerroin on noin 161,3 paunaa energiayksikköä
(miljoonaa BTU:ta; brittiläinen lämpömäärän yksikkö) kohden. Lakkabensiinin palamislämpö on 45 000 kJ/kg ja tiheys 0,781. Seuraavassa taulukossa esitetään kunkin
vaihtoehdon lasketut hiilidioksidipäästöt jätteenpolton yhteydessä:

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 3

Poltettu
määrä
m3/vuosi

Poltettu
paino
tonnia/vuosi

Saatu energia
GJ/vuosi

Saatu energia
BTU/vuosi

Hiilidioksidipäästöt
tonnia/vuosi

430
645
1 505

335,83
503,75
1 175,42

15 112,35
22 668,75
52 893,90

14 312,70
21 469,26
50 095,09

1 047,18
1 570,79
3 665,18
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Suomen hiilidioksidipäästöjä voidaan seurata reaaliajassa CO2-raportista (www.co2raportti.fi). Mäntsälän kunnan hiilidioksidipäästöt olivat viikolla 41 (vuonna 2014)
3 536 tonnia, mistä 60 prosenttia (noin 2 121,6 tonnia) aiheutui liikenteestä valtateillä 4 ja 25. Vain neljä prosenttia hiilidioksidipäästöistä (noin 141,44 tonnia) syntyi
kunnan jätteen käsittelystä.
7.7.4

Yhteisvaikutukset
Arvioinnin mukaan hankkeella ei ole yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa.

7.7.5

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen
Mittausten mukaan hankkeesta aiheutuu ilmaan vain vähän VOC-päästöjä verrattuna
sekä vastaavan toiminnan voimassa oleviin raja-arvoihin että kunnan päästöjen kokonaistasoon. Päästöjä voidaan tarvittaessa rajoittaa edelleen rakenteellisilla toimenpiteillä.
Liekki-ionisaatiodetektorin avulla tehtyjen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästömittausten yhteydessä testattiin, miten seuraavat neljä tekijää vaikuttavat päästötasoon:
1. Haihduttimen jäähdyttimestä peräisin oleva tisle johdettiin säiliöön lyhyen letkun
avulla, mistä aiheutui roiskeita.
2. Haihduttimen jäähdyttimestä peräisin oleva tisle johdettiin säiliöön pidemmän
letkun avulla, joka ylsi säiliön pohjaan asti (ei roiskeita).
3. Haihduttimen jäähdyttimestä peräisin oleva tisle johdettiin säiliöön, jonka kansi
oli suljettu.
4. Haihduttimen jäähdyttimestä peräisin oleva tisle johdettiin säiliöön, jonka kansi
oli auki.
Seuraavassa kaaviossa esitetään, miten nämä tekijät vaikuttivat päästötasoon:

Kuva 23. Haihdutusprosessista aiheutuvat mitatut VOC-päästöt
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Haihdutusprosessista aiheutuvat päästöt voidaan puolittaa, jos tisle johdetaan säiliöön
sen pohjaan saakka yltävän letkun avulla ja kansi on suljettu.
7.7.6

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arviointiin ei liity epävarmuustekijöitä.

7.8
7.8.1

Ihmisten elinolot, viihtyvyys, virkistysmahdollisuudet ja terveys
Lähtötiedot ja menetelmät
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu sosiaalisten vaikutusten arviointiin (SVA) ja terveysvaikutusten arviointiin (TVA). Sosiaalisilla vaikutuksilla tarkoitetaan vaikutuksia, jotka kohdistuvat ihmisiin ja yhteisöihin ja aiheuttavat muutoksia
ihmisten hyvinvointiin. Terveysvaikutuksilla tarkoitetaan vaikutuksia, jotka vaikuttavat välittömästi ihmisten terveyteen.
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset voivat olla välittömiä tai välillisiä. Ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin voidaan laskea myös yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset.
Arvioinnissa on hyödynnetty yleisötilaisuuksissa kerättyä sekä lausuntojen kautta saatua palautetta alueen asukkailta ja toimijoilta. Lisäksi alueesta on koottu tietoa tarkastelemalla kartta- ja tilastoaineistoja sekä muuta kirjallista lähtöaineistoa. Myös vaikutusten arvioinnin muissa osissa saatuja vaikutustietoja on käytetty lähtöaineistona.

7.8.2

Nykytilanne
Veturin alue koostuu teollisuusympäristöstä, joka sijaitsee fyysisesti erillään muista
yhteiskunnan toiminnoista. Hankealueen rajanaapureita ovat Kesälahden Maansiirto
Oy, Takamaantie 9, Balanus Oy, Palomäentie 9, PRP-Plastic Oy, Palomäentie 7 sekä
Mäntsälän Kiinteistöt Oy, Palomäentie 10. Lähimmät kaksi vapaa-ajan asuntoa sijaitsevat osoitteissa Itälänkuja 18 (noin 430 metriä hankealueesta lounaaseen) ja Hirvihaarantie 68 (noin 470 metriä hankealueesta lounaaseen).
Hankkeesta vastaava on ottanut huomioon Mäntsälän Kiinteistöt Oy:n naapurikiinteistön kaavoitustilanteen sekä sen, että kiinteistössä voi mahdollisesti olla asutusta.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyysi hankkeesta vastaavan ympäristölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä lausuntoja muun muassa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
esitti 22. maaliskuuta 2014 antamassaan lausunnossa (asiakirja UUDELY/298/07.00/2013), että Mäntsälän kunnan rakennusvalvontaviraston tietojen mukaan kyseiselle tontille on myönnetty teollisuusrakennusta koskeva rakennuslupa. Rakennuksen ainoaksi käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu teollisuushalli, vaikka kyseisessä rakennuksessa on asumiseen soveltuvia huoneita. Mäntsälän rakennusvalvontaviraston mukaan huoneistossa voidaan yöpyä tilapäisesti.
Veturin teollisuusalue on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi
(T4). Tämä kaavamerkintä estää asuntojen rakentamisen alueelle. Kyseiselle kiinteistölle ei ole myönnetty asuinrakentamista koskevaa poikkeusmääräystä. Edellä esitetyn
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perusteella Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoi, että kyseessä
ei ole asuinrakennus.
Hankkeesta vastaava sai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta koeluonteista toimintaa
koskevan väliaikaisen ympäristöluvan 8. tammikuuta 2014. Mäntsälän Kiinteistöt Oy
valitti asiasta Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen
22. lokakuuta 2014 (asiakirja 00184/14/5139). Perusteluissa tuomioistuin muun muassa katsoi, että naapurikiinteistöä ei voida pitää asutuksena ja että noudattamalla ympäristöluvan lupamääräyksiä voidaan riittävällä tavalla varmistaa, ettei koeluonteinen
toiminta aiheuta vaaraa ympäristölle tai terveydelle.
Kuvassa 24 esitetään asutuksen ja muiden herkkien yhdyskuntarakenteiden sijainti
suhteessa hankealueeseen.

Kuva 24. Herkkien kohteiden sijainti suhteessa hankealueeseen. Hankkeen sijainti on merkitty
kuvaan punaisella nuolella.
Merkintä

Toiminnan tyyppi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Seurakunta
Koulu
Päiväkoti
Perhepäivähoito
Sairaala
Terveyskeskus
Vanhainkoti
Vapaa-ajan asunto
Asuinrakennus

Etäisyys hankealueesta metreinä
2 671
2 268
1 478
1 947
2 486
2 998
2 867
430
985
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Hankealueen eteläpuolella on lähivirkistysalue (VL). Virkistysalueella ei ole luonnollisia sisääntulo- ja poistumiskohtia ja se alkaa maa- ja metsätalousvaltaiselta alueelta
(M) ja päättyy teollisuusalueelle. Alue on erittäin vaikeakulkuista viettävän maaston ja
erilaisista puskista koostuvan tiheän kasvillisuuden vuoksi. Alueella ei ole havaittu
ihmisiä tai eläimiä viimeisten kahden vuoden aikana. Useiden maastokäyntien yhteydessä ei löydetty mitään nisäkkäiden jättämiä jälkiä. Siten alue toimii käytännössä viheralueena ja kiinteistöjen rajana, ja sen tarkoituksena on luoda näköeste kiinteistöjen
välille.
7.8.3

Elinoloihin, viihtyvyyteen, virkistysmahdollisuuksiin ja terveyteen kohdistuvat
vaikutukset
Hankevaihtoehto 1 (VE 1)
Terveysvaikutukset
Regenerointiprosessista syntyvät haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt voivat
vaikuttaa terveyteen. Prosessin tosiasiallisia päästöjä koskevien mittausten sekä ulos
sijoitettujen säiliöiden päästöjä koskevien laskelmien mukaan tavanomaisesta toiminnasta syntyvät ilmapäästöt eivät vaikuta huomattavasti ilmanlaatuun. Kotimaisten ja
ulkomaisten terveyttä koskevien ohjearvojen mukaan ne eivät vaikuta myöskään terveyteen. Näiden ohjearvojen määrityksessä on otettu huomioon myös muita herkempien henkilöiden altistuminen. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi lapset, vanhukset
ja hengitystiesairauksista kärsivät henkilöt.
Toiminta aiheuttaa hyvin vähän raskasta liikennettä, erityisesti suhteessa alueen muuhun liikenteeseen. Liikenne vaikuttaa esimerkiksi typpidioksidin ja hengitettävien
hiukkasten pitoisuuksiin. Nämä pitoisuudet jäävät kuitenkin terveyttä koskevien rajaja ohjearvojen alapuolelle.
Suunnitellun toiminnan aiheuttama melutaso lähimmän asutuksen kohdalla alittaa
asetuksessa vahvistetut raja-arvot.
Kemikaalien käsittelystä aiheutuva mahdollinen haju heikentää viihtyvyyttä, mutta hajukomponenttien pitoisuudet ovat hyvin pieniä eivätkä uhkaa terveyttä. Hankkeesta
vastaavan tekemien tutkimusten mukaan koeluonteisen toiminnan (eli lähes kahdeksan kuukauden) aikana ei havaittu hajuhaittoja hankekiinteistön ulkopuolella. Hankealueen naapurit eivät ole valittaneet hajuhaitoista.
Kierrätyslaitoksen sijainnin ei katsota aiheuttavan kielteisiä vaikutuksia alueen maaperään, sillä toiminta ei edellytä laajoja rakennustöitä. Toiminnan vaikutusalueella ei ole
talousvedenjakelua, minkä vuoksi sijainnin ei arvioida vaikuttavan kielteisesti ihmisten
terveyteen kaivojen osalta.
Lisääntyvät kuljetukset lisäävät onnettomuusriskiä samassa suhteessa. Suunniteltu
toiminta muuttaa liikennemääriä alle 0,2 prosenttia. Kuljetusreitit kulkevat valtateiden 4 ja 25 kautta, mikä ei aiheuta onnettomuusriskiä tiheään asutulla alueella.
Hankkeen riskejä (ympäristölle, terveydelle ja turvallisuudelle) käsitellään kohdassa 7.10, Riskit sekä onnettomuus- ja poikkeustilanteet ja niihin varautuminen.
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Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset
Hankkeen vaikutus Veturin teollisuusalueella ja sen ympäristössä työskentelevien ihmisten elinoloihin ja asumisviihtyvyyteen jää hyvin pieneksi. Teollisuusalueen läheisyydessä asuvat saattavat kokea, että vaarallisten jätteiden kierrätyslaitos heikentää
alueen profiilia. Hankkeesta vastaavalle ei kuitenkaan ole esitetty tällaisia mielipiteitä
YVA-menettelyn aikana.
Hanke voi aiheuttaa huolta ja pelkoja, jotka heikentävät elämänlaatua. Jotkut voivat
kokea, että jätteiden käsittely aiheuttaa heille henkistä ahdistusta, vaikka tutkimusten
mukaan se ei aiheuta haittoja terveydelle tai ympäristölle. Nämä ihmiset eivät luota
siihen, että tällaisen laitoksen toiminnasta ei pääse haitallisia aineita ympäristöön. He
pelkäävät, että nykytiede ei tunne kaikkia terveysriskejä tai että tällaisista riskeistä ei
tiedoteta avoimesti.
Ne muutamat henkilöt, jotka osallistuivat hankkeen yleisötilaisuuteen, katsoivat, että
kierrätyslaitoksella on myönteisiä vaikutuksia, sillä se vähentää vaarallisten jätteiden
määrää ja hyödyntää fossiilisia raaka-aineita.
Hankevaihtoehto 2 (VE 2)
Hankevaihtoehto 2 eroaa vaihtoehdosta 1 siten, että rakennuksen eteläpäätyyn rakennetaan kolme pystysuoraa säiliötä. Maisema muuttuu vähän, mutta säiliövarasto
erottuu hyvin vähän Veturin teollisuusalueen ulkopuolelle. Ulos sijoitettujen säiliöiden täytön yhteydessä syrjäyttävistä kaasuista voi pahimman arvioidun vaihtoehdon
mukaan syntyä terveydelle vaarattomia hajuhaittoja, jotka ulottuvat 30 metrin etäisyydelle päästölähteestä ja kestävät 60 minuuttia. Muut vaikutukset ovat samat kuin vaihtoehdossa 1.
Hankevaihtoehto 3 (VE 3)
Rakennuksen eteläpäätyyn rakennetaan hieman suurempi säiliövarasto. Muut vaikutukset ovat samat kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2.
Hankevaihtoehto 0 (VE 0)
Hanketta ei toteuteta ja nykyiset elinolot ja viihtyvyys säilyvät ennallaan.
7.8.4

Yhteisvaikutukset
Arvioinnin mukaan hankkeella ei ole yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa.

7.8.5

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen
Vaihtoehdoilla ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.

7.8.6

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arviointiin ei liity epävarmuustekijöitä.
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7.9
7.9.1

Jäte ja jätteen käsittely
Lähtötiedot ja menetelmät
Lähtötietoina käytettiin kansallisia ja alueellisia jätesuunnitelmia. Jätteen syntyä ja
määriä analysoidaan laitoksen koeluonteisen toiminnan jätekirjanpidon perusteella.

7.9.2

Nykytilanne
Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016
Valtakunnallinen jätesuunnitelma on valtioneuvoston hyväksymä strateginen suunnitelma jätehuollon ja jätteiden synnyn ehkäisyn periaatteista. Suunnitelman tarkoituksena on ohjata toimijoita ja päättäjiä siihen suuntaan, mihin eri toimialoilla on valtioneuvoston käsityksen mukaan pyrittävä vähäjätteisen kierrätysyhteiskunnan saavuttamiseksi. Jätepolitiikan keskeisenä tavoitteena on jätteen synnyn ehkäisy ja jätteistä
aiheutuvien haitallisten terveys- ja ympäristövaikutusten vähentäminen. Toimenpiteet
on ryhmitelty kahdeksaan luokkaan:
-

Jätteen synnyn ehkäiseminen materiaalitehokkuutta parantamalla
Kierrätyksen tehostaminen
Vaarallisten aineiden hallinta jätenäkökulmasta
Jätehuollon haitallisten ilmastovaikutusten vähentäminen
Jätehuollon terveys- ja ympäristöhaittojen vähentäminen
Jätehuollon organisoinnin kehittäminen ja selkeyttäminen
Jäteosaamisen kehittäminen
Jätteiden kansainväliset siirrot tapahtuvat hallitusti ja selkeästi.

Valtakunnallisten tavoitteiden ohella valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan sisältyy
Suomen kansallinen jätteen synnyn ehkäisysuunnitelma.
Seuraavat valtakunnalliset tavoitteet ja osatavoitteet liittyvät tähän hankkeeseen:
-

-

Parannetaan tuotteiden materiaalitehokkuutta edistämällä uudelleenkäyttökelpoisten tuotteiden palauttamista uudelleen käyttöön muun muassa yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyöllä.
Lisätään uusiomateriaalien kysyntää selvittämällä uusia kotimaisia jätteiden, myös
vaarallisten jätteiden, hyötykäyttömahdollisuuksia.
Tehostetaan vaarallisten jätteiden talteenottoa ja hyödyntämistä edistämällä jätteen turvallista käsittelyä ja hyödyntämistä.
Vähennetään jätehuollon haitallisia ilmastovaikutuksia lisäämällä kierrätykseen
soveltumattoman jätteen käyttöä polttoaineena.
Vähennetään jätehuollon terveys- ja ympäristöhaittoja käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Kehitetään jätealan osaamista muun muassa edistämällä jätehuollon investoinneissa käsittely- ja hyödyntämistekniikoiden monipuolisuutta ja uuden teknologian esimerkkilaitosten aikaansaamista.
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Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma on Hämeen, Kaakkois-Suomen, LounaisSuomen, Länsi-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ympäristökeskusten toimialueiden yhteinen jätehuollon kehittämissuunnitelma. Valtakunnallinen jätesuunnitelma
ohjaa alueellisten jätesuunnitelmien tavoitteita ja valmistelua ja alueelliset jätesuunnitelmat täsmentävät valtakunnallista suunnitelmaa.
Jätesuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen jätehuollon nykytila sekä tulevaisuuden kehittämistarpeet vuoteen 2020. Jätesuunnitelma keskittyy kuuden painopisteaiheen jätehuollon suunnitteluun:
-

Rakentamisen materiaalitehokkuus
Biohajoavat jätteet
Yhdyskunta- ja haja-asutuslietteet
Pilaantuneet maat
Tuhkat ja kuonat
Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa.

Suunnitelmassa esitetään painopistekohtaisten tavoitteiden lisäksi tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset ja keskeiset toimenpiteet sekä toteuttamisesta vastuussa olevat
tahot.
Nykytilanteen osalta todetaan, että suuri osa vaarallisesta jätteestä on peräisin teollisuudesta. Vaarallisten jätteiden osuus on noin 25 prosenttia teollisuuden kokonaisjätemäärästä. Eniten vaarallisia jätteitä muodostuu metalliteollisuudesta. Metalliteollisuuden vuosittaiset vaarallisen jätteen määrät ovat olleet vuosina 2002–2007 keskimäärin 970 000 tonnia. Myös kemianteollisuudesta muodostuu huomattava määrä
vaarallisia jätteitä, keskimäärin 209 000 tonnia vuodessa. Massa- ja paperiteollisuudessa vaarallisia jätteitä muodostuu vuosittain keskimäärin 2 000 tonnia ja energiantuotantoteollisuudessa 4 000 tonnia. Yhdyskuntaperäisten vaarallisten jätteiden määrä
(noin 7 000 t/vuosi) on hyvin pieni verrattuna teollisuudessa muodostuvaan vaarallisten jätteiden kokonaismäärään. Suuri osa teollisuuden vaarallisista jätteistä loppusijoitetaan teollisuuden omille vaarallisten jätteiden kaatopaikoille.
Seuraavat painopisteaiheet liittyvät tähän hankkeeseen:
-

-

Jätehuollon tavoitetila Etelä- ja Länsi-Suomessa vuoteen 2020 on, että jätteen
synnyn ehkäisyssä on edistytty, hyödyntäminen on lisääntynyt ja jätehuolto on
suunnitelmallista.
Polttoon ohjataan vain aineena hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet.
Lisätään jätteiden aineena hyödyntämistä edistävien laitosten kapasiteettia.

Koeluonteisen toiminnan aikana vastaanotettu jäte
Hankkeesta vastaava sai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta luvan ympäristönsuojelulain 30 §:n 3 momentissa ja 61 §:ssä tarkoitetun koeluonteisen toiminnan harjoittamiseen 8. tammikuuta 2014. Koeluonteinen toiminta aloitettiin kuitenkin vasta
28. maaliskuuta 2014, kun hankkeelle saatiin lupa palavien nesteiden vähäiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin.
- 61 -

Solvera Oy

Ympäristövaikutusten arvioinnin laatimiseen mennessä laitos on ottanut vastaan noin
63 000 litraa vaarallista jätettä. Noin 43 prosenttia (27 000 litraa) oli liuottimia ja loput
57 prosenttia (36 000 litraa) jätevettä, hartsia ja muita jäämiä. Jätteet toimitettiin
1 000 litran IBC-säiliöissä. Liuottimien osuus yksittäisessä IBC-säiliössä oli 10–
95 prosenttia riippuen eri jätteen tuottajien (offsetpainojen) käyttämistä puhdistustekniikoista.
Regenerointiprosessin ansiosta liuottimista saatiin talteen noin 98 prosenttia. Loput
kaksi prosenttia konsentroitiin moottoriöljyä vastaavaksi aineeksi, jolla on korkea viskositeetti ja jota kerättiin erilliseen säiliöön.
Jätevesi käsiteltiin erikseen paineella toimivien pussisuodattimien, ultrasuodattimien
ja koaguloinnin/flokkuloinnin avulla. Pussisuodattimien avulla voitiin erottaa jopa
25 mikronin kokoisia kiinteitä epäpuhtauksia. Erotettujen epäpuhtauksien kokonaismäärä oli noin 0,1 promillea käsitellyn jäteveden kokonaismäärästä. Käytöstä poistetut pussisuodattimet kerättiin erilliseen säiliöön.
Mekaanisen suodatuksen jälkeen jäteveden orgaanisista epäpuhtauksista erotettiin
kiintoaineet ultrasuodatuslaitteen 50 nm:n keraamisten kalvojen avulla. Retentaatin
(erotettujen epäpuhtauksien) osuus oli noin 0,3 prosenttia käsitellyn jäteveden kokonaismäärästä.
Viimeisessä käsittelyvaiheessa ultrasuodatuksesta syntynyt permeaatti (puhdistettu vesi) koaguloitiin ja flokkuloitiin, millä vähennettiin sen kemiallista hapenkulutusta. Jäteveden laatua testattiin. Kun arvojen todettiin vastaavan Mäntsälän Veden asettamia
päästörajoja, esikäsitelty jätevesi voitiin johtaa kunnan viemäriverkostoon. Koagulointiprosessista syntyvän retentaatin osuus oli noin 1 prosentti käsitellyn jäteveden
kokonaismäärästä.
Regenerointitekniikka osoittautui erittäin tehokkaaksi. Käsittelyllä vähennettiin vaarallisen jätteen määrää noin 99 prosenttia. Liuottimien uusiokäyttöaste oli noin
90 prosenttia. Jätteen vaarallisuusaste aleni noin 56 prosenttia (tässä tarkoitetaan esikäsiteltyä jätevettä, jota ei luokitella enää vaaralliseksi jätteeksi).
7.9.3

Jätehuoltoon kohdistuvat vaikutukset
Merkittävyyden arviointi
Toteutuessaan hanke vaikuttaa kansalliseen ja alueelliseen jätehuoltoon jätehierarkian
mukaisesti hyötykäyttöä lisäävästi. Nykytilanteeseen verrattuna hanke lisää jätteen uusiokäyttöä.
Hanke tukee valtakunnallisten jätetavoitteiden saavuttamista, sillä hankkeen avulla
vähennetään vaarallisen jätteen määrää jätekierrossa, palautetaan uudelleenkäyttökelpoisia kemikaaleja alkuperäiseen tilaan, tarjotaan uusia kotimaisia vaarallisten jätteiden
hyötykäyttömahdollisuuksia ja vähennetään jätehuollon haitallisia ilmastovaikutuksia.
Hankkeen toteutuksella tuetaan myös alueellisia jätetavoitteita. Hankkeella vähennetään jätteenpolttolaitoksiin kuljetettavan jätteen määrää, joten välillisesti vähennetään
myös tuhkan ja kuonan määrää.
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Hankevaihtoehto 1 (VE 1)
Vaarallisen jätteen määrä vähenee noin 999 m3. Käsitellystä jätemäärästä saadaan talteen noin 430 m3 orgaanista materiaalia, jolla voidaan korvata neitseellisiä luonnonvaroja.
Hankevaihtoehto 2 (VE 2)
Vaarallisen jätteen määrä vähenee noin 1 485 m3. Käsitellystä jätemäärästä saadaan
talteen noin 645 m3 orgaanista materiaalia, jolla voidaan korvata neitseellisiä luonnonvaroja.
Hankevaihtoehto 3 (VE 3)
Vaarallisen jätteen määrä vähenee noin 3 465 m3. Käsitellystä jätemäärästä saadaan
talteen noin 1 505 m3 orgaanista materiaalia, jolla voidaan korvata neitseellisiä luonnonvaroja.
Hanketta ei toteuteta (VE 0)
Jos hanketta ei toteuteta, jätteet kuljetetaan jätteenpolttolaitokseen, missä sen polttokelpoinen osa hyödynnetään lämpöenergiaksi. Polttoon kelpaamaton jätevesi käsitellään vastaavalla tavalla ja johdetaan käsittelyn jälkeen kunnan viemäriverkostoon.
Hyötykäyttö vähenee ja vaikutus kansalliseen ja alueelliseen jätehuoltoon jätehierarkian mukaisesti on kielteinen.
7.9.4

Yhteisvaikutukset
Hankkeella ei ole yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa.

7.9.5

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen
Vaarallisen jätteen polttotarvetta voidaan vähentää käsittelemällä jätemateriaali mahdollisimman tehokkaasti, jotta jätemateriaalia ohjautuu materiaalikierrätykseen energiantuotannon sijaan.

7.9.6

Arvioinnin epävarmuustekijät
Sellaisen vaarallisen jätteen määrä, joka regeneroidaan ja jolla voidaan korvata neitseellisiä luonnonvaroja, riippuu jätejakeiden koostumuksesta. Koostumus vaihtelee
kunkin jätteen tuottajan käyttämien teknisten ratkaisujen mukaan. Määrää voidaan arvioida tarkemmin vasta sen jälkeen, kun laitos on ollut käytössä pidemmän aikaa.

7.10

Riskit sekä onnettomuus- ja poikkeustilanteet ja niihin varautuminen
Tämä yhteenveto perustuu tietyiltä osin ympäristölupahakemuksen yhteydessä tehtyyn ALOHA-tarkasteluun sekä palo- ja sijoitusriskianalyysiin. Vuotoseurauksien arvioimisessa on käytetty menetelmänä seurausanalyysia, joka perustuu ennustettaviin
vuototilanteisiin. Tilanteita tarkastellaan pahimman mahdollisen vaihtoehdon mukaan.
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Paloriskejä on tarkasteltu vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia koskevan lupahakemuksen yhteydessä. Arvioinnissa on käytetty IsossaBritanniassa toimivan terveys- ja turvallisuuslaboratorion kehittämää erityistä analyysimenetelmää.
Jätteen kuljetus
Maantiekuljetukset hoidetaan ajoneuvoilla, joissa on tiivis lava ja katettu kuorma, tai
säiliöajoneuvoilla. Ajoneuvon kuorma on 10–30 tonnia ajoneuvon tyypistä riippuen.
Mahdollisen liikenneonnettomuuden yhteydessä esimerkiksi ajoneuvon kaatuessa jätejakeiden haitallisia aineita voi tilapäisesti joutua ympäristöön ja imeytyä maahan, jos
jätesäiliö/säiliö repeytyy eikä suojatoimenpiteitä toteuteta välittömästi.
Jos säiliöstä valuva liuotin saa ulkopuolisen kipinän, voi syntyä liuotinpalo samoin
kuin bensiinin tai petrolin tapauksessa. Vaikutusalueen laajuus riippuu tällöin muun
muassa liuottimien määrästä sekä tuulen suunnasta ja nopeudesta.
Mahdollisessa onnettomuustilanteessa taajama-alueella riskit ihmisille ja omaisuudelle
ovat pahimmillaan samaa luokkaa kuin bensiini- tai petrolipalon tapauksessa. Tällainen onnettomuus on kuitenkin erittäin epätodennäköinen, sillä kuljetusreitit kulkevat
valtateiden 4 ja 25 kautta eli taajama-alueiden ulkopuolella.
Oleellista vaarallisen jätteen maantiekuljetusten turvallisuuden kannalta on vaarallisen
jätteen kuljetusten turvallisuusvaatimukset täyttävä kuljetuskalusto, riittävän koulutuksen saanut henkilöstö sekä vaarallisten aineiden ja vaarallisen jätteen kuljetuksesta
säädettyjen määräysten noudattaminen.
Nopeiden suojatoimenpiteiden ansiosta liikenneonnettomuuden aiheuttamien haittojen todennäköisyys on pieni ja yleisölle koituvat vahingot vähäisiä.
Laitokseen kuljetettava jäte
Jätetoimituksia kierrätyslaitokseen valvotaan alusta lähtien. On epätodennäköistä, että
laitokseen kuljetettaisiin sopimatonta materiaalia luvattomasti siinä määrin, että se
voisi aiheuttaa vaaran tai haitan ympäristölle tai terveydelle. Vaarallisen tilanteen seuraus olisi lisäksi lievä.
Jätteen välivarastointi
Jätejakeita voidaan välivarastoida ennen niiden käsittelyä. Vaarallisen jätteen välivarastointiin liittyvät riskit riippuvat haitallisten aineiden pitoisuudesta tai muista erityispiirteistä. Ympäristön osalta vaarallisen jätteen varastoinnin suurimmat riskit liittyvät
nestevuotoon ja tulipaloon.
Jätteen välivarastointiin tarkoitetussa tilassa otetaan huomioon jätteen erityispiirteet ja
varmistetaan, että erilaiset jätejakeet eivät sekoitu keskenään. Jäte säilytetään tiiviissä
astioissa ja tarvittaessa varastoalueen eri osissa. Välivarastoitava jäte kuljetetaan mahdollisimman nopeasti käsiteltäväksi, joten varastoidun jätteen määrä on pieni. Mahdolliseen vaaratilanteeseen varaudutaan imeytysaineella sekä ensisammutuskalustolla.
Onnettomuuksien estämiseen vaikuttavat olennaisesti ehkäisevät toimenpiteet. Esimerkiksi henkilöstöä on koulutettava tunnistamaan riskejä.
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Jätteen esikäsittely
Jätteen esikäsittelyssä käytetään erilaisia suodatus-, sentrifugointi- ja ultrasuodatusmenetelmiä sekä muita vastaavia mekaanisia käsittelymenetelmiä. Tällaiseen käsittelyyn
liittyy vuoto- ja paloriski.
Seurausanalyysissa on määritetty seuraavia vuototilanteita, joita sisällä rakennuksessa
voi sattua:
-

Laitteistovian aiheuttama pieni vuoto ~ 100 litraa
Särkyneen pohjaventtiilin aiheuttama säiliön laaja vuoto ~ 1 000 litraa
Särkyneen pohjaventtiilin aiheuttama muovisäiliön laaja vuoto ~ 5 000 litraa.

Pieni vuoto voidaan hoitaa imeytysaineella. Laajan vuodon sattuessa aine kerätään
kannettavan pumpun avulla tyhjiin säiliöihin.
Jotta varmistetaan, ettei vaarallisia kemikaaleja joudu vuodon yhteydessä ympäristöön, laitteisto on sijoitettu terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien säilyttämistä koskevien voimassa olevien määräysten ja standardien mukaisesti erilaisiin
suoja-altaisiin. Laitoksen lattiakaivot on suljettu kemikaaleja kestävällä aineella, joka
estää vaarallisten kemikaalien pääsyn kunnan viemäriverkostoon.
Tulipaloon varaudutaan tarkastamalla vastaanotettava jäte etukäteen. Lisäksi käsittelylaitos varustetaan riittävällä ensisammutuskalustolla. Paikallisen pelastuslaitoksen
kanssa on laadittu paloturvallisuussuunnitelma. Siten voidaan hallita riskejä ja seuraukset pysyvät lievinä.
Lämpökäsittely
Haihdutuksessa liuottimen lämpötila ylittää leimahduspisteen. Sen vuoksi haihdutusprosessissa syntyy räjähtäviä kaasuja, joita voi prosessin aikana päästä ilmaan. Räjähdys on kuitenkin mahdollinen vain silloin, jos palavaa ainetta sekoittuu ilmaan (eli jos
happea on riittävästi) räjähdysrajojen sisällä ja olemassa on syttymislähde.
Räjähdysriski minimoidaan estämällä vaarallisen räjähdystilan syntyminen ja syttymislähteiden aktivoituminen. Tämä varmistetaan rakenteellisia keinoilla ja valitsemalla
sopiva Ex-luokiteltu laitteisto, sijoittamalla laitteisto erityiselle räjähdyssuojatulle alueelle, rakentamalla erityinen poistoilmanvaihto ja laatimalla räjähdyssuojausasiakirja.
Muita prosessihäiriöitä vähennetään säännöllisellä ja ennakoivalla huollolla.
Ulos sijoitettu säiliövarasto (VE 2 ja 3)
Uudet kemikaalisäiliöt ja -varastot rakennetaan kemikaalilainsäädännön määräysten,
asetusten ja voimassa olevien SFS-standardien mukaisesti. Hankkeelle haetaan kemikaalikohtaisia ja raja-arvoihin perustuvia lupia ja tehdään tarvittavat ilmoitukset muun
muassa kemikaalilupa- ja paloviranomaisille. Laitosta varten laaditaan turvallisuusohjeet kemikaalionnettomuuksien välttämiseksi. Ohjeissa käsitellään kemikaalivahinkojen ehkäisyä ja torjuntaa. Käyttöhenkilöstölle annetaan kemikaalien turvallista käyttöä
koskevaa koulutusta. Haitallisten kemikaalien pääsyä ympäristöön mahdollisen vuodon yhteydessä ehkäistään fyysisten esteiden avulla.
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Altistuminen haitallisille aineille
Haitallisille aineille voidaan altistua ihokontaktin, hengityksen tai ruuansulatuksen
kautta. Riskejä voidaan välttää, jos henkilöstö käyttää henkilönsuojaimia ja työkoneet
varustetaan tarvittaessa asianmukaisilla raittiin ilman suodattimilla ja paikallisella poistoilmanvaihdolla.
Jotta voidaan tarkkailla vaarallisten aineiden pitoisuutta ilmassa, henkilöstö varustetaan kannettavilla kaasumittareilla, jotka varoittavat nopeasti, jos haitallisten epäpuhtauksien pitoisuus ilmassa ylittää sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman rajan.
Altistumista voidaan ehkäistä myös antamalla henkilöstölle jätejakeiden käsittelyä ja
riskien ehkäisyä koskevaa säännöllistä koulutusta.
Vuodon ja tulipalon seuraukset ympäristöön ja turvallisuuteen
Riskitarkastelussa on tutkittu putkistosta, varastointisäiliöistä ja prosessilaitteistosta
tulevaa vuotoa sekä vuodosta mahdollisesti johtuvan palon vaikutuksia.
Laajan vuodon aiheuttamia haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ilmapäästöjä koskevassa mallinnuksessa todettiin, että vaikutukset rajoittuvat pääasiassa kiinteistöön.
Haitallisten epäpuhtauksien pitoisuus ilmassa rajoittuu noin 10 metrin alueelle vuotokohdasta. Ainoastaan rajanaapurin kiinteistö, joka sijaitsee noin 25 metriä hankealueesta länteen, voi laajan vuodon sattuessa kärsiä tietyistä hajuhaitoista edellyttäen, että
sääolosuhteet ovat täsmälleen oikeanlaiset. Tämän arvioidaan kuitenkin olevan erittäin epätodennäköistä.
Palon osalta on todettu, että muovisäiliöissä säilytettävien palavien nesteiden vuoksi
palo leviäisi erittäin nopeasti. Jo kymmenen minuutin kuluttua palon syttymisestä
(tässä vaiheessa pelastuslaitoksen arvioidaan saapuvan laitokseen) tuli yltää palaviin
nesteisiin ja palon voimakkuus on noin 230 MW.
Laitoksen tuotanto- ja varastohalli koostuu erillisestä palo-osasta, joka on suunniteltu
paloteknisesti niin, että se kestää täysimittaista paloa 60 minuuttia ilman, että tuli leviää rakennuksen muihin osiin. Säilytettävien palavien nesteiden määrä on mitoitettu
tämän mukaisesti.
Paloteknisten laskelmien mukaan lähimpään rakennukseen kohdistuva lämpösäteily
on 7,08 kW/m2 ja jää alle palon leviämisrajan. Räjähdysriski sisällä rakennuksessa on
hyvin vähäinen, sillä kemikaaleja ei säilytetä metallisäiliöissä.
Savu johdetaan aluksi savunpoistoluukusta, joka sijaitsee tuotantohallin katossa (noin
8 metriä maanpinnan yläpuolella) ja on mitoitettu Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E2, Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ja osan E7, Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, mukaisesti. Kun tulipalon lämpösäteily nousee
noin 300 celsiusasteeseen, tuotantohallin ikkunat rikkoutuvat, mikä edistää savun
poistoa. Nämä ikkunat sijaitsevat noin 4,5 metrin korkeudella maanpinnasta, mikä ei
aiheuta riskiä ympäristölle.
Analyysin perusteella on erittäin epätodennäköistä, että pelastuslaitos kykenisi sammuttamaan palon ajoissa. Sen tehtävänä on estää palon leviäminen rakennuksen mui-
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hin osiin ja läheisiin rakennuksiin sekä tarvittaessa jäähdyttää rakennuksen ulkopuolella sijaitsevaa säiliövarastoa. Laitoksessa säilytettävien vaarallisten kemikaalien kanssa kosketuksiin joutuvan sammutusveden määrän arvioidaan siten olevan melko pieni. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos arvioi, että laitoksen ympärille ei tarvitse vahvistaa etukäteen evakuointialuetta.
Lämpösäteilyn vaikutukset rajoittuvat mahdollisen palon yhteydessä kiinteistöön eivätkä vaikuta välittömästi teollisuusalueen muuhun toimintaan.
Havaittujen riskien minimoimiseksi ehdotettiin korjaavia toimenpiteitä, jotka vietiin
suunnitelmiin. Näitä toimenpiteitä ovat ensisijaisesti koko prosessi- ja säilytysalueen
kattavan suoja-altaan rakentaminen siten, että se kestää kaikkien sisällä rakennuksessa
säilytettävien kemikaalien vuodon. Tulipalon aikana suoja-altaan pinnalta palaa minuutissa noin 435 litraa palavaa nestettä, joten pinnan taso laskee palon edetessä.
Tämän ansiosta suoja-altaaseen mahtuu kaikkien säilytettävien kemikaalien lisäksi
26 000 litraa sammutusvettä. Kemikaalipalon hallitun sammuttamisen arvioidaan vaativan noin 15 000 litraa sammutusvettä. Näin ollen on arvioiden mukaan erittäin epätodennäköistä, että palon seurauksena maaperään, kallioperään, kunnan viemäriverkostoon tai pinta- ja pohjaveteen joutuisi vaarallisia kemikaaleja.
Jos sammutusvesi kaikista kuvatuista ehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta täyttää
suoja-altaan ja vuotaa yli, tämä sattuu määrätyssä kohdassa, sillä allas on suunniteltu
siten, että sen idänpuoleinen seinä on 3,5 metrin osuudelta 5 cm altaan muita seiniä
matalampi. Tällä alueella kiinteistön salaojaputki vaihdetaan 10 metrin pituudelta tavanomaiseen muoviputkeen, joissa ei ole tyhjennysreikiä. Näin vuoto imeytyy kaikissa
olosuhteissa kiinteistön maaperään, joka koostuu noin 8 metriä syvästä täyttömaakerroksesta. Sen jälkeen maaperä analysoidaan ja puhdistetaan tarvittaessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen
mukaisesti.
Sen varmistamiseksi, että vaarallisia kemikaaleja ei joudu missään olosuhteissa kunnan
viemäriverkostoon ja edelleen puhdistamoon, rakennetaan viemäriputken ympärille
erillinen, prosessialueen suoja-allasta korkeampi suoja-allas.
Yhteisvaikutukset häiriötilanteissa
Ainoat yhteisvaikutukset, jotka voivat vaikuttaa sivullisiin hankealueen ulkopuolella,
liittyvät ulos sijoitettujen kiinteiden säiliöiden laajaan vuotoon ja paloon.
Laajan vuodon sattuessa lähin rajanaapuri kärsii tietyistä hajuhaitoista. Ulos sijoitettu
suoja-allas on mitoitettu niin, että se kestää 110 prosenttia suurimmasta säiliöstä, joten se ei aiheuta päästöjä maaperään tai pohja- ja pintaveteen eikä muuta vaaraa lähialueiden ihmisille. Turvaetäisyydeksi vahvistetaan 10 metriä ja altaan sisältöä valvotaan, kunnes vuoto on korjattu.
Laitoksella on valmius korjata laaja vuoto 24 tunnin kuluessa vuodon havaitsemisesta.
Valtuutettu vaarallisten kemikaalien kuljettaja tyhjentää suoja-altaan koko sisällön säiliöautoon (vaihtoehdossa 3 kerätään 30 m3 vaarallisia kemikaaleja). Pienemmän, enintään 10 m3:n vuodon korjaaminen voidaan aloittaa välittömästi laitoksen oman keräyslaitteiston avulla. Mahdolliset vaarattomat hajuhaitat voivat siten kestää enintään
24 tuntia ja ulottua 30 metrin säteelle päästölähteestä.
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Palo tuhoaisi todennäköisesti koko laitoksen mutta ei rakennusta, sillä prosessilaitteisto sijoitetaan omaan palo-osastoon. Koska kaikki säilytettävät kemikaalit (jätevettä
lukuun ottamatta) ovat palavia, ne palavat eivätkä päädy maaperään, mikäli sammutussuunnitelmaa noudatetaan. Siten laitoksen paloa voidaan verrata sellaisen keskisuuren suomalaisen bensiiniaseman paloon, jossa säilytetään palavia nesteitä (bensiiniä, dieseliä jne.).
Yleisiä vaikutuksia ympäristöön on vaikea määrittää, sillä savun leviäminen ja vaikutukset riippuvat vallitsevista sääoloista. Vaikutukset rajoittuvat kuitenkin teollisuusalueelle ja kestävät noin tunnin ajan, minkä jälkeen kaikki palava materiaali on palanut
loppuun ja palo sammuu itsestään. Jälkisammutustyöt voivat kestää pidempään mutta
eivät aiheuta merkittävästi savua.
7.11

Rakennusvaiheen ja toiminnan lopettamisen vaikutukset
Hankevaihtoehto 1 ei aiheuta vaikutuksia rakennusvaiheessa, sillä olemassa olevan
rakennuksen ulkopuolella ei tehdä muutoksia. Suoja-altaan rakentaminen sisälle rakennukseen ei aiheuta päästöjä tai jätettä.
Hankevaihtoehdot 2 ja 3 eivät myöskään aiheuta juuri mitään vaikutuksia rakennusvaiheessa, sillä säiliövaraston rakentaminen ulos edellyttää tavanomaista pienimuotoista rakentamista. Maaperä koostuu täyttömaasta, minkä vuoksi louhintaa tai laajamittaisia kaivauksia ei tarvita. Poistettu täyttömaa voidaan käyttää muualla maanrakennusmateriaalina.
Toiminnan lopettamisen jälkeen laitoksen laitteisto siirretään pois ja teollisuushalli palautetaan alkuperäiseen tilaan. Jos jäljelle jää käsittelemätöntä jäteraaka-ainetta, se kuljetetaan laitokseen, jolla on kyseisen jätteen vastaanottamiseen tarvittava lupa.
Ulos sijoitettu säiliövarasto eli kolme ruostumatonta säiliötä ja suoja-allas puretaan.
Säiliöt kuljetetaan pois ja voidaan käyttää uudelleen muualla. Säiliöaltaan purkumateriaali on pääasiassa betonia ja terästä, jotka kierrätetään mahdollisuuksien mukaan.
Betonijäte murskataan ja siitä erotellaan kierrätysteräs, jota voidaan käyttää sulaton
raaka-aineena. Puhdasta betonimursketta voidaan käyttää maanrakennusmateriaalina.
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8

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTUSKELPOISUUDEN
ARVIOINTI
Hankevaihtoehtoja (VE 1 ja 2) ja nollavaihtoehtoa (VE 0) on vertailtu keskenään taulukoimalla vaikutukset vaihtoehdoittain ja esittämällä vaikutusten merkittävyys värikoodein. Merkittävyyden arvioinnin pohjana ovat olleet osa-alueittain tehdyt vaikutusten arvioinnit (kohdat 7.1–7.9) sekä vaikutusten merkittävyyden arviointi. Eri vaihtoehtojen vaikutusten merkittävyyden arviointi on tehty vaikutustyypin kokonaisarviointina.
Vaikutusten merkittävyyden luokittelu
Merkittävä tai erittäin merkittävä myönteinen vaikutus
Vähäinen tai kohtalainen myönteinen vaikutus
Neutraali muutos tai ei vaikutusta
Vähäinen tai kohtalainen kielteinen vaikutus
Merkittävä tai erittäin merkittävä kielteinen vaikutus

Maankäyttö ja
kaavoitus
Maisema ja
kulttuuriympäristö
Maa- ja kallioperä, pohjaja pintavesi
Kunnan viemäriverkosto
Luonnonympäristö ja
suojelukohteet

Liikenne

Melu

Valtakunnalliset maankäytön
tavoitteet
Kaavoitus
Maisemarakenne
Kulttuuriperintö

Kasvi- ja eläinlajit
Suojelukohteet
Toimivuus
Liikenneturvallisuus

Laitos- ja liikennemelu

HANKETTA EI
TOTEUTETA
VAIHTOEHTO
0

HANKEVAIHTOEHTO
VAIHTOEHTO
1

VAIHTOEHTO
2

VAIHTOEHTO
3

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Neutraali muutos

Neutraali muutos

Neutraali muutos

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia
Ajoneuvoliikenteen turvallisuus
heikkenee laskennallisesti enintään
0,1 %.

Ei vaikutuksia
Ajoneuvoliikenteen turvallisuus
heikkenee laskennallisesti enintään
0,1 %.

Ei vaikutuksia
Ajoneuvoliikenteen turvallisuus
heikkenee laskennallisesti enintään
0,2 %.

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei
vaikutuksia
Ei vaikutuksia

- 69 -

Solvera Oy
HANKETTA EI
TOTEUTETA
VAIHTOEHTO
0
Liikenteen
ilmapäästöt

Ei vaikutuksia

Jäte ja jätteen
käsittely

VAIHTOEHTO
1
Liikennemäärien
muutokset ovat
merkityksettömiä.
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt
ovat merkityksettömiä.

VAIHTOEHTO
2
Liikennemäärien
muutokset ovat
merkityksettömiä.
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt
ovat merkityksettömiä.
Liuotinjäte regeneroidaan –
hiilidioksidipäästöt vähenevät.
Ei vaikutuksia
Ei vaikutuksia

VAIHTOEHTO
3
Liikennemäärien
muutokset ovat
merkityksettömiä.
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt
lisääntyvät laskennallisesti
vähän.
Liuotinjäte regeneroidaan –
hiilidioksidipäästöt vähenevät.
Ei vaikutuksia
Ei vaikutuksia

Laitoksen
ilmapäästöt

Ei vaikutuksia

Kasvihuonekaasupäästöt

Ei vaikutuksia

Asuminen
Lomaasuminen
Virkistysmahdollisuudet
Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016
Etelä- ja LänsiSuomen jätesuunnitelma
vuoteen 2020

Ei vaikutuksia
Ei vaikutuksia

Liuotinjäte regeneroidaan –
hiilidioksidipäästöt vähenevät.
Ei vaikutuksia
Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Materiaalikierrätys lisää jätteiden
hyödyntämistä.

Materiaalikierrätys lisää jätteiden
hyödyntämistä.

Materiaalikierrätys lisää jätteiden
hyödyntämistä.

Ilmasto ja
ilmanlaatu

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset

HANKEVAIHTOEHTO

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Tämän ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella kaikki tarkastellut hankevaihtoehdot ovat ympäristönäkökulmasta toteuttamiskelpoisia.

9

VAIKUTUSTEN SEURANTA
Seurannalla tarkoitetaan kierrätyslaitoksen vaikutuksia sekä hankkeen vaikutusalueen
luonnonolojen muutoksia koskevien tietojen säännöllistä keräämistä ja raportointia.
Seurannan avulla saadaan tietoa myös ympäristönsuojelusuunnitelmien, vedenkäsittelyprosessin ja regenerointiprosessin tehokkuudesta. Jos haittoja ilmenee, suojelusuunnitelmia ja regenerointimenetelmiä voidaan tarvittaessa tehostaa.
Seurannalla valvotaan ympäristöluvan myöntämisen yhteydessä asetettujen lupaehtojen noudattamista. Perusperiaatteena on, että luontoon kohdistuvat vaikutukset eivät
saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa ekosysteemille tai ihmisten terveydelle. Seurannan
avulla saadaan tietoa, jonka perusteella näitä haittoja voidaan arvioida mahdollisimman luotettavasti.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto päättää kierrätyslaitoksen pakollisten tarkastusten
sisällöstä. Tärkeitä tarkastettavia seikkoja ovat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ilmapäästöt sekä kunnan viemäriverkkoon johdettavan esikäsitellyn jäteveden laatu.
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