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TIIVISTELMÄ
Biotehdas Oy on käynnistänyt Riihimäen biojalostamon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Biojalostamo on osa Ekokem Oyj:n alueelle rakentuvaa Riihimäen Kiertotalouskylää, jossa yhdyskuntajätteen sisältämät materiaalit kierrätetään hyötykäyttöön Ekokem
Oyj:n ekojalostamon ja muovijalostamon sekä Biotehdas Oy:n biojalostamon kautta.
Biojalostamohanke sijoittuu Ekokem-Palvelu Oy:n Hausjärven teollisuusjätekeskuksen alueelle, Ekokem Oyj:n laitosalueen välittömään läheisyyteen, kiinteistölle Rno 086-4060004-0026. Kiinteistön omistaa Ekokem Oyj. Biojalostamolle on varattu noin 2 ha:n alue.
Alueella on voimassa oleva biojalostamon rakentamisen mahdollistava asemakaava.
Biojalostamon ydinprosessina toimii biologinen, anaerobinen käsittely. Anaerobisessa käsittelyssä, eli biokaasua tuottavassa mädätyksessä, orgaanista ainesta käsitellään täyssekoitteisessa ja suljetussa bioreaktorissa, hapettomissa olosuhteissa hallitun mikrobiologisen toiminnan tuloksena biokaasuksi, jossa on noin 60 - 70 % metaania ja 30 - 40 % hiilidioksidia. Syntynyt biokaasu myydään Gasum Oy:lle edelleen jalostettavaksi liikennekäyttöön. Mädätyksen tuloksena käsiteltävän massan tilavuus ei oleellisesti muutu, mutta
kuiva-ainepitoisuus alenee, jolloin mädätysjäännös on nestemäisempää ja tasalaatuisempaa kuin käsittelemätön syöte. Orgaanisen aineksen hajoamisen johdosta myös mädätysjäännöksen haju muuttuu ja haisevien yhdisteiden pitoisuus vähenee huomattavasti.
Laitos toteutetaan kaksilinjaisena käsittelyratkaisuna: ekojalostamon biojaetta ja alueen
muita biojakeita käsitteleviksi linjoiksi. Ekojalostamosta saatava biojae mädätetään
omassa reaktorissa ja syntyvä mädätysjäännös kuivataan ja ohjataan polttoon tai muuhun
luvan saaneeseen käyttöön. Muodostuva rejektivesi jatkokäsitellään typen talteen ottamiseksi. Syntyvä typpikonsentraatti voidaan hyödyntää teollisissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi savukaasujen puhdistuksessa tai lannoitteena. Käsitelty jätevesi johdetaan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Biojätettä ja puhdistamolietettä käsittelevän linjan
mädätysjäännös voidaan lainsäädännön mukaisesti toimittaa peltokäyttöön sellaisenaan.
Laitoksen kaikki toiminnot tapahtuvat suljetuissa tiloissa, joista hajukaasut johdetaan hallitusti hajukaasujen käsittelyyn. Laitoksen kapasiteettina tarkastellaan 75 000 tonnia orgaanista jätettä vuodessa käsittelevää biojalostamoa.
Ympäristönvaikutusten arviointimenettely perustuu YVA-lain ja – asetuksen edellyttämiin
vaatimuksiin. Menettelyn tarkoituksena on tuottaa hankkeen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista, vaihtoehdoista ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointiprosessia on mahdollista kommentoida sen eri vaiheissa järjestettävissä kuulemis- ja tiedotustilaisuuksissa. Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät
asiakirjat ovat kansalaisten nähtävillä koko arviointiprosessin ajan. Laitoshankkeesta ja
YVA-menettelystä vastaa Biotehdas Oy. YVA-menettelyn koordinaattorina toimii FM Jaana
Tuppurainen Watrec Oy:stä ja yhteysviranomaisena Johdon tuki- yksikön päällikkö Riitta
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Turunen Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta. YVA-menettelyn arvioidaan valmistuvan syksyllä 2015. YVA-menettelyä seuraa ympäristölupaprosessi.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kuvataan vaihtoehdot seuraavasti:
VE 0

Biojalostamoa ei rakennetta. Ekokemille tuleva yhdyskuntajäte käsitellään
ekojalostamossa ja siitä eroteltu biojae muussa luvan saaneessa laitoksessa.

VE 1

Alueelle rakennetaan biojalostamo. Ekokemille tuleva yhdyskuntajäte käsitellään ekojalostamossa ja siitä eroteltu biojae sekä muut lähialueen biojätteet ja -lietteet käsitellään Ekokemin alueelle rakennettavassa 2-linjaisessa biojalostamossa, jonka käsittelykapasiteetti on 75 000 tn/a.

Ympäristövaikutusten arviointi perustuu YVA-lain ja asetuksen edellyttämiin vaatimuksiin.
Biojalostamohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin biojalostamon toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia sekä normaali-, että poikkeustilanteen aikana:










hajuun
liikenteeseen
työllisyyteen
maaperään, pohjaveteen ja pintaveteen
ilmaan ja ilmastoon
kasvillisuuteen, eliöihin ja monimuotoisuuteen
maankäyttöön ja maisemaan
ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
luonnonvarojen hyödyntämiseen

Kokonaisuudessaan laajennushanke arvioitiin toteuttamiskelpoiseksi ja kannatettavaksi
positiivisten vaikutusten ansiosta. Arvioinnin kohteena oleva sijoituspaikka on teollisuusaluetta, jolla on muutakin jätteenkäsittelytoimintaa ja soveltuu siten hyvin hankkeen mukaiseen toimintaan.
Laitoshankkeella todettiin monia ympäristön kannalta positiivisia etuja, kun se toteutetaan osaksi Kiertotalouskylää. Tällaisia ovat mm. olemassa olevan tiestön hyödyntäminen
sekä materiaalin kuljetusmatkat. Hankkeen muina positiivisina vaikutuksina pidettiin yleisesti orgaanisen jätteen käsittelykapasiteetin sekä biokaasutuotannon lisäämistä. Tuotettu biokaasu korvatessa fossiilista energiantuotantoa vähentää kasvihuonevaikutusta.
Hanke lisää myös alueen työllisyyttä sekä suoraan, että välillisesti.
Hanke lisää vähäisissä määrin alueen liikennettä sekä lisää onnettomuus- tai häiriötilanteessa mahdollisuutta hajuhaittoihin, mitkä voidaan kokea myös ihmisten elinympäristöä
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ja terveyttä heikentävinä. Onnettomuustilanteessa lietteen joutuessa pinta- tai pohjavesiin voi siitä seurata hetkellinen hygieniariski vesien käytölle.
Useilla tutkituilla vaikutuksilla ei todettu olevan vaikutuksia nykyiseen alueen tilaan tai
päästöihin.
Selostuksessa arvioitiin lisäksi toiminnasta aiheutuvia ympäristöön kohdistuvia riskejä.
Tällaisiksi kuvattiin lähinnä onnettomuustilanteeseen liittyvät kaasu- ja hajuriskit sekä
saastuneesta materiaalista johtuva hygieniariski.
Selostuksessa annetaan myös keinoja, joilla haitallisiksi todettuja ympäristövaikutuksia
voidaan vähentää sekä kuinka vaikutusten seurantaa olisi hyvä tehdä.
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1

JOHDANTO

Valtioneuvoston asetuksen [331/2013] mukaan biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen
sijoittamisesta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle on luovuttava vuoteen 2016 mennessä.
Biohajoava ja muu orgaaninen jäte on hyödynnettävä materiaalina ja energiana. Tähän
haasteeseen on vastannut Biotehdas Oy käynnistämällä hankkeen osaksi Ekokem Oyj:n Riihimäen Kiertotalouskylää. Ekokemin tehdasalueelle Riihimäelle rakentuvassa Kiertotalouskylässä yhdyskuntajätevirrasta erotetaan kierrätyskelpoiset materiaalit ennen jätevirran ohjaamista energiahyödyntämiseen. Materiaalit kiertävät eteenpäin Ekokemin ekojalostamon, muovijalostamon ja Biotehdas Oy:n biojalostamon kautta.
Biotehdas Oy:n tarkoituksena on rakentaa biojalostamo, joka pystyy käsittelemään ja hyödyntämään ekojalostamon prosessissa syntyvän biojakeen sekä lisäksi muita lähialueella
syntyviä biojätteitä ja puhdistamolietteitä. Biojalostamo hyödyntää biojätteen sisältämän
orgaanisen aineksen biokaasu- ja lannoitetuotannossa.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (713/2006), muutos
359/2011) 6§:n kohdan 11 b perusteella hankkeelle on suoritettava ympäristövaikutusten
arviointimenettely (myöhemmin YVA-menettely) laitoksen biologisen käsittelykapasiteetin ylittäessä 20 000 tn vuotuisen määrän.
Tässä dokumentissa on kuvattu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
(468/1994) (myöhemmin YVA-laki) mukainen hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus.
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2

HANKKEEN SUUNNITTELU JA LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN JA SUUNNITELMIIN

2.1 Hankkeesta vastaava ja yhteystahot
Hankkeesta vastaa Biotehdas Oy. Biotehdas Oy on ympäristönhuoltoalalla toimiva yhtiö,
joka tuottaa jätehuoltopalveluita, bioenergiaa sekä lannoitevalmisteita. Biotehdas Oy on
osa Biotehdas – konsernia, jonka emoyhtiönä toimii Taaleritehtaan Biotehdas Ky. Biotehdas rakennuttaa Suomeen valtakunnallista biokaasulaitosverkostoa palvelemaan kuntia,
jätehuoltoyhtiöitä ja teollisia toimijoita biohajoavan jätteen kestävässä käsittelyssä.
Biotehdas Oy on aloittanut toimintansa vuonna 2007 VamBio Oy:n nimellä. Yhtiön ensimmäinen biokaasulaitos ts. biojalostamo on aloittanut toimintansa Huittisten Vampulassa
vuoden 2010 alussa. Vuonna 2014 verkoston toinen ja kolmas laitos käynnistyivät Kuopiossa ja Honkajoella. Yhtiön neljäs laitos käynnistyi alkuvuodesta 2015 Oulussa. Riihimäen
biojalostamo on yhtiön viides laitosinvestointi.
Biokaasulaitosten toteutushankkeisiin erikoistunut Watrec Oy on saanut toimeksiannon
biojalostamohankkeen YVA-menettelyyn sisältyvien; YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen
laadinnasta, sekä tarvittavien selvitysten ja tutkimusten koordinoinnista. Yhteysviranomaisena toimii Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
YVA-menettelyn eri osapuolten yhteystiedot:
HANKKEESTA VASTAAVA:
Biotehdas Oy
Wahreninkatu 11
30100 FORSSA
Yhteyshenkilö:
Eeli Mykkänen, p. 040 777 4327, eeli.mykkanen@biotehdas.fi
KONSULTTI:
Watrec Oy
Tapionkatu 4 A 9, 40100 JYVÄSKYLÄ
Yhteyshenkilö:
Jaana Tuppurainen, p. 040 553 9005, jaana.tuppurainen@watrec.fi
YHTEYSVIRANOMAINEN:
Riitta Turunen, yksikön päällikkö
Hämeen ELY-keskus
Puh. 0295 025 173
Kirkkokatu 12, PL 29, 15141 Lahti
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
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2.2 Arvioitavat vaihtoehdot ja toteuttamatta jättäminen
YVA-asetuksen 3 luvussa, 9 §:n 2. kohdassa edellytetään arviointiohjelmassa esitettävän
tarpeellisessa määrin hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on
hankkeen toteuttamatta jättäminen, ellei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton.
Tässä YVA-menettelyssä käsiteltävät vaihtoehdot ovat toteuttamatta jättämisen vaihtoehto sekä hankevaihtoehto. Hankevaihtoehdossa alueelle rakennetaan biojalostamo, joka
käsittelee vuosittain 75 000 tonnia Ekokemin yhdyskuntajätteen erottelussa syntyvää orgaanista jaetta eli biojaetta sekä noin 100 - 150 kilometrin etäisyydellä syntyviä muita
orgaanisia jätteitä ja lietteitä.
Vaihtoehtojen kuvaukset ovat seuraavat:
VE 0

Biojalostamoa ei rakenneta. Ekokemille tuleva yhdyskuntajäte käsitellään
ekojalostamossa ja siitä eroteltu biohajoava jae muussa luvan saaneessa
laitoksessa.

VE 1

Alueelle rakennetaan biojalostamo. Ekokemille tuleva yhdyskuntajäte käsitellään ekojalostamossa ja siitä eroteltu biohajoava jae sekä muut lähialueen biojätteet ja -lietteet käsitellään Ekokemin alueelle rakennettavassa 2-linjaisessa biojalostamossa, jonka käsittelykapasiteetti on 75 000
tn/a.

Sijaintipaikan osalta käsitellään ainoana vaihtoehtona Ekokem Oyj:n ja Ekokem Palvelu
Oy:n laitosaluetta. Hankkeen sijoittuminen Ekokem Oyj:n välittömään läheisyyteen tarjoaa Ekokemin ekojalostamossa syntyvälle biojakeelle käsittelypaikan lähellä jakeen syntypaikkaa, jolloin vältytään mm. kuljetuksilta ja niiden aiheuttamilta ympäristövaikutuksilta. Sijaintipaikka mahdollistaa myös olemassa olevien rakenteiden ja tiestön hyödyntämisen. Prosessissa syntyvä biokaasu hyödynnetään Gasum Oy:n toimesta liikennekäyttöön.
Biojalostamon kapasiteettia ja sijaintipaikkaa tarkasteltaessa on huomioitu Ekokemin
käynnistämä Kiertotaloushanke ja sen osana rakennettava ekojalostamo. Keväällä 2016
toimintansa aloittavassa ekojalostamossa tullaan käsittelemään vuosittain noin 100 000
tonnia yhdyskuntajätettä, josta on erotettavissa biojalostamoon biojaetta noin 35 000 40 000 tonnia vuodessa. Linjalle on mahdollista ottaa vastaan myös muita vastaavia jakeita. Tämän lisäksi biojalostamossa käsitellään myös alueen muita biohajoavia jakeita
noin 35 000 tonnia vuodessa. Kokonaiskapasiteetti on siten tarkentunut ohjelmavaiheen
65 000 tonnista 75 000 tonniin vuodessa.
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Tilanteessa, että biojalostamoa ei toteuteta (VE0) kuljetetaan ekojalostamossa syntyvä
biojae muualle vastaavanlaiseen luvan saaneeseen käsittelyyn.
2.3 Hankkeen sijoittuminen ja maankäyttötarve
Biojalostamohanke sijoittuu Hausjärven kuntaan, Kuulojan alueelle, Ekokem Oyj:n laitosalueen ja Ekokem-Palvelu Oy:n Hausjärven teollisuusjätekeskuksen itäpuolelle, kiinteistölle Rno 086 – 406 – 0004 - 0026. Kiinteistön omistaa Ekokem Oyj. Biojalostamolle varattu
alue on noin 2 ha. Ekokemin laitosalueet sijoittuvat sekä Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan raja-alueelle. Biojalostamolle varattu alue sijoittuu Ekokem-Palvelu Oy:n hallinnoiman alueen itäpuolelle. Pohjoispuolella on Liinaharjunmäki, jonka takana kulkee
kantatie 54. Etelä- ja itäpuolella alue rajautuu pääosin metsään ja hakkuuaukeaan sekä
peltoalueeseen. Alueen itäpuolelle on suunniteltu Riihimäen itäistä ohitustietä ja ohitustien itäpuolelle teollisuusalueen laajennusta. Kuulojan alueen ympäristö on harvaan asuttua. Lähin asuttu talo hankealueesta sijaitsee noin 200 metrin päässä metsän takana. Hankealueen sijoittuminen ja lähiympäristö on esitetty kuvassa 2.1.
Muita häiriintyviä kohteita, alle viiden kilometrin etäisyydellä käsittelykeskuksesta sijaitsevia, ovat koulut. Riihimäen puolella lähin koulu on Haapahuhdan koulu, joka sijaitsee
noin 3,5 km:n etäisyydellä hankealueesta länteen. Lähin Riihimäen puolella sijaitseva päiväkoti, Jukolan päiväkoti, sijaitsee noin 4 km hankealueesta lounaaseen. Riihimäen puolella on varuskuntasairaala noin 4 km:n etäisyydellä lounaassa. Hausjärven puolella Karan
koulu sijaitsee noin 4 km:n ja Hikiän koulu sekä päiväkoti noin 5 km:n etäisyydellä hankealueesta. Kuvassa 2.2 on esitetty alueen koulut, oppilaitokset ym. herkät kohteet noin 7
km:n säteeltä hankealueesta.
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Kuva 2.1. Hankealueen sijoittuminen ja lähiympäristö.
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Kuva 2.2. Hankealueen lähimmät koulut, oppilaitokset ym. herkät kohteet noin 7 kilometrin säteellä.
2.3.1 Kaavoitustilanne
Hankealueella ovat voimassa Kanta-Hämeen maakuntakaava, Kuulojan teollisuusalueen
osayleiskaava sekä Hausjärven Kuulojan asemakaava. Suunniteltu toiminta on kaikkien
kaavojen mukaista.
2.3.1.1 Kanta-Hämeen maakuntakaava
Kanta-Hämeen maakuntakaavojen yhdistelmä on vahvistettu valtioneuvostossa 28.9.2006,
lainvoiman se sai valitusten jälkeen KHO:lta 28.12.2007. Vaihemaakuntakaava 1 on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.4.2014. Maakuntakaavassa hankealue on merkitty ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi (TT). Alueen kaavoituk-
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sessa ja toteuttamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen ja ympäristön suojaamiseen. Kuvassa 2.3 on esitetty ote hankealueen maakuntakaavasta.

Kuva 2.3. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta. Hankealue merkitty tähdellä. (Hämeen
Liitto)
2.3.1.2 Kuulojan teollisuusalueen osayleiskaava
Hankealueella on voimassa Kuulojan teollisuusalueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava,
jonka Hausjärven kunnanvaltuuston on hyväksynyt 25.6.2002. Osayleiskaavassa alue on
merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi (T), jolle sijoittuvista toiminnoista ei ole yleiskaavoituksen yhteydessä ollut varmuutta. Suunnitellun seututien itäpuolella Hausjärvellä on
valmisteilla teollisuus- ja varastoalueen kaavatyö ns. Paloheimon alue. Kuvassa 2.4 on
esitetty ote hankealueen osayleiskaavasta.

Copyright Watrec Oy ja Biotehdas Oy 2015
Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajien lupaa kielletty.

14

Biotehdas Oy – Riihimäen biojalostamohankkeen YVA - selostus 2015

Kuva 2.4. Ote Kuulojan teollisuusalueen osayleiskaavasta. Hankealue on merkitty tähdellä. (Hausjärven kunta)
2.3.1.3 Hausjärven Kuulojan asemakaava
Hausjärven Kuulojan asemakaavan muutoksessa (hyväksytty Hausjärven kunnanvaltuustossa 23.4.2013) hankealue on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten ja jätteenkäsittelyn korttelialueeksi (TT-3). Alueella saa käsitellä ja välivarastoida jätteitä, ongelmajätteitä, pilaantuneita maita ja muita ympäristöluvassa määriteltyjä materiaaleja. Alueelle
saa sijoittaa jätteen ja ongelmajätteen käsittelylaitoksen toimintaan liittyviä rakennuksia
ja rakenteita, kuten toimisto-, laboratorio-, koulutus-, huolto-, varasto-, laitos-, voimalaitos-, halli- ja terminaalitiloja ja muita alueen toimintaan liittyviä rakennuksia, rakenteita ja varastokenttiä sekä tarvittavia yhdyskuntateknisiä laitteita. Rakenteissa voidaan
käyttää puhtaita maita, stabiloituja massoja ja soveltuvia jätemateriaaleja ympäristönsuojelulain mukaisesti. Rakenteet toteutetaan niin, että ne eivät estä alueen käyttöä kaavan salliman käyttötarkoituksen mukaiseen rakentamiseen. Aluetta ei saa käyttää ongelmajätteen loppusijoitusalueena eikä rakenteissa saa käyttää ongelmajätteeksi luokiteltavaa materiaalia. Aluetta voidaan käyttää pysäköintiin ja alueelle saa sijoittaa raskaan ka-
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luston paikoitusalueen. Alueen lounaiskulmaan on merkitty ohjeellinen hulevesien käsittelyalue (hu). Alueen pohjois-, itä- ja lounaisreunoille on merkitty istutettavan alueen osa
(sv), joka on maisemoitava istutussuunnitelman mukaisesti. Teollisuusalueen näkyminen
kantatielle ja itäiselle ohitustielle on estettävä mahdollisuuksien mukaan. Alueelle voidaan sijoittaa suojavalli, joka on enintään 3,5 metriä ylempänä viereisen kadun tai tien
tasosta. Suojavallissa voidaan käyttää puhtaita maita, stabiloituja massoja ja soveltuvia
jätemateriaaleja ympäristönsuojelulain mukaisesti. Suojavalliin ei saa sijoittaa ongelmajätteeksi luokiteltavaa materiaalia. Muilla reuna-alueilla on merkintä istutettavasta alueesta. Kuvassa 2.5 on esitetty hankealueen asemakaava.

Kuva 2.5. Ote Hausjärven Kuulojan asemakaavasta. Hankealue on merkitty tähdellä.
(Hausjärven kunta)

Copyright Watrec Oy ja Biotehdas Oy 2015
Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajien lupaa kielletty.

16

Biotehdas Oy – Riihimäen biojalostamohankkeen YVA - selostus 2015

2.4 Suunnittelu- ja toteutusaikataulu
Kuvassa 2.6 on esitetty tavoiteaikataulu YVA-menettelyn ja tiedottamisen sekä ympäristölupavaiheen järjestämiseen.

Kuva 2.6. Biojalostamohankkeen YVA- ja lupamenettelyn tavoiteaikataulu.
Esiselvitysten ja alustavan esisuunnittelun pohjalta biojalostamon toteuttamishanke alkaa
YVA-menettelyllä. Menettelyn aikana laitossuunnitelmaa tarkennetaan teknisten ratkaisujen, energian hyötykäyttömahdollisuuksien ja käsiteltävien materiaalien sekä mm. lopputuotteiden jatkokäsittelyn osalta. YVA-menettely arvioidaan saatavan päätökseen loka marraskuussa 2015. YVA-menettelyn aikana, kun ympäristövaikutusten arvioinnista on
saatu riittävä tieto tarkentavien suunnitelmien pohjaksi, voidaan aloittaa myös hankkeen
ympäristölupahakemuksen valmistelu. Ympäristölupahakemus voidaan kuuluttaa samassa
yhteydessä YVA-selostuksen kanssa, mutta YVA-lain 13 § perusteella viranomainen ei saa
myöntää lupaa tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä, ennen kuin se on saanut
käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon. Ympäristölupapäätös arvioidaan saatavan alkukesästä 2016, jolloin laitoksen toiminta pääsee alkamaan yhdessä Ekokem Oyj:n Riihimäen ekojalostamon kanssa.
Laitoksen rakennustyöt voidaan aloittaa, kun rakennuslupa on saatu. Laitoksen rakentaminen kestää noin 9 kuukautta. Energian tuotannon osalta noin 30 %:n tuotantokapasiteetti voidaan saavuttaa 2 – 3 kuukautta laitoksen käynnistämisestä, ja tuotantokapasiteettia nostetaan asteittain siten, että 100 %:n tuotanto saavutetaan noin 10 - 12 kuukauden kuluttua laitoksen käynnistämisestä. Siten laitoksen 100 %:n energiatuotanto on saavutettavissa vuoden 2017 keväällä. Materiaalin vastaanoton arvioidaan käynnistyvän keväällä 2016. Kuvassa 2.7 on esitetty arvio hankkeen etenemisestä.
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Kuva 2.7. Arvio hankkeen aikataulusta.
Lähtökohtaisesti YVA-menettely pyritään toteuttamaan niin, että tässä vaiheessa suunnitteilla olevien eri kapasiteetti- ja teknologiavaihtoehtojen ympäristövaikutukset tunnetaan
ja ympäristölupaprosessissa mahdollisesti esille tuleviin hankkeen ympäristövaikutuksia
koskeviin kysymyksiin saadaan vastaus YVA-selostuksesta.
2.5 Liittyminen muihin hankkeisiin
Biojalostamohankkeella on keskeinen asema osana Ekokem Oyj:n Riihimäen Kiertotalouskylähanketta tarjoten biohajoavalle jakeelle käsittelypalvelua Ekokemin välittömässä läheisyydessä. Biojalostamo toimii Biotehdas Oy:n omistamana täysin itsenäisenä laitoksena, jossa käsitellään myös alueen muita biojalostamoon soveltuvia jakeita. Biojalostamon toiminnalla ei ole suoria vaikutuksia Ekokem Oyj:n tai Ekokem-Palvelu Oy:n toimintaan tai niiden ympäristölupiin.
Ekokemin laitosalueelle Riihimäelle rakentuu vuoden 2016 loppuun mennessä Kiertotalouskylä, jossa yhdyskuntajätteen sisältämät materiaalit kiertävät eteenpäin ekojalostamon, Suomen ensimmäisen muovijalostamon ja Biotehdas Oy:n biojalostamon kautta. Ekojalostamossa yhdyskuntajätteestä erotellaan ennen jätteen energiahyödyntämistä noin 30
- 37 %:a biojätettä, 7 - 10 %:a muovia ja 3 %:a metallia. Nämä virrat hyödynnetään ja
jalostetaan muovi- ja biojalostamoiden kautta teollisuuden raaka-aineiksi ja energiaksi.
Kiertotalouskylässä yhdyskuntajätteen kierrätysaste nousee 50 %:in ja hyötykäyttöaste 96
– 98 %:in. Kuvassa 2.8 on esitetty kaaviokuva Kiertotalouskylän rakenteesta.
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Kuva 2.8. Kaaviokuva Ekokem Oyj:n Kiertotalouskylähankkeesta.
2.6 Suhde luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja
ohjelmiin
2.6.1 Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016
Uudessa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2016 biohajoavan jätteen sijoittamista kaatopaikoille rajoitetaan. Tavoitteena on mm. tehostaa kaatopaikoilla syntyvän,
ilmastolle haitallisen metaanin talteenottoa sekä edistää biokaasun laitosmaista tuotantoa ja käyttöä. Suunnitelmassa mainitaan myös yhtenä kierrätystä ja uusiomateriaalien
käyttöä edistävänä keinona jäteperäisten lannoitevalmisteiden käytön edistäminen viherrakentamisessa sekä maataloudessa.

Yhdyskuntajätteiden osalta tavoitteena on kierrättää eli hyödyntää materiaalina 50 %,
polttaa eli hyödyntää energiana 30 % ja sijoittaa kaatopaikoille enintään 20 % jätteestä.
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Biotehtaan biojalostamohanke on osaltaan tukemassa pääsyä näihin tavoitteisiin kierrättämällä biohajoavaa jätemateriaalia kierrätysravinteiksi sekä hyödyntämällä niiden sisältämää bioenergiaa.
2.6.2 Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa vuoteen 2020 yhtenä painopisteenä ovat biohajoavat jätteet. Painopisteen tavoitteena on ehkäistä biohajoavista jätteistä ja niiden
jätehuollosta aiheutuvia paikallisia ja ilmastoon vaikuttavia haittoja. Lähtökohtana ovat
EU:n ja kansallisessa lainsäädännössä, valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa sekä biojätestrategiassa asetetut vaatimukset ja tavoitteet jätteen synnyn ehkäisemisestä, hyötykäytön lisäämisestä ja jätteen asianmukaisesta käsittelemisestä.
Painopisteessä on tarkasteltu yhdyskuntien ja myös yritystoiminnasta syntyvän yhdyskuntajätteen biohajoavaa osuutta, erilliskerättyä sekä syntypaikalla käsiteltyä biojätettä
sekä entisiä elintarvikkeita (sivutuoteasetuksen luokkaan 3 kuuluvia eläinperäisiä elintarvikkeita). Painopisteelle on asetettu tavoitteeksi vähentää biohajoavan jätteen määrää
niin, että vuonna 2020 sitä syntyy vähemmän henkilöä kohden kuin vuonna 2007. Vuonna
2020 muodostuvasta kiinteästä yhdyskuntajätteestä sijoitetaan kaatopaikalle korkeintaan
10 %, josta biohajoavan jätteen osuus on korkeintaan puolet.
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmaan on kirjattu konkreettisia toimia, jotka tämän
hankkeen myötä toteutuvat osittain tai kokonaan:





Kompostituotteiden käyttö lisääntyy
Laitosmaista lietteiden käsittelykapasiteettia on riittävästi
Käsiteltyjen lietteiden lannoitevalmistekäyttö lisääntyy
Kaatopaikkojen metaanipäästöt vähenevät

2.6.3 EU:n maakohtaiset tavoitteet ja kansallinen energia- ja ilmastostrategia
Metaani on hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu ja se lisää ilmastonmuutosta.
Suomen tavoitteena on osana Euroopan unionia rajoittaa ilmastonmuutosta aiheuttavia
kasvihuonekaasupäästöjään. Valtaosa, noin 70 prosenttia päästöistä on fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta syntyviä hiilidioksidipäästöjä.
Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteet ovat yhtenevät EU:n maakohtaisten tavoitteiden kanssa. Niiden mukaan vuoteen 2020 mennessä:
 kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta
(Suomessa 16 %)
 energiatehokkuutta parannetaan keskimäärin 20 prosentilla peruskehitykseen verrattuna
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uusiutuvan energian osuus nostetaan 20 prosenttiin (Suomessa 38 %)
liikenteen uusiutuvan energian osuus nostetaan 10 prosenttiin (Suomen oma tavoite
20 %)

Kansallisen ilmastostrategian keinovalikoimaan kuuluu mm. uusiutuvien energialähteiden
tuotannon ja käytön lisääminen, mikä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi parantaa energiahuollon omavaraisuutta. Maatalouden päästöjen rajoittaminen liittyy kotieläintalouden metaanipäästöjen ja viljelyn typpioksidipäästöjen rajoittamiseen. Yhtenä
keinona tähän mainitaan biokaasuntuotanto.
2.6.4 Riihimäen ilmastostrategia 2020 "Kohti hiilineutraalia Riihimäkeä”
Ilmastostrategiatyön tarkoituksena on ollut löytää keinot, joilla pystytään vähentämään
Riihimäen alueella muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja siten hillitsemään ilmaston
muuttumista ja sen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia. Tavoitteena on saada aikaan pysyviä toimintatapoja, joilla eri toimintojen energiankulutus ja niistä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Ilmastostrategiaan on sisällytetty toiminnat, jotka kuuluvat
kaupungin omaan toimivaltaan tai ohjaukseen ja joihin kaupunki voi välillisesti vaikuttaa
ja joista syntyy eniten kasvihuonekaasupäästöjä Riihimäellä.
Tavoitteita on asetettu mm. uusiutuvan ja vähäpäästöisen energian osuuden kasvattamiseen. Biotehdas Oy:n hanke kasvattaa alueen uusiutuvan energian osuutta tuottamalla
biokaasua.
2.6.5 Hallituksen ohjelma 29.5.2015
Uuden hallituksen ohjelmassa on nimetty biotalous yhdeksi painopistealueeksi. Hallituskauden kärkihankkeena on mm. uusiutuvan energian lisääminen. Päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50
prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin. Tämä perustuu erityisesti bioenergian ja
muun päästöttömän uusiutuvan tarjonnan lisäämiseen. Suurimmat mahdollisuudet saavutetaan nestemäisten biopolttoaineiden ja biokaasun tuotannon ja teknologian kasvattamisessa. Tässä hyödynnetään mm. kiertotalouden kasvavia mahdollisuuksia. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste nostetaan vähintään 50 prosenttiin.
Riihimäen biojalostamohanke osana Kiertotalouskylää tukee suoraan näitä tavoitteita.
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3

HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, TIEDOTTAMINEN JA
VUOROVAIKUTUS

3.1 YVA – menettelyn tarkoitus ja vaiheet
YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa hankkeen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi
tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista, vaihtoehdoista ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyn periaatteellinen kulku on esitetty kuvassa 3.1.

Kuva 3.1. Ympäristövaikutusten arviointiprosessin pääkohdat ja prosessin kulku.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiohjelman
nähtäville asettamisesta ja huolehtii sen nähtäville, pyytää siitä tarvittavat lausunnot
muilta viranomaisilta ja varaa kansalaisille, yhteisöille ja säätiöille mahdollisuuden esittää
mielipiteensä arviointiohjelmasta. Kuulutusaikana hanketta ja YVA-ohjelmaa myös esitellään yleisötilaisuudessa. Saatuaan mielipiteet ja lausunnot yhteysviranomainen antaa arviointiohjelmasta lausunnon, jossa se tarvittaessa toteaa, miltä osin arviointiohjelmaa on
tarkistettava. Hankkeesta vastaavan tulee selvittää hankkeen ympäristövaikutukset arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon mukaisesti.
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Hankkeesta vastaava kokoaa arvioinnin tulokset arviointiselostukseksi, joka kuulutetaan
ja josta pyydetään lausunnot ja mielipiteet vastaavalla tavalla kuin arviointiohjelmasta.
Saatuaan mielipiteet ja lausunnot arviointiselostuksesta yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. YVA-menettely päättyy tähän.
3.2 Arviointiohjelmaan tehdyt tarkennukset
Suunnittelun edetessä tarkennettiin myös muutamia ohjelmavaiheessa esitettyjä arvioita
seuraavilta osin:




Vuotuista laitoksen käsittelykapasiteettia nostettiin 65 000 tonnista 75 000
tonniin. Lisäys kohdistuu ns. alitelinjaan, jonka käsittelykapasiteettia nostettiin 30 000 tonnista 40 000 tonniin. Alitelinjassa käsitellään Ekokemin ekojalostamossa eroteltua orgaanista jaetta. Kapasiteetin noston jälkeen linjaan on mahdollista ottaa vastaan myös muualta tulleita vastaavia jakeita.
Alitelinjan lopputuote ei ole nykylainsäädännön mukaan peltokäyttöön soveltuvaa.
Syntyvä biokaasu tullaan hyödyntämään Gasum Oy:n maakaasuverkkoon.
Kaasun jalostuksesta ja siirtoputken rakentamisesta vastaa Gasum Oy.

3.3 Ohjelmavaiheen tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen
Arviointiohjelman valmistelu aloitettiin maaliskuussa 2015 yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja Watrec Oy:n kanssa. YVA-menettelyn tavoitteista ja rajauksista keskusteltiin
YVA-yhteyshenkilön kanssa huhtikuussa 2015. Arviointiohjelma toimitettiin Hämeen Elykeskukseen 24.4.2015.
Arviointiohjelma kuulutettiin ja asetettiin nähtäville yhteysviranomaisen toimesta. Arviointiohjelma oli nähtävillä 30.4. - 12.6.2015 välisenä aikana Hausjärven kunnanvirastossa
Oitissa osoitteessa Keskustie 2-4 ja Riihimäen kaupungintalolla osoitteessa Kalevankatu 1.
YVA-ohjelma oli nähtävillä myös Hausjärven pääkirjastossa Oitissa osoitteessa Sykärintori
ja Riihimäen kaupunginkirjastossa osoitteessa Kauppakatu 16.
Arviointiohjelma on ollut nähtävillä myös ympäristöhallinnon verkkosivuilla. Hankkeesta
on tiedotettu myös Biotehdas Oy:n ja Ekokem Oyj:n verkkosivuilla. Lisäksi 7.5.2015 järjestettiin yleisötilaisuus sekä tarjottiin mahdollisuus tutustua Biotehtaan Honkajoen laitokseen 27.5.2015 järjestetyllä matkalla. Nähtävilläoloaikana hankkeesta ja ohjelman sisällöstä on voinut antaa kirjallisen mielipiteensä. Ohjelmasta on pyydetty myös lausunnot
eri viranomaistahoilta.
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3.3.1 Yleisötilaisuus 7.5.2015
Hankkeen YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuus pidettiin Riihimäellä, Ekokem Oyj:n tiloissa
7.5.2015 kello 18 - 20. Läsnä oli Biotehdas Oy:n edustajana kehityspäällikkö FM Eeli Mykkänen, Konsulttina toimivan Watrec Oy:n edustajina Jaana Tuppurainen ja Rebecca
Dukpa, Hämeen Ely - keskuksesta YVA-yhteysviranomaisena toimiva Riitta Turunen sekä
seitsemän muuta osallistujaa.
Tilaisuuden avasi ja toivotti kaikki tervetulleiksi Riitta Turunen, minkä jälkeen Eeli Mykkänen kertoi yleisesti Biotehdas Oy:n toiminnasta sekä alueelle rakentuvan biojalostamon
toimintaperiaatteista. Lopuksi YVA-konsulttina toimiva Jaana Tuppurainen selosti YVAprosessin kulkua, hankealueen nykytilannetta ja hankkeesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä näiden ympäristövaikutusten arviointimenetelmiä. Tilaisuuden päätteeksi oli
varattu aikaa yleiseen keskusteluun. Keskustelua syntyi niukasti alla esitetyistä asioista,
vastaukset kursiivilla:
-

-

-

-

Jätevesien määrä ja kohde?
 Jätevesiä arvioidaan syntyvän vuodessa noin 30 000 m3. Vedet tullaan ohjaamaan esikäsittelyn jälkeen Riihimäen jätevedenpuhdistamolle. Asiasta käydään
parhaillaan keskustelua Riihimäen Veden kanssa.
Miten laitoksen huolto ja seisokit, pysyykö laitos käynnissä?
 Huollot tehdään säännöllisesti kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Huoltoa vaativat kriittiset kohdat on osin kahdennettu. Laitosta ei tarvitse pysäyttää huollon ajaksi.
Laitoksen jätevirta ja jätteiden varastointikapasiteetti (mm. häiriötilanteissa)?
 Jätteen vastaanotto toimii katkeamattomasti myös huolto- ja häiriötilanteiden
aikana. Laitoksen vastaanotossa ja hydrolyysireaktorissa on vastaanottokapasiteettia usean vuorokauden edestä. Laitoksella ei varastoida jätteitä, mutta
etenkin jätteen toimittajista johtuvia häiriötilanteita varten, esim. jätettä tuleekin ennakoitua enemmän, laitokselle rakennetaan varapurkupaikka, jonka
avulla voidaan tasata jätteen syöttöä prosessiin, eikä vastaanotettavaa jätettä
tarvitse käännyttää takaisin.
Ympäristöriskit?
 Laitokselle laaditaan ympäristölupavaiheessa suunnitelma ympäristöriskeihin
varautumisesta. Laitokselle laaditaan myös ATEX-asiakirjat sekä pelastussuunnitelma. Biokaasulaitoksella ympäristöriskit liittyvät lähinnä kaasuun ja hygieniaan sekä lietevuotoihin.
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3.3.2 Tutustumismatka Honkajoen Biotehdas Ky:n laitokselle
Biotehdas Oy tarjosi hankkeesta kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua biokaasulaitoksen toimintaan yhtiön Honkajoen laitokselle. Matka Riihimäeltä Honkajoelle järjestettiin
27.5.2015 kello 8.00-17.00. Matkasta ilmoitettiin yleisötilaisuuden yhteydessä sekä Biotehtaan internet sivuilla. Lisäksi matkasta tiedotettiin lähimpiä naapureita kirjeitse.
Matkalle osallistui edustajia Hämeen Ely-keskuksesta ja Ekokem Oyj:ltä sekä alueen asukkaita tai muuten asiasta kiinnostuneita yhteensä kahdeksan henkilöä.
3.4 Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta
3.4.1 Viranomaislausuntojen huomioon ottaminen YVA-prosessissa
Viranomaisen antaman lausunnon edellyttämät täydennykset on esitetty yhteenvetona
taulukossa 3.1.
Taulukko 3.1. Viranomaisen lausunnon huomioon ottaminen selostusvaiheessa.
Täydennys
Hankekuvaus
hankkeen koko elinkaari
hankkeen jätteiden ja päästöjen määrä ja
laatu sekä normaalitoiminnassa että poikkeusja häiriötilanteissa
biojalostamolla käytettävä jätevesien esikäsittely ja sen riittävyys Riihimäen jätevedenpuhdistamon toimintaan nähden
laitoksen hulevesien johtaminen ja viemäröinti
normaali- ja poikkeustilanteissa
laitoksen hydrolyysiprosessi sekä veden kierto
laitoksen prosesseissa
nestemäisen lannoitejakeen varastosäiliöt
mahdollisen maakaasuputken rakentaminen
laitoksen hygieniatason ylläpitämistoimet
hankkeesta johtuvat liikennemäärät
Ympäristön nykytila
tiedot ja kartta hankkeen vaikutusalueen asutuksesta ja terveydensuojelullisesti herkistä
kohteista
selkeämpi kartta vaikutusalueen pintavesisuhteista
Pukkimäen luonnonsuojelualueen tiedot ja sijainti

Huomioitu
kuvattu soveltuvin osin kpl 4
kuvattu kpl 4.2.9

ammoniumstrippaus kuvattu kpl 4.2.3.1
viemäröitävien vesien vaikutus puhdistamoon
arvioitu kpl 7.4.3
kuvattu kpl:ssa 4.2.4
kuvattu lyhyesti kpl 4.2.1
kuvattu
kuvattu
kuvattu
kuvattu

kpl 4.2.3.1
kpl 4.2.3.2
kpl 4.2.9.7
kpl 4.2.8

kuva 2.2

kuva 7.4
kuvattu kpl 7.6
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Arvioitavia vaikutuksia ja arviointimenetelmiä
arvioimalla hajupäästöjen leviämistä myös leviämismallitarkastelulla sekä normaali- että
poikkeus- ja häiriötilanteissa
ottamalla arviointiin mukaan myös viemäröitävien jätevesien sekä lannoitejakeiden varastoinnin aiheuttamat hajut
arvioimalla tiestön riittävyyden sekä kuljetuksiin liittyvät riskit
arvioimalla sade- ja hulevesien vaikutukset
normaali- ja poikkeustilanteissa
arvioimalla jäteveden vaikutukset Riihimäen
jätevedenpuhdistamon toimintaan sekä Vantaanjokeen johdettaviin päästöihin sekä normaali- että poikkeus- ja häiriötilanteissa
tunnistamalla mahdolliset ympäristöonnettomuuksien riskit ja kuvaamalla niiden seuraukset
arvioimalla nykyisten ja uusien toimintojen
merkittävimmät yhteisvaikutukset
tunnistamalla millä arvioiduista vaikutuksista
ja yhteisvaikutuksista saattaisi olla vaikutuksia
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, ja arvioimalla nämä vaikutukset
Vaikutusalueen rajaus
laajentamalla hajupäästöjen vaikutusaluetta 7
kilometrin säteelle hankealueesta
laajentamalla pinta- ja pohjavesien vaikutustarkastelun niin laajalle alueelle kuin vaikutuksia voi ilmetä
Hankkeen edellyttämiä lupia
tarkistamalla laitoksen kemikaalisäädösten
mukaisen lupavelvollisuuden
Raportointi
selkeyttämällä tekstiä kokoamalla kunkin otsikon alle siihen YVA-asetuksen 9 ja 10 §:ien mukaan kuuluvat asiat
korjaamalla kirjoitusvirheet
laatimalla sähköisille viitteille selkokieliset
verkko-osoitteet

huomioitu kpl 7.1.1

huomioitu kpl 7.1.1

huomioitu kpl 7.2.1 sekä kpl 7.10
huomioitu kpl 7.4.2
huomioitu kpl 7.4.3

kuvattu kpl 7.10

huomioitu soveltuvin osin kpl 7
kuvattu kpl 7.8

huomioitu kpl 6.1
huomioitu kpl 7.4.2

huomioitu kpl 5.7

pyritty huomioimaan

pyritty huomioimaan
huomioitu kpl 11
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3.5 Selostusvaiheen tiedottaminen ja vuorovaikutus
Tässä dokumentissa kuvattu YVA-lain ja asetuksen edellyttämä selostus kuulutetaan yhteysviranomaisen toimesta ja se asetetaan nähtäville Hämeen Ely-keskuksen www-sivuille
[ymparisto.fi -> Etusivu -> Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi -> Ympäristövaikutusten arviointi -> YVA-hankkeet -> Riihimäen biojalostamo -> Riihimäen biojalostamo] 30 – 60 päivän ajaksi. Kuulutusaikana järjestetään yleisötilaisuus, jossa arvioinnin
tulokset ja toiminnan harjoittajan näkemys hankkeen etenemisestä esitellään yleisölle.
Arviointiselostuksesta saatavat lausunnot ja muistutukset, sekä varsinainen yhteysviranomaisen antama selostuslausunto ovat lähtökohtana hankkeen ympäristölupaprosessissa.
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4

HANKKEEN KOKONAISKUVAUS

4.1 Lähtötilanne ja hankevaihtoehto VE0
Kuvassa 4.1 on esitetty Ekokem Oyj:n ekojalostamon toimintakaavio. Yhdyskuntajakeesta
on erotettavissa noin 30 000 - 35 000 tonnia biojaetta. Hankevaihtoehdossa VE1 kuvataan
biojakeen käsittely paikallisesti Biotehdas Oy:n biojalostamossa. Hankevaihtoehto VE0 kuvaa tilannetta, jossa biojalostamo ei toteudu alueelle. Tällöin ekojalostamossa erotettu
biojae viedään luvan saaneeseen käsittelyyn jonnekin muualle, jolloin siitä aiheutuvat
ympäristövaikutukset kohdistuvat myös pääasiassa Ekokemin alueen ulkopuolelle.
VE0 - tilanteen käsittelymenetelmänä voi olla biokaasulaitoskäsittely, kompostointikäsittely, stabilointimenetelmä tai joku muu vastaava. Tällä hetkellä missään Suomessa toiminnassa olevissa Eviran hyväksymissä kompostointi- ja biokaasulaitoksissa yhdyskuntajakeesta erotetun biojakeen käsittely ei ole mahdollista ilman erillistä rakennettavaa linjaa
niin, että lopputuote olisi edelleen peltokäyttöön soveltuvaa. Käytännössä ekojalostamon
biojaetta ei ole järkevää käsitellä muutoin kuin mädättämällä, jolloin siitä saadaan aineksen sisältämä energia biokaasuna talteen. Syntynyt lopputuote on kaikissa mainituissa käsittelymenetelmissä peltokäyttöön kelpaamatonta jaetta ja siten hävitettävä jätteenä.
VE0-tilanteen suurimmat ympäristövaikutukset Ekokemin lähialueeseen ovat lähinnä liikenteestä johtuvia. Siten tässä YVA-menettelyssä tullaan keskittymään pääasiassa vaihtoehdon VE1 ympäristövaikutuksiin. VE0-tilanne on huomioitu arvioinnissa siltä osin kuin vaikutus on koskenut tilannetta.
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VE1 – Käsittely alueelle
tulevassa biojalostamossa

VE0 – Vastaava käsittely muualla

Kuva 4.1. Ekojalostamon toimintaperiaate sekä vaihtoehdot biojakeen käsittelyyn.
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4.2 Hankkeen suunnitteluvaihe (VE1)
Hankkeen varsinainen suunnitteluvaihe käynnistyy siinä vaiheessa kun päätös laitoksen rakentamisesta on tehty. Suunnitteluvaiheessa tehdään laitoksen arkkitehti-, geo-, prosessi, rakenne-, sähkö- ja ilmanvaihtosuunnitelmat. Suunnittelussa pyritään huomioimaan laitoksen turvallisuus sekä käyttö- ja huoltovarmuus. Hyvällä suunnittelulla pystytään ennakolta huomioimaan laitoksen toimintaan liittyviä riskitekijöitä niin, että huolto-, onnettomuus- ja häiriötilanteissa aiheutuu mahdollisimman vähän vaikutuksia alueella oleville ihmisille ja ympäristölle.

4.3 Rakentaminen
Hankkeen rakentaminen käynnistyy kun rakennuslupa on myönnetty. Rakentaminen jakaantuu karkeasti maanrakennustöihin, laitoksen rakentamiseen ja käyttöönottoon. Maanrakennustyöt ja massojenvaihdot tehdään laadittavan perustamistapalausunnon mukaan
ja rakenteet perustetaan paaluilla tarvittavilta osin. Rakentamisen aikana alueella työskennellään ja liikutaan raskaalla kalustolla. Tarvittavat rakennukset ja säiliöt rakennetaan
osin paikoillaan ja osin kootaan muualla valmistetuista elementeistä. Käyttöönottovaiheessa laitoksen laitteiden mm. pumppujen ja putkien sekä automaation toimivuus tarkistetaan ja laitoksen ylösajo aloitetaan hallitusti. Ajallisesti rakentaminen kestää noin 9
- 10 kuukautta.
Rakennustyömaalla käytetään vettä vähäisiä määriä mm. alueella työskentelevien käyttöön. Sähköenergiaa tarvitaan valaistukseen ja työmaarakennusten lämmittämiseen sekä
sähköllä toimivien koneiden käyttöön. Työmaata varten laaditaan työmaan perustamissuunnitelma, jossa huomioidaan myös rakentamisesta aiheutuvat päästöt ja niiden hallinta. Rakentamisesta aiheutuu normaaleja rakentamisesta aiheutuvia lyhytaikaisia ja paikallisia ympäristövaikutuksia kuten hulevesiä, melua, pölyä ja liikennettä.
Biojalostamon työmaalla hulevedet ohjautuvat aluetta kiertävän ojan kautta läheiseen
lammikkoon, josta ne edelleen virtaavat Myllysenojaan. Vesien laatua ja virtamaa pystytään seuraamaan työmaan alkuvaiheessa valmistuvien hulevesikaivojen kautta. Suurin melua aiheuttava toiminta johtuu työmaan alkuvaiheen maansiirtoliikenteestä. Pölyämistä
torjutaan tarvittaessa Kuulojantietä kastelemalla. Kastelu tapahtuu Ekokemin toimesta.
Rakentamisen aikainen liikenne voi vaihdella päivittäin erittäin paljon, riippuen rakentamisvaiheesta. Yksittäisinä päivinä voi rakentamisesta/purkamisesta aiheutua liikennemääriin noin 30 - 40 auton vuorokausipiikkejä. Tarvittaessa Kuulojantieltä tontille järjestetään
liikenteenohjausta. Suurin osa työstä tehdään pelkästään tontilla eikä aiheuta varsinaista
liikennettä muulle alueelle. Liikennettä aiheutuu kun rakennusmateriaalia tuodaan tontille tai sitä viedään pois. Rakentamisen aikainen työskentely tapahtuu pääasiassa kello
7.00 - 18.00 välillä.
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Alueella työskentelevien käyttöön laaditaan myös erillinen työmaasuunnitelma, jossa annetaan ohjeet mm. työmaan aikaisesta ympäristönsuojelusta.
Mahdollisesta toiminnan jälkeisestä purkamisesta aiheutuu samankaltaista toimintaa ja
päästöjä kuin rakentamisestakin. Laitoksen rakenteet voidaan osoittaa myös muuhun käyttöön.
4.4 Toiminnan kuvaus (VE1)
Ajallisesti suurin osa hankkeen elinkaaresta koskee toiminta-aikaa, jonka arvioidaan olevan 20 - 30 vuotta. Seuraavissa kappaleissa on keskitytty toiminnan aikaiseen kuvaukseen.
Toiminnan aikaisessa kuvauksessa on huomioitu myös mahdolliset poikkeus- ja häiriötilanteet.
4.4.1 Prosessikuvaus
Biojalostamon ydinprosessina toimii biologinen, anaerobinen käsittely. Anaerobisessa käsittelyssä, eli biokaasua tuottavassa mädätyksessä, orgaanista ainesta käsitellään täyssekoitteisessa ja suljetussa bioreaktorissa, hapettomissa olosuhteissa hallitun mikrobiologisen toiminnan tuloksena biokaasuksi ja lannoitejakeiksi.
Anaerobinen mädätysprosessi voidaan jakaa hydrolyysivaiheeseen, happokäymiseen ja
etikkahapon muodostumiseen (asetogeneesi) sekä lopuksi biokaasun muodostumiseen.
Hydrolyysissa pilkkoutuu syötteen sisältämät hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat edelleen
sokereiksi, aminohapoiksi ja rasvahapoiksi. Happokäymisen kautta asetogeeniset bakteerit tuottavat edellisistä asetaatteja, hiilidioksidia ja vetykaasua. Lopuksi metanogeeniset
bakteerit muodostavat näistä metaania.
Syntyvästä biokaasusta noin 60 - 70 % on metaania ja 30 - 40 % hiilidioksidia. Energiaa
biokaasu sisältää noin 6 - 7 kWh/m3. Yhdestä kuutiosta käsiteltävää materiaalia muodostuu metaania sen orgaanisen aineksen pitoisuudesta ja koostumuksesta riippuen 15 – 200
m3, vastaten energiasisällöltään 15 – 200 l kevyttä polttoöljyä.
Anaerobikäsittelyn tuloksena käsiteltävän massan tilavuus ei oleellisesti muutu, mutta käsittelyn tuloksena kuiva-ainepitoisuus alenee, jolloin mädätysjäännös on nestemäisempää
ja tasalaatuisempaa kuin syöte. Orgaanisen aineksen hajoamisen johdosta myös lietteen
haju muuttuu ja haisevien yhdisteiden pitoisuus vähenee huomattavasti. Anaerobisen käsittelyn aikana orgaanisen typen pitoisuus alenee ja ammoniumtypen pitoisuus kasvaa,
jolloin mädätysjäännöksen peltokäytössä typpi on merkittävästi edullisemmassa muodossa
kasvien ravinteena. Lisäksi mineralisoitumisen ansiosta peltolevityksen yhteydessä tapahtuva happikato ei ole yhtä merkittävä shokkitekijä kasveille kuin ilman käsittelyä.
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Laitos toteutetaan kaksilinjaisena käsittelyratkaisuna: ekojalostamon biojaetta ja alueen
muita biojakeita käsitteleviksi linjoiksi. Ekojalostamosta saatava biojae mädätetään
omassa reaktorissa ja syntyvä mädätysjäännös kuivataan ja ohjataan polttoon tai muuhun
luvan saaneeseen käyttöön. Muodostuva rejektivesi jatkokäsitellään typen talteen ottamiseksi. Syntyvä typpikonsentraatti voidaan hyödyntää teollisissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi savukaasujen puhdistuksessa tai lannoitteena. Käsitelty jätevesi johdetaan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Biojätettä ja puhdistamolietettä käsittelevän linjan
mädätysjäännös voidaan lainsäädännön mukaisesti toimittaa peltokäyttöön sellaisenaan.
Laitoksen kaikki toiminnot tapahtuvat suljetuissa tiloissa, joista hajukaasut johdetaan hallitusti hajukaasujen käsittelyyn. Laitoksen kapasiteettina tarkastellaan 75 000 tonnia orgaanista jätettä vuodessa käsittelevää biojalostamoa.
Pääprosessit biojalostamolla jakaantuvat laitoksessa kiertävän materiaalin mukaan: käsiteltävien materiaalin vastaanottoon ja esikäsittelyyn sekä niiden päästöjen hallintaan,
hydrolyysiin eli esimädättämöön, hygienisointiin, biologiseen käsittelyyn, vedenerotukseen sekä lopputuotteiden jatkojalostamiseen. Prosessi kuvaa samalla myös veden kiertoa
laitoksessa. Alla olevassa tekstissä nämä pääprosessit ovat kuvattuna suunnitteluvaiheen
tilanteen mukaisesti ja voivat tarkentua ympäristölupavaiheessa.
Kuvassa 4.2 on esitetty kaaviokuva biojalostamon prosessista mitoitusarvoilla. Kuvassa 4.3
on esitetty havainnekuva biojalostamoalueesta. Linjastoilla pidetään erillään peltokäyttöön kelpaamaton ekojalostamon biojakeesta syntyvä mädätysjäännös ja peltokäyttöön
sopiva jae.
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Kuva 4.2. Biojalostamon prosessikaavio.
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Kuva 4.3. Havainnekuva biojalostamon alueesta.
4.4.1.1 Jätejakeiden vastaanotto ja esikäsittely
Jätejakeiden vastaanotto tapahtuu suljetusti vastaanottorakennuksessa.
Linja 1 vastaanotto
Linjaan 1 vastaanotetaan ekojalostamon yhdyskuntajätteestä erottama biojae sekä muualta tuotua vastaavaa teollista jaetta tai lietettä. Biojae tuodaan biojalostamolle autokuljetuksina. Vastaanotto tapahtuu suljetussa vastaanottohallissa erilliseen maanalaiseen
betonirakenteiseen säiliöön, minne se puretaan auton lavalta. Säiliöstä biojae siirretään
esikäsittelyyn kahmarin avulla. Esikäsittelyn ensimmäisenä vaiheena toimii murskaus,
jossa jae samalla myös lietetään veden avulla. Tämän jälkeen aines johdetaan vastaanottoaltaaseen, missä se sekoitetaan homogeeniseksi ja pumpattavissa olevaksi syötteeksi.
Linjalla 1 esikäsitelty ja lietetty syöte pumpataan omaan hydrolyysisäiliöönsä.
Linja 2 vastaanotto
Linjan 2 jätejakeiden vastaanotto tapahtuu jakeen koostumuksesta ja esikäsittelytarpeesta riippuen seuraavasti:
-

-

Yhdistelmärekoissa ja kuorma-autoissa tuotava materiaali kuten esimerkiksi lietteet sekä teollisuuden materiaalit, puretaan suljetussa vastaanottohallissa vastaanottoaltaaseen avattavan kannen kautta.
Biojäte otetaan vastaan erillisessä tilassa. Biojätteitä tuovat kuorma- ja pakkariautot purkavat jätteen betonista rakennettuun, maanalaiseen säiliöön. Säiliöstä biojäte siirretään esikäsittelyyn kahmarin avulla. Esikäsittely tapahtuu samalla tavalla
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kuin linjassa 1. Linjan 2 esikäsitellyt ja lietetyt jakeet pumpataan omaan hydrolyysisäiliöönsä.
Tilasuunnittelu mahdollistaa perästä purkavien pakkari- ja kuorma-autojen käytön jätteen
toimittamiseen ja purkamiseen sisätiloissa. Vastaanottohalli ja vastaanottoallas ovat alipaineistettuja ja niistä poistettava ilma johdetaan hajukaasujen käsittelyyn. Vastaanoton
yhteydessä suoritetaan kuljetuskaluston pesut. Pesuvedet johdetaan vastaanottoaltaaseen jolloin vastaanottotiloista ei muodostu jätevesiä. Tila on varustettu öljynerotuskaivolla, eikä öljyisiä vesiä pääse prosessiin.
Lisäksi jätejakeiden toimittamiseen ja vastaanottoon liittyviä poikkeustilanteita varten
laitokselle rakennetaan tilapäistä vastaanottoa varten erillinen varapurkupaikka kuiville
jakeille. Tällaisia tilanteita voi syntyä, kun esimerkiksi jätteitä toimittavalla taholla muodostuu poikkeava määrä jätteitä häiriö- tai huoltotilanteen vuoksi eikä kaikkea tuotavaa
materiaalia voida kerralla purkaa vastaanottoaltaaseen. Näin laitos pystyy vastaanottamaan jakeita hallitusti, eikä kuormia tarvitse käännyttää muualle. Varapurkupaikkaa voidaan käyttää myös laitoksella tapahtuvan häiriötilanteen sattuessa. Varapurkupaikkana
toimii kolmelta sivulta umpinainen, tiivisasfaltilla päällystetty ja viemäröity kaukalo. Varapurkupaikalta jakeet pyritään siirtämään edelleen prosessiin mahdollisimman nopeasti.
Vastaanottoaltaasta sekoitettu materiaali johdetaan murskapumpun kautta noin 500 m3:n
hydrolyysisäiliöihin, missä mädätysprosessin ensimmäinen vaihe eli hydrolyysi käynnistyy.
Säiliöt toimivat myös ns. esimädättämöinä, joista kerätään muodostunut biokaasu talteen.
Säiliöt toimivat myös puskurisäiliönä tasoittaen laitoksen käsittelemän jätteen vuorokautista virtaamaa. Linjoilla 1 ja 2 on omat säiliönsä.
4.4.1.2 Hygienisointi
Linjassa 2 käsiteltävä materiaali hygienisoidaan ennen anaerobiprosessiin johtamista.
Murskapumppu homogenisoi massan alle 12 mm palakokoon ennen hygienisointia. Linjan
1 materiaali ei ole peltokäyttöön soveltuvaa, joten sitä ei ole tarvetta hygienisoida ennen
anaerobikäsittelyä. Hygienisointia edellytetään eläinperäisten sivutuotteiden sekä puhdistamolietteiden käsittelymenetelmänä, jotta laitoksen lopputuotteiden hygieeninen laatu
on korkea ja lopputuotteet voidaan käyttää peltolannoitteina tai maanparannusaineina.
Kun hygienisointi toteutetaan ennen biologista käsittelyä, on mädätysjäännöksellä vahva
suoja biologista kontaminaatiota vastaan pitkänkin välivarastoinnin aikana. Tästä syystä
välivarastoinnin ei tarvitse tapahtua katetussa tilassa. Biokaasutuksen jälkeen toteutettava hygienisointi johtaisi riskiin mädätysjäännöksen altistumisesta esimerkiksi Salmonellan suhteen, kun lannoitetuotetta välivarastoidaan jätekeskuksen alueella. Hygienisoinnilla on positiivisia vaikutuksia myös muihin biojalostamon prosesseihin.
Käsiteltävät materiaalit pumpataan hydrolyysisäiliöstä hygienisointiyksiköihin (3 kpl) lämmönvaihtimien kautta. Lämmönvaihtimissa materiaalin lämpötila kohotetaan 70 °C:een.
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Hygienisointiyksiköt toimivat rinnakkaisina panosprosesseina, jolloin materiaalin syöttö
biologiseen prosessiin ei katkea. Hygienisoinnin kesto on vähintään 60 minuuttia. Hygienisointiyksiköt ovat täyssekoitteisia, eristettyjä säiliörakenteita. Säiliöt ovat kaasu- ja vesitiiviitä, eivätkä aiheuta päästöjä ympäristöön. Laitoksen valvomojärjestelmä kerää hygienisoinnin käsittelylämpötilat automaattisesti tietokantaan, josta ne ovat tarkastettavissa
biojalostamon toimintaa lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen kautta valvovien viranomaisten toimesta (Evira). Hygienisointivaihetta ei voida ohittaa ja käsittelylämpötilan
jäädessä alle tavoitelämpötilan (70 °C) kierrätetään materiaali uudelleen käsiteltäväksi.
Hygienisointivaiheen jälkeen syöte johdetaan linjan 2 materiaalille varattuun anaerobireaktoriin.
4.4.1.3 Anaerobinen käsittely
Molempien linjojen anaerobireaktoreissa syöte käsitellään hapettomissa olosuhteissa täyssekoitteisessa suljetussa reaktorissa, 35 – 38 °C:ssa, noin 18 – 23 vrk:n aikana siten, että
sen mineralisoitumisaste nousee noin 30 %:sta 60 – 65 %:iin. Syötteen mineralisoitumisen
yhteydessä prosessista saadaan talteen biokaasua, joka hyödynnetään energiana. Anaerobireaktorien tilavuudet vaihtelevat noin 2 200 – 3 700 m3 välillä.
Käsittelyn aikana orgaanisen aineksen hajotessa muodostuu vettä, metaania ja hiilidioksidia eli biokaasua. Biokaasu sisältää myös vähäisiä määriä rikkivetyä (noin 0,01 – 0,3 %),
joka puhdistetaan ennen hyötykäyttöä. Orgaanisen aineksen hajoaminen alentaa käsiteltävien materiaalien kuiva-ainepitoisuutta. Pitoisuuden aleneminen riippuu kuiva-aineksen
sisältämän orgaanisen aineksen osuudesta ja sen hajoamisasteesta. Prosessin tuottama
biokaasu vähentää käsiteltävän materiaalin massaa ja tilavuutta noin 4 – 8 %. Käytännössä
laitoksen massataseeseen materiaalista tuotetun biokaasun määrällä ei ole merkittävää
vaikutusta, koska laitoksella käytetään erityisesti kuljetuskaluston puhdistamiseen vettä,
joka johdetaan prosessiin. Lisäksi hajukaasujen käsittelyssä ja veden erotuksessa käytetään vettä, jotka samoin lisäävät lopputuotteiden kokonaismäärää.
Reaktoreista käsitelty materiaali eli mädäte puretaan pumppaamalla mädätteen välivarastosäiliöön ja edelleen vedenerotukseen. Välivarastosäiliöt ovat maanpäällisiä terässäiliötä, joiden tilavuudet vaihtelevat 500 – 2 200 m3. Molemmilla linjoilla on omat säiliönsä.
Säiliöt ovat kaasutiiviitä mädätteen sisältämän ja sen jatkohajoamisen tuottaman biokaasun talteen ottamiseksi.
Reaktoreissa ja välivarastosäiliöissä syntynyt biokaasu kerätään säiliöiden yläosasta ja johdetaan kaasuvarastoon. Häiriötilanteessa kaasu johdetaan soihtupolttoon. Mikäli myös
soihtu on häiriötilassa, purkautuu vähäinen määrä biokaasusta reaktoreiden katolta kaasuvaraston sijaan ilmakehään, missä se laimenee nopeasti vaarattomaksi. Syötteen pumppaus reaktoriin voidaan myös lopettaa, jolloin kaasun tuotanto alenee muutamassa tunnissa lähes olemattomaksi.
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4.4.1.4 Vedenerotus
Anaerobisen käsittelyn ja välivarastoinnin jälkeen mädäte voidaan johtaa vedenerotukseen, joka sijoittuu erilliseen rakennukseen. Vedenerotus toteutetaan lingolla, jossa mädätteestä saadaan erotettua kaksi jaetta; fosforipitoinen kuiva-aines ja typpipitoinen nestejae. 2-linjassa lingotaan vähintään sen verran kuin kierrätettävää vettä tarvitaan esikäsittelyyn tulevan materiaalin laimennukseen. 1-linjassa koko mädätejäännös johdetaan
vedenerotukseen ja kierrätyksestä ylijäävä osuus rejektivedestä johdetaan esikäsittelyn
kautta viemäriin.
4.4.1.5 Hajukaasujen käsittely
Hajukaasujen käsittelyn piiriin kuuluu biojätteen vastaanotto- ja esikäsittelytilat, lietteiden vastaanottotila ja – allas sekä lopputuotteiden käsittelytila. Laitoksen ilmanvaihdossa
kiinnitetään erityistä huomiota korvaus- ja poistoilman suhteiden optimointiin, joka tapahtuu automaattisesti laitoksen päävalvomon avulla.
Hajukaasujen käsittely toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kaasut
johdetaan biokemialliseen pesuriin, jossa hajukaasujen sisältämät orgaaniset yhdisteet
sidotaan kemikaaleilla ja sitomatta jääneet yhdisteet hapetetaan biologisesti. Käytettävät
kemikaalit valitaan käsiteltävän kaasun sisältämien yhdisteiden mukaan; natriumpohjaiset
kemikaalit soveltuvat pelkistyneiden rikkiyhdisteiden poistamiseen ja happoa käytetään
ammoniakin sitomiseen. Biokemiallinen pesuri käyttää noin 5 – 10 m3 prosessivettä vuorokaudessa. Pesurin poistovesi johdetaan vastaanottoaltaaseen.
Biokemiallisen pesun jälkeen puhdistettu ilma johdetaan otsonoinnin kautta aktiivihiilisuodatukseen. Aktiivihiilisuodatuksella varmistetaan hajua aiheuttavien yhdisteiden riittävä väheneminen. Aktiivihiilisuodatus toimii myös hajukaasujen käsittelyn varojärjestelmänä poikkeustilanteissa, jolloin kemiallinen biokaasun puhdistus ei ole toiminnassa. Hajukaasun sisältämät rikkiyhdisteet poistuvat tehokkaasti aktiivihiilisuodattimella. Aktiivihiilisuodatus mitoitetaan käsittelemään laitoksen tuottama hajukaasu noin 10 vuorokauden yhtämittaiselle häiriöjaksolle. Biokaasun kemiallinen käsittely palautuu mahdollisesta
häiriötilanteesta välittömästi normaalin puhdistuskapasiteetin mukaiseen tilaan, jolloin
10 vuorokauden varoaika voidaan arvioida riittäväksi.
Hajukaasujen käsittelyn jälkeen poistoilma johdetaan purkuputkeen, joka purkaa käsitellyn ilman vähintään 10 m korkeuteen.
Lopputuotteiden käsittelyrakennuksen poistoilma käsitellään omassa järjestelmässään,
etäisyyden ja erilaisen koostumuksensa vuoksi. Järjestelmä koostuu biokemiallisesta pesurista ja poistopiipusta.
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4.4.1.6 Rejektiveden käsittely
1-linjasta muodostuvan mädätysjäännöksen vedenerotuksesta erotettavan rejektiveden
osalta laitos pyrkii mahdollisimman korkeaan kierrätysasteeseen, jolloin viemäriin johdettava vesimäärä on mahdollisimman alhainen. Laitokselle toteutetaan viemäröitävän veden
esikäsittelemiseksi typenpoistoyksikkö. Rejektiveden sisältämää ammoniumtyppeä poistetaan huuhtelemalla vettä ilman avulla täytekappalekolonnissa. Ilmaan siirtynyt typpikaasu puolestaan sidotaan väkevöitynä liuoksena seuraavassa kolonnissa. Liuos väkevöidään rikkihapon avulla, jolloin väkevöity liuos on ammoniumsulfaattia, jota voidaan hyödyntää lannoitteena.
4.4.2 Käsittelyyn vastaanotettavat materiaalit
Biojalostamossa voidaan käsitellä ekojalostamon biojakeen lisäksi teollisuuden, yhdyskuntien ja maatalouden biohajoavia jätejakeita. Laitoksen toimintaa harjoitetaan kaupallisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ja jätejakeiden toimittajien kanssa solmittavien
palvelusopimusten pituudet voivat vaihdella. Näin ollen myös laitokselle vastaanotettavien jätejakeiden väliset suhteet voivat vaihdella.
Linja 1
Linjalla 1 vastaanotetaan ekojalostamossa yhdyskuntajätteestä erotettua biojaetta. Tämän lisäksi linjaan voidaan vastaanottaa myös muita vastaavia jakeita sekä taulukossa 4.1
esitettyjä jakeita. Linjan 1 lopputuotteita ei hyödynnetä suoraan lannoitetuotteina.
Taulukko 4.1. Linjalla 1 yhdyskuntajätteestä erotetun biojakeen lisäksi vastaanotettavia
jakeita.
07 07
Hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole mainittu muualla, valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
07 07 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet (solumassajäte)
07 07 99
jätteet, joita ei ole mainittu muualla (solumassajäte)
16 07
Kuljetussäiliöiden, varastosäiliöiden ja tynnyrien puhdistuksessa syntyvät
jätteet
16 07 09* jätteet, jotka sisältävät muita vaarallisia aineita (mäntyöljysakka)
16 07 99
jätteet, joita ei ole mainittu muualla (mäntyöljysakka)
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Linja 2
Linjalla 2 valmistuu lopputuotteena lannoitejakeita. Tällöin laitokselle voidaan ottaa sivutuoteasetuksen [(EY) N:o 1069/2009] piiriin kuuluvista sivutuotteista vain kolmannen
luokan jakeita sekä toisen luokan jakeista lantaa. Luokan 3 materiaaleja ovat:
 ihmisravinnoksi hyväksytyistä eläimistä saatavat sivutuotteet, joita ei kuitenkaan
käytetä elintarvikkeiksi (esim. keuhkot, mahat, likaantuneet osat, vertymät)
 elävänä tarkastuksessa hyväksyttyjen eläinten veri, vuodat, nahat, sorkat, kaviot,
sarvet, sianharjakset, höyhenet ja sulat
 ravintoloiden, pitopalveluiden ja keittiöiden (mm. keskuskeittiöt ja kotitalouksien
keittiöt) ruokajäte, kun se on tarkoitettu eläinten ruokintaan tai käsiteltäväksi biokaasu- tai kompostointilaitoksessa
 entiset eläinperäiset elintarvikkeet (peräisin esim. tukku- ja vähittäiskaupasta ja
elintarviketeollisuudesta), kuten liha ja lihatuotteet sekä kala ja kalatuotteet,
joita ei ole enää tarkoitettu ihmisravinnoksi valmistuksessa tai pakkauksessa esiintyneiden ongelmien vuoksi ja jotka eivät aiheuta vaaraa ihmisille tai eläimille
 elintarvikkeiden käsittelyssä ja valmistuksessa syntyvät sivutuotteet
 tuoreet kalasta saatavat sivutuotteet, joita saadaan kalatuotteita ihmisravinnoksi
valmistavilta laitoksilta
Sivutuoteasetus huomioon ottaen linjalla 2 käsiteltävät jätejakeet voivat kuulua EU:n jäteluokituksen mukaan taulukossa 4.2 esitettyihin luokkiin, mukaan lukien yhdyskuntien
jätevesilietteet.
Taulukko 4.2. Biojalostamon potentiaaliset jäteluokituksen mukaiset linjan 2 jätejakeet,
joiden käsittelyyn haetaan lupaa.
02
Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet
02 01 01
Pesu- ja puhdistuslietteet
02 01 02
Eläinkudosjätteet
02 01 03
Kasvijätteet
02 01 06
Eläinten ulosteet, virtsa ja lanta (likaantunut olki mukaan luettuna) sekä erikseen
kootut ja muualla käsiteltävät nestemäiset jätteet
02 01 07
Metsätalouden jätteet
02 02
Lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet
02 02 01
Pesu- ja puhdistuslietteet
02 02 02
Eläinkudosjätteet
02 02 03
Kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 02 04
Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 02 99
Jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 03
Hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen ja tupakan valmistuksessa ja jalostuksessa, säilykkeiden valmistuksessa, hiivan ja
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02 03 01
02 03 02
02 03 05
02 03 99
02 04
02 04 01
02 04 03
02 04 99
02 05
02 05 01
02 05 02
02 05 99
02 06
02 06 01
02 06 02
02 06 03
02 06 99
02 07
02 07 01
02 07 02
02 07 03
02 07 04
02 07 05
02 07 99
19 05
19 05 01
19 05 02
19 05 03
19 05 99
19 06
19 06 03
19 06 04
19 06 05
19 06 06
19 06 99
19 07

hiivauutteen valmistuksessa sekä melassin valmistuksessa ja käymisessä syntyvät jätteet
Pesu-, puhdistus-, kuorinta-, sentrifugointi- ja erotuslietteet
Säilöntäainejätteet
Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
Jätteet, joita ei ole mainittu muualla
Sokerin jalostuksessa syntyvät jätteet
Sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines
Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
Jätteet, joita ei ole mainittu muualla
Maidonjalostusteollisuudessa syntyvät jätteet
Kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
Jätteet, joita ei ole mainittu muualla
Leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa syntyvät jätteet
Kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
Säilöntäainejätteet
Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
Jätteet, joita ei ole mainittu muualla
Jätteet, jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta)
Raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät
jätteet
Alkoholin tislausjätteet
Kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
Kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
Jätteet, joita ei ole mainittu muualla
Kiinteiden jätteiden aerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
Yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden kompostoimaton osa
Eläin- ja kasvijätteiden kompostoimaton osa
Komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia
Jätteet, joita ei ole mainittu muualla
Jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste
Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete
Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste
Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete
Jätteet, joita ei ole mainittu muualla
Kaatopaikan suotovedet
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19 07 03
19 08
19 08 05
19 08 12
19 08 14
19 12
19 12 01
19 12 12
20

20 01 08
20 01 25
20 01 99
20 02
20 02 01
20 03
20 03 01
20 03 02
20 03 04
20 03 06

Muut kuin nimikkeessä 19 07 02 mainitut kaatopaikan suotovedet
Jätevedenpuhdistamoissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla
Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
Muut kuin nimikkeessä 19 08 11 mainitut teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet
Muut kuin nimikkeessä 19 08 13 mainitut teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet
Jätteiden mekaanisessa käsittelyssä (kuten lajittelussa, murskaamisessa, paalauksessa ja pelletoinnissa) syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla
Paperi ja kartonki
Muut kuin nimikkeessä 19 12 11 mainitut, jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina)
YHDYSKUNTAJÄTTEET (Asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat
kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet), ERILLISKERÄTYT JAKEET
MUKAAN LUETTUINA
Biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet
Ruokaöljyt ja ravintorasvat
Jätelajit, joita ei ole mainittu muualla
Puutarha- ja puistojätteet, hautausmaiden hoidossa syntyvät jätteet mukaan
luettuina
Biohajoavat jätteet
Muut yhdyskuntajätteet
Sekalaiset yhdyskuntajätteet
Torikaupassa syntyvät jätteet
Sakokaivolietteet
Viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

Biojalostamossa käsiteltävien jätejakeiden laatua ja määrää rajoittaa lainsäädännön lisäksi myös soveltuvuus prosessiin. Tuntemattomien uusien jakeiden soveltuvuus biokaasuprosessiin selvitetään ennen niiden laitokselle ottamista.
Suunnitteluvaiheessa biojalostamossa käsiteltäviä jakeita arvioidaan vastaanotettavan
seuraavasti:
Linja 1:
• Ekojalostamon biojae 30 000 tn/a (TS 30 %) + muu vastaava jae 10 000 tn/a (TS 25 %)
Linja 2:
• Biojäte (kotitaloudet, kauppa, ravintolat) noin 20 000 tn/a (TS 28 %)
• Lietteet: lietteet 15 000 tn/a (TS 15 %)
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Vastaanotettava määrä vuosittain on enimmillään 75 000 tonnia biohajoavia jätejakeita.
Osa laitokselle tulevasta jätteestä on kuiva-ainepitoisuudeltaan kuivempaa, osa vesipitoisempaa. Oikea kuiva-ainepitoisuus saavutetaan ensisijaisesti eri jätejakeiden suhteiden
optimoinnilla sekä prosessivesien kierrätyksellä, minkä johdosta raaka-aineen homogenisointiin tarvittavan veden käyttö vähenee.
4.4.3 Lopputuotteiden määrä, käsittely ja varastointi
Biokaasulaitoksen lopputuotteita ovat biokaasun lisäksi mädätysjäännös ja mädätysjäännöksen vedenerotuksesta muodostuvat typpikonsentraatti ja kiinteä mädätysjäännös. Biokaasun jatkojalostamisen tarve määräytyy loppukäyttäjien tarpeista. Typpinesteen ja humuksen jatkojalostuksen tarpeen määrittelevät pääasiassa markkinat ja logistiikka.
4.4.3.1 Lannoite- ja maanparannusjakeet
Alitetta käsittelevä linja 1
Kaikki linjassa 1 syntyvä mädätysjäännös erotellaan linkoamalla nestejakeeksi ja kiinteäksi jakeeksi. Syötteen sisältäessä yhdyskuntajätteestä erotettua biojaetta ei syntyviä
lopputuotteita voida Eviran lausunnon mukaan käyttää lannoite- ja maanparannusjakeina
sellaisenaan.
Vedenerotuksessa lietteestä erotettu vesi käsitellään mikrobien, hienoaineksen, orgaanisen kuorman ja ammoniumtypen pitoisuuksien alentamiseksi. Rejektivedestä erotettu ammoniumtyppi on konsentroitavissa lannoite – ja teolliseen käyttöön soveltuvaksi puhtaaksi
ammoniakkiliuokseksi. Syntynyt jätevesi on johdettavissa viemäriin. Veden erotuksessa
syntyvä kiinteä mädätysjäännös käsitellään polttamalla esimerkiksi Ekokemin laitoksella
tai hyödynnetään lainsäädännön niin salliessa kaatopaikan rakenteisiin tai muuhun vastaavaan käyttötarkoitukseen.
Ammoniumstrippaus
Typen talteenottamiseksi käytetään ammoniumstrippausta, minkä ensimmäisessä vaiheessa linkouksesta saatava vesi johdetaan flotaatioprosessiin. Sen tarkoituksena on poistaa kiinto- ja hienoaines ja alentaa rejektiveden COD-, BOD- ja fosforipitoisuutta.
Flotaatioprosessista vesi johdetaan lämmönvaihtimen ja pH-arvon säädön kautta strippaukseen, jossa veden sisältämä ammoniumtyppi erotetaan pesurissa nesteestä ammoniakkikaasuna. Pesuri on täytekappalekolonni, jossa vesi johdetaan kolonnin yläosaan ilmavirtaa vastaan ja vesi poistetaan kolonnin alaosasta. Käsittelyssä kaasufaasiin erotettu
ammoniakki johdetaan talteenottoprosessiin.
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Ammoniakin talteenotossa kaasu johdetaan kemialliseen pesuriin, jossa ammoniakki sidotaan pesurissa kierrätettävään nesteeseen pH-säädön avulla. pH - säätökemikaalina käytetään rikkihappoa.
Taulukossa 4.3 on esitetty yhteenveto linjalta 1 saatavista jakeista sekä niiden käyttökohteista. Typpikonsentraattia välivarastoidaan laitosalueelle rakennettavaan varastosäiliöön.
Taulukko 4.3. Linjalta 1 saatavat jakeet.
Jae
Määrä tn
typpikonsentraatti
5 000
puhdistettu jätevesi
kuivattu mädätysjäännös

30 000
15 600

Käyttökohde
lannoite- ja teollisuuskäyttö
viemäröinti
polttaminen energiaksi

Tavallisia jätejakeita vastaanottava linja 2
Linjassa 2 käytettävillä jakeilla on syntyvä mädätysjäännös sellaisenaan lannoitekäyttöön
soveltuvaa maanparannuslannoitetta. Vedenerotuksen jälkeisen nestejakeen sisältäessä
jätevesilietteitä yli 10 % tuorepainosta ei se nykyisen lainsäädännön mukaan ole sellaisenaan peltolevitykseen kelpaavaa. Siten linjassa 2 lingotaan mädätysjäännöstä vain sen
verran kuin nestejaetta tarvitaan prosessin alkupäähän laimenteeksi. Loput mädätysjäännöksestä ohjataan sellaisenaan nestemäisen lannoitejakeen varastosäiliöihin ja edelleen
asiakkaille toimitettavaksi. Lingolla syntyvä kuivattu mädätysjäännös on myös lannoitekäyttöön soveltuva maanparannuslannoite ja se toimitetaan välivarastointikentän kautta
edelleen asiakkaille.
Laitoksella käytettävän nestemäisen mädätysjäännöksen välivaraston rakenne on vahvistetusta ja UV-säteilyltä suojatusta PVC-muovista valmistettu säkki. Suljetun rakenteen
ansiosta nestemäinen mädätysjäännös ei laimene sateen vaikutuksesta. Varastoa ei eristetä ja se perustetaan maanvaraisena. Tällöin myös kesäaikana välivarastoinnilla on mädätysjäännöstä jäähdyttävä vaikutus, mikä vähentää ammoniumtypen haihtumista. Soveltuva lämpötila-alue säkille on -30 ˚C - +70 ˚C. Käytännössä säkin sisältämä massa pitää
myös säkin materiaalin lämpötilavaihtelun tasaisena pitkänkin pakkas-/hellejakson ajan.
Vastaavanlainen säkkivarasto on käytössä kaikilla Biotehdas Oy:n laitoksilla. Käyttökokemukset ovat osoittaneet ratkaisun toimivan hyvin. Varastoaltaaseen ei sovelleta Kainuun
aluehallintovirastolta saadun lausunnon (Dnro KAIELY/190/2015) mukaan patoturvallisuuslakia.
Kuivatun mädätysjäännöksen välivarastointia varten alueelle rakennetaan vesitiivis asfalttikenttä, josta tuote toimitetaan edelleen jatkokäyttöön. Taulukossa 4.4 on esitetty linjalta 2 syntyvät jakeet.
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Taulukko 4.4. Linjalla 2 syntyvät jakeet.
Jae
Määrä tn
mädätysjäännös
33 800
kuivattu mädätysjäännös
5 700

Käyttökohde
lannoite ja maanparannuskäyttö
lannoite ja maanparannuskäyttö, mullan valmistus

Lannoitevalmisteena käytettävien tuotteiden on täytettävä kaikki sivutuote- ja lannoitelainsäädännön määräysten mukaiset vaatimukset. Prosessissa käsiteltävät raaka-aineet
asettavat käsitellyn aineksen käytölle rajoitteita, jotka otetaan huomioon arvioitaessa aineksen käyttömahdollisuuksia ja peltolevitykseen tarvittavan alueen suuruutta.
Käytönrajoitteita on lähinnä puhdistamolietteitä sisältävien lannoitejakeiden hyödyntämisessä. Puhdistamolietettä sisältävää tuotetta ei voi hyödyntää lannoitteeksi tuoreille
vihanneksille, yrtti- ja juurimausteille, kotipuutarhoihin, taimituotantoon eikä myöskään
nurmille muulloin kuin perustamisvaiheessa.
Mädätysjäännöstä voidaan käyttää sellaisenaan mm. vilja- ja öljykasveille, sokerijuurikkaalle, tärkkelysperunalle sekä energiakasveille. Tuote soveltuu jälkikypsytyksen jälkeen
myös mullantuotannon ravinnelähteeksi. Muuta eläinperäistä ainesta kuin lantaa sisältäviä
tuotteita käytettäessä tuotantoeläinten pääsy käyttöalueille tulee estää 21 vuorokauden
ajan käyttöhetkestä lukien eikä alueelta saa ko. varoajan aikana kerätä kasviainesta eläinten rehuksi.
4.4.3.2 Biokaasun varastointi ja jatkokäsittely
Hydrolyysisäiliöistä ja mädätysreaktoreista muodostuva biokaasu johtuu lievän ylipaineen
alaisessa putkistossa biokaasuvarastoon. Kaasuvarastona toimii matalapaineinen, vahvistetusta PVC-muovista valmistettu kaksoiskalvollinen kaasupallo, jonka tilavuus on noin 1
800 m3. Biokaasuvarasto tuottaa kaasuputkistoon tarvittavan ylipaineen ja toimii myös
muutaman tunnin puskurivarastona. Kaasupallosta biokaasu ohjataan jatkokäsittelyyn.
Biokaasun puhdistamisasteen määrittelee kaasun loppukäyttö. Riihimäen hankkeessa
osasta biokaasua tuotetaan lämpöenergiaa laitoksen omaan käyttöön biokaasukattilassa.
Pääosa kaasusta myydään Gasum Oy:lle, joka jatkojalostaa ja johtaa sen maakaasuverkkoon syötettäväksi ja edelleen liikennekäyttöön. Kaasua syntyy vuodessa täydellä kapasiteetilla noin 8 milj. m3 mikä vastaa energiana noin 50 000 MWh:a.
Biokaasukattila
Biokaasun hyödyntäminen biokaasukattilassa (1 - 1,5 MW) edellyttää vähintään kaasun
kuivaamista. Kaasun kuivaaminen (vedenerotus) toteutetaan jäähdyttämällä biokaasu lähelle kastepistettä, jolloin kaasun sisältämä vesihöyry kondensoituu ja erottuu kaasusta.
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Prosessin erottama vesi (5 - 15 m3/vrk) johdetaan takaisin prosessiin. Kaksoispolttoainepolttimella varustettua biokaasukattilaa ajetaan kevyellä polttoöljyllä laitoksen oman
lämpöenergian tuottamiseen prosessin ylösajovaiheessa. Biokaasun hyötykäyttö kattilassa
edellyttää kaasun paineistamista noin 50 - 100 mbar tasolle.
Kaasun maakaasuverkkoon syöttäminen ja Gasum Oy:n jalostusyksikön toiminta
Biokaasun maakaasuverkkoon syöttäminen ja edelleen liikennekäyttöön hyödyntäminen
edellyttää edellä kuvattujen käsittelyjen lisäksi hiilidioksipitoisuuden laskemista <2,5
mol-% ja rikkivetypitoisuuden alentamista <25 ppm sekä metaanipitoisuuden nostamista
yli 95 mol-%:n tasolle. Biokaasusta erotettu hiilidioksidi voidaan poistaa ilmakehään tai
ottaa talteen ja hyödyntää esimerkiksi lannoitteena kasvihuoneissa.
Gasum Oy:n kaasunjatkojalostusyksikkö tulee sijoittumaan samalle tontille biojalostamon
kanssa. Laitoskokonaisuus pitää sisällään jalostus- ja syöttölaitoksen sekä biokaasun siirtoputken. Jalostusteknologiana käytetään paineistettua vesipesua. Kuvassa 4.4 on esitetty
kaaviokuva kaasun jatkojalostuslaitoksen prosessista.

Kuva 4.4. Kaaviokuva kaasunjalostusyksikön toiminnasta. (Gasum Oy)
Jalostuslaitokselta biometaani siirretään siirtoputkea (PE160/arvioitu pituus n. 8,6 km)
myöten syöttölaitokselle, josta se syötetään edelleen maakaasuverkkoon mäntäkompressorilla. Maakaasun siirtoputkistosta biokaasu on hyödynnettävissä ajoneuvojen käyttöön
20 julkisen kaasutankkausaseman kautta. Syöttölaitoksen vaihtoehtoisina sijainteina ovat
maakaasuverkoston yhteydessä olevat, Gasumin jo ennestään omistamat kohteet: VE1 Paineenvähennysasema ”Lasi” tai VE2 Venttiiliasema ”Pitkäsenkulma”. Kohteiden sijainnit ja
siirtoputken vaihtoehtoiset reitit on esitetty liitteessä 1.
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Laitos ei ole jatkuvasti miehitetty; kaukovalvonta ja operointi normaalin työajan ulkopuolella suoritetaan Gasumin keskusvalvomosta Kouvolan maakaasukeskuksesta (24/7). Laitoksen käyntitapa on jatkuvatoiminen 24 h/vrk ja vuotuinen käytettävyys > 8500 h/a.
Kaasunjalostuslaitokselle ei tule erillistä soihtua, vaan soihtuna käytetään biojalostamon
soihtua. Toiminnassa syntyy jätevesiä (raaka-kaasun mukana, vesipesukierrosta poistettavat jätevedet sekä sade- ja hulevedet) arviolta 250 - 400 m3/a. Jätevedet ohjataan biojalostamon prosessiin. Jalostusyksikön poistokaasut johdetaan aktiivihiilisuodattimen läpi
ennen ilmakehään päästämistä.
4.4.4 Piha-alueet
Laitoksen piha-alueet toteutetaan siten, että ne alueet, joissa kuljetetaan ja siirretään
käsittelemätöntä ja käsiteltyä materiaalia, asfaltoidaan ja viemäröidään. Muutoin alueelle tulee sorapäällyste, josta vedet suotautuvat salaojajärjestelmään. Asfaltoinnin
avulla estetään käsittelemättömien raaka-aineiden ja käsitellyn aineksen joutuminen
maaperään ja valumavesiin tilanteissa, joissa inhimillisen virheen tai laiterikon johdosta
ainesta voi joutua maahan. Asfaltoidulta alueelta aines voidaan poistaa ja palauttaa käsittelyprosessiin laitoksen kaluston avulla.
Puhtaat sade- ja hulevedet kerätään sulkuventtiilillä varustettuun kokoomakaivoon, josta
ne voidaan johtaa laitoksen prosessivedeksi tai tonttia kiertävään ojaan ja edelleen Myllysenojaan. Kokoomakaivo voidaan sulkea myös onnettomuustilanteessa, jossa lietteitä on
joutunut maahan. Biojalostamon sade- ja hulevesijärjestelmä ei ole yhteydessä Ekokemin
järjestelmän kanssa.
Kiinteän mädätysjäännöksen varastoalueet päällystetään ns. tiivisasfaltilla, josta vedet
viemäröidään prosessiin. Nestemäisen mädätysjäännöksen varastointiin käytetään aiemmin kuvattua 5 000 m3 umpinaista maanvaraista varastoallasta. Käsittelemättömän kiinteän materiaalin varavastaanottotilan pohja on myös tiivisasfaltista, josta vedet viemäröidään prosessiin. Viemäröinneillä estetään ainesten pääsy ympäristöön myös onnettomuus- tai häiriötilanteen aikana. Polttoaineiden ja kemikaalien varastoinnissa käytetään
asianmukaisia suoja-altaita ja turvalaitteita. Laitoksen ylösajovaiheessa käytettävä polttoaine varastoidaan kaksoisvaipallisessa säiliössä.
Taulukkoon 4.5 on arvioitu tontilla syntyviä ojaan ja kokoomakaivoon ohjattavien sade- ja
hulevesien maksimimäärää. Tilastollisesti tällainen rankkasadetilanne syntyy keskimäärin
kerran viidessä vuodessa. Laskennallisesti tällöin alueelta voi tulla kerrallaan hulevesiä
noin 20 700 m3.
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Taulukko 4.5. Syntyvien sade- ja hulevesien maksimimäärä. (Olli Enqvist/Tähtiranta Oy)

4.4.5 Kemikaalit
Biojalostamolla käytetään jossain määrin kemikaaleja ja myrkyllisiä yhdisteitä. Rutiinikäytössä olevat kemikaalit ovat lähinnä pesu- ja desinfiointiaineita. Lisäksi hajukaasujen käsittelyprosesseissa saatetaan käyttää lipeää (NaOH) tai rikkihappoa (H 2SO4) prosessin pHtason säätämiseksi ja rikin tai typen yhdisteiden sitomiseksi. Rikkihappoa käytetään pääosin rejektiveden typen konsentrointiprosessissa. Taulukossa 4.6 on esitetty yhteenveto
laitoksella käytettävistä kemikaaleista.

Taulukko 4.6. Laitoksella käytettävät kemikaalit.
Kemikaali
VaarallisuusVarastoitava
luokka
(tn)
rikkihappo
H314
40
natriumhydroksidi
H314
40
etyleeniglykoli
H302
0,4
vaahdonestoaine
H413
<0,2
kevyt polttoöljy
H351
<5

määrä Käyttökohde
typen konsentrointi
pH:n säätö
jäätymisen esto
vaahdon estoon
laitoksen käynnistysvaiheessa sekä varapolttoaineena

Valtioneuvoston asetuksessa 855/2012 määrätään vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja
varastoinnin valvonnasta. Biojalostamossa käytettävien kemikaalien laadun ja määrän mukaan laitos luokitellaan vähäiseksi toiminnaksi, jolloin laitokselle laaditaan asetuksen 5
§:n mukainen kemikaali-ilmoitus palo- ja pelastusviranomaisille toimitettavaksi.
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4.4.6 Veden hankinta
Biojalostamo liitetään Riihimäen Veden vesijohtoverkkoon. Vuosittain tarvittavan puhtaan
veden määrän on arvioitu olevan 15 000 - 20 000 m3. Puhdasta vettä tarvitaan prosessissa
mm. vedenerotuksessa polymeerivetenä sekä laitoksen ja kaluston pesu- ja puhdistustoimiin. Laitoksen toteuttamisen yhteydessä arvioidaan mahdollisen porakaivon mahdollisuus
puhtaan käyttöveden hankkimiseksi.
4.4.7 Energia
Laitoksen lämmöntarve on 7000 – 8 000 MWh vuodessa. Tarvittava lämpö tuotetaan laitokselle rakennettavassa 1 – 1,5 MW kattilassa. Tarvittava sähköenergia, noin 2 200 MWh
ostetaan valtakunnanverkosta.
Kattilaa koskee Valtioneuvoston asetus (750/2013) polttoaineteholtaan alle 50 megawatin
energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista.
4.4.8 Liikenne
Hankkeesta aiheutuva liikenne koostuu ulkopuolelta tulevien jätejakeiden kuormista sekä
valmiiden lannoitetuotteiden poisviennistä. Vaarallisten aineiden kuljetusta ei tapahdu.
Ulkopuolelle toiminnasta aiheutuu raskasta liikennettä noin 10 autoa vuorokaudessa. Sisäistä liikennettä alueelle aiheutuu kun ekojalostamosta tuodaan bioalitetta biojalostamolle käsittelyyn sekä kun prosessissa muodostuvaa typpikonsentraattia ja kuivattua mädätysjäännöstä kuljetetaan Ekokem Oyj:n alueelle hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi.
Typpikonsentraattia ja kuivattua mädätysjäännöstä voidaan kuljettaa myös alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi muuhun käyttöön, jolloin niistä aiheutuva liikenne lisätään
ulospäin menevään liikenteeseen.
Sisäistä raskasta liikennettä biojalostamon toiminnasta aiheutuu noin 8 autoa vuorokaudessa. Typpikonsentraatin kuljetuksen osuus on noin 0,5 autoa vuorokaudessa. Raskaanliikenteen lisäksi aiheutuu vähäistä liikennettä 2 - 4 autoa päivässä työmatkaliikenteestä
johtuen. Biojalostamo toimii pääasiassa arkipäivisin kello 7 - 18 välillä. Tarvittaessa voidaan jäte-eriä vastaanottaa myös viikonloppuisin. Taulukossa 4.7 on esitetty arvio hankkeen aiheuttamasta raskaan liikenteen määristä sekä laadusta.
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Taulukko 4.7. Arvio biojalostamon aiheuttamasta liikenteestä.

Ajoneuvoliikenne hankealueelle tulee kulkemaan Kt 54:lta alueen nykyisen liittymän
kautta Kuulojantielle ja edelleen laitosalueelle rakennettavan liittymän kautta. Sisäinen
liikenne biojalostamon ja Ekokemin laitosten välillä tulee tapahtumaan Kuulojantietä pitkin.
Kuulojantielle on kanavoitu liittymä kantatieltä, joka on Tiehallinnon toimesta uusittu
vuonna 2005. Kantatiellä liittymässä on väistötila ja oikeaan kääntyvälle liikenteelle ryhmittymiskaista. Kantatien nopeusrajoitus on 80 km/h ja se on valaistu kaupungin suunnasta Ekokemille saakka. Henkilö- ja kevyt liikenne käyttää jossain määrin myös laitosalueen eteläpuolelta ja varuskunta-alueen kautta kulkevaa Talteentietä. Kuulojantie on asfaltoitu ja valaistu Kt 54 risteyksestä Ekokemin alueelle asti, minkä jälkeen tie jatkuu
hiekkatienä ilman katuvalaistusta. Kuulojantiellä on lisäksi muutama yksityiskäytössä
oleva kiinteistö, joille kuljetaan Ekokemin läpi. Kuvassa 4.5 on esitetty liikennöintireitti
hankealueelle.
Alueelle on lisäksi suunniteltu rakennettavaksi uusi ajoyhteys nykyisen liittymän itäpuolelle, mikäli Riihimäen itäinen ohikulkutie toteutuu. Tällöin kaikki alueen liikenne siirtyisi
kulkemaan käsittelykeskuksen itäpuolelle suunnitellun tien kautta.
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Kuva 4.5. Liikennöintireitti Kt 54:lta hankealueelle.
4.4.9 Toiminnasta syntyvät jätteet ja päästöt
4.4.9.1 Jätteet
Laitoksen toiminnassa muodostuu erilaisia jätejakeita seuraavasti:
 Vastaanotettavien jätejakeiden sisältäessä hiekkaa, soraa tai muuta vastaavaa raskasta ainesta, mitä kerääntyy mm. vastaanottoaltaan pohjalle. Vastaanottoaltaan
tyhjentäminen toteutetaan arvion mukaan kerran vuodessa. Jakeet toimitetaan luvansaaneeseen käsittelypaikkaan.
 Biojakeen ja biojätteen esikäsittelystä syntyy pääasiassa muovijätettä arviolta 15 20 % tuodusta jätemäärästä. Tällöin altaan pohjalle saostunut aines tyhjennetään
ja toimitetaan muovijalostamoon.
 Linjan 1 kuivattu mädätysjäännös toimitetaan luvansaaneeseen käsittelypaikkaan.
 Laitoksen toimisto- ja sosiaalitiloissa muodostuu sekalaista yhdyskuntajätettä, joka
lajitellaan ja toimitetaan luvanvaraiseen käsittelypaikkaan.
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Käyttökelvottomat koneet, laitteet ym. toimitetaan luvanvaraiseen käsittelyyn.
Koneiden ja laitteiden huollossa muodostuvat mahdolliset jäteöljyt yms. toimitetaan luvanvaraiseen käsittelyyn.
Hajunkäsittelyssä oleva aktiivihiilimassa vaihdetaan tarvittaessa ja toimitetaan luvanvaraiseen käsittelypaikkaan tai hyödynnetään hiilenlähteenä lopputuotteessa.

Taulukossa 4.8 on esitetty yhteenvetona muodostuvien jätteiden EWC-koodi, määrä ja
käsittely.
Taulukko 4.8. Biojalostamolla syntyvät jätejakeet.
Jätelaji
EWCMäärä tn/a Toimitus
koodi
Vastaanottoaltaan
19 06 99
50
hyödyntäminen materiaalina
puhdistuksessa syntai energiana / loppusijoitus
tyvä rejekti
Biojätteen esikäsit- 19 12 12
1 400-2 100 hyödyntäminen materiaalina
telyssä syntyvä retai energiana
jekti
Kuivattu mädätys- 19 06 99
9 700
energiana hyödyntäminen
jäännös
Sekalainen
yhdys- 20 03 01
0,2
hyödyntäminen materiaalina
kuntajäte
tai energiana
Metalli
20 01 40
1
hyödyntäminen materiaalina
Ajoneuvojen huolto: 13 02 08
1
vaarallisen jätteen keräys
jäteöljyt,
öljyn- 16 01 07
1
suodattimet,
16 01 18
muut osat
Aktiivihiilimassa
15 02 03
10-15
hyödyntäminen materiaalina
Laitokselle laaditaan jätelain 120 §:n mukainen jätteen käsittelyn seurantasuunnitelma.
Syntyvien jätteiden määrästä ja laadusta sekä toimituspaikoista pidetään kirjaa.
4.4.9.2 Jätevedet
Biojalostamolla
muodostuu
prosessijätevesiä
linjan
1
nestejakeen
typen
talteenottoprosessissa. Talteenottomenetelmänä toimii kappaleessa 4.2.3.1 kuvattu
flotaatio ja strippaus. Typen talteenottomenetelmä toimii siten myös viemäröitävien
rejektivesien puhdistusmenetelmänä. Prosessissa muodostuu jätevettä noin 30 000 m3
vuodessa. Jätevedet johdetaan viemäriin edelleen käsiteltäväksi Riihimäen
jätevedenpuhdistamolle laadittavan teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti. Taulukossa
4.9 on esitetty arvio viemäröitävien vesien laadusta normaalitilanteessa ja
häiriötilanteessa sekä viemäröitävien vesien osuus puhdistamon kuormitukseen.
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Häiriötilanne kuvaa ns. pahinta tilannetta, jossa linjan 1 rejektivesi menee viemäriin
ilman flotaatiota ja strippauskäsittelyä.
Taulukko 4.9. Viemäröitävien vesien laatu normaali- ja häiriötilanteessa.
Jätevesi mitoitus/tavoitearvojen
Jätevesi häiriötilanteen mukainen
mukainen tilanne
tilanne (käsittelemätön rejektivesi)
Q
71
m3/d
80
m3/d
BOD
71
kg/d
1000
mg/l
144
kg/d
1800
mg/l
TSS
71
kg/d
1000
mg/l
96
kg/d
1200
mg/l
N
14
kg/d
200
mg/l
160
kg/d
2000
mg/l
P
5
kg/d
75
mg/l
6
kg/d
75
mg/l

Viemäriverkoston osalta on todettu, että liittyminen Ekokemin nykyiseen viemäriliittymään ei ole mahdollista verkoston pienen kapasiteetin takia ja, että alueelle on lisättävä
viemäröintikapasiteettia joka tapauksessa. Riihimäen Vedellä on meneillään tekninen selvitystyö alueen viemäriverkoston kapasiteetista ja viemäröinnin toteutuksesta. Työn odotetaan valmistuvan syksyn 2015 kuluessa. Myös Hausjärven kunta selvittää uuden viemärilinjan rakentamista.
4.4.9.3 Haju
Laitoksella syntyy haisevia yhdisteitä erityisesti orgaanisten yhdisteiden happokäymisen
yhteydessä. Merkittävin hajukuorma syntyy raaka-aineiden vastaanotossa ja prosessoinnissa. Hajua voi syntyä myös raaka-aineiden kuljetuksissa, rejektiveden käsittelyssä, lopputuotteiden varastoinnissa ja biokaasun soihtupoltossa.
Toiminnot tapahtuvat suljetuissa tiloissa, joiden hajukaasut kerätään ja käsitellään hallitusti hajukaasujen käsittelyssä ennen johtamista ilmakehään. Ovien ollessa kiinni hajukaasujen keräys toimii tehokkaasti, eikä hajukaasuja pääse käsittelemättöminä laitoksen
ulkopuolelle.
Mädätysjäännöksen varastosäiliö on umpinainen PVC-muovista rakennettu maanvarainen
säkki, jonka täyttö tapahtuu pohjasta käsin. Tyhjennys tapahtuu letkuliitynnän kautta
pumppaamalla suoraan säiliöautoon. Kuljetukset tapahtuvat lietteen osalta umpinaisessa
säiliöautossa, ja kiinteän materiaalin osalta kuorma-autokuljetuksin. Biotehdas Oy:n
usean vuoden käyttökokemuksen mukaan mädätysjäännöksen varastoinnista tai kuljetuksista ei ole aiheutunut häiritseviä hajupäästöjä.
Jätevedenpuhdistamolle viemäröitävät vedet käsitellään flotaatio- ja strippausmenetelmällä. Käsiteltyjen vesien hajuominaisuudet ovat huomattavasti vähäisemmät kuin käsittelemättömän rejektiveden. Käsittelyssä rejektivedestä poistetaan ammoniumtyppeä
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sekä kiintoainesta, mikä vähentää myös viemäriverkostossa tapahtuvaa orgaanisen aineksen hajoamista ja siten myös hajua. Biojalostamolta viemäröitävien vesien orgaanisen aineksen määrä on pienempi kuin tavanomaisten yhdyskuntajätevesien, eikä aiheuta suljetussa viemäriverkostossa normaalista poikkeavaa hajua. Käsiteltävät vedet viemäröidään
suljetusti, eikä hajukuormaa pääse myöskään laitosalueelle.
Biojalostamon normaalitilanteissa hajupäästöt ovat vähäisiä ja rajoittuvat laitoksen välittömään läheisyyteen. Häiriötilanteissa aistittavaa hajua voi levitä laitosalueen ulkopuolelle.
4.4.9.4 Pöly
Biojalostamolla toiminta tapahtuu suljetuissa tiloissa ja vastaanotettava materiaali on
märkää, eikä näin ollen aiheuta pölyämistä ympäristöön. Kuivatun mädätysjäännöksen varastointi tapahtuu ulkotilassa kattamattomalla kentällä. Varastoitava materiaali on kosteaa ja varastointiaika lyhyt. Valmiin laitoksen piha-alueet on asfaltoitu, mikä vähentää
ulkona tapahtuvaa, lähinnä liikenteestä johtuvaa pölyämistä. Biotehdas Oy:n muilla toiminnassa olevilla laitoksella pölyämistä ei ole esiintynyt.
Biojalostamohankkeessa työskentelevien on tarpeen muistaa alueen yleinen riski Kuulojan
muun teollisuuden aiheuttaman pölyn mukana mahdollisesti kulkeutuvista haitta-aineista.
Alueen pölyvaikutuksia on tutkittu vuonna 2011 Ekokem-Palvelu Oy:n Hausjärven teollisuusjätekeskuksen toimintoja koskevan YVA:n yhteydessä. Tulosten mukaan pölyntorjuntatoimenpiteiden avulla hiukkasten kokonaispitoisuuksien arvioidaan jäävän alle pienhiukkasten 50 μg/m3 raja-arvon noin 100 metrin etäisyydellä jätekeskuksen rajasta. Tuloksissa
todettiin lisäksi, että pölyn välityksellä kulkevat haitta-aineet voivat kuitenkin poikkeavissa olosuhteissa muodostaa terveysriskin alueen työntekijöille.
4.4.9.5 Melu
Biojalostamon melua aiheuttavat toiminnat sijoittuvat sisätiloihin. Biotehdas Oy:n muilla
laitoksilla tehtyjen melumittausten perusteella voidaan todeta, että itse biokaasulaitostoiminta ei aiheuta merkittävää melua ympäristöön. Mitatut meluarvot ovat olleet alueen
laidalla selvästi alle ohjearvojen. Melua aiheutuu lähinnä liikenteestä, kun laitokselle tuodaan jätejakeita ja kun lopputuotteita viedään pois. Alueella käytetään myös jonkin verran pyöräkuormaajaa lavojen ym. siirtoon.
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4.4.9.6 Mikrobit, myrkylliset yhdisteet
Biojalostamolle tuodaan käsiteltäväksi eläin- ja kasviperäisiä materiaaleja useista eri kohteista sekä yhdyskuntien jätevesilietettä. Materiaalit voivat sisältää erityyppisiä patogeenejä eli tautia aiheuttavia mikrobeja kuten bakteereita, parasiittejä ja viruksia. Ns.
tavallisia jätejakeita käsittelevältä linjalta valmistuvia lopputuotteita käytetään maanparannus- ja lannoitevalmisteina, jolloin vaarana on patogeenien leviäminen, ellei lietettä
hygienisoida. Sivutuoteasetuksessa määritetään tarkat kriteerit, joilla ehkäistään lannoitetuotteita valmistavan laitoksen haitallisten mikrobien leviäminen. Bioalitetta käsittelevän linjan 1 lopputuotteet menevät polttoon tai muuhun vastaavaan käsittelyyn ja syntynyt nestejae viemäröidään. Sivutuoteasetusta ei sovelleta linjan 1 tuotteisiin.
Laitokselle laaditaan sivutuoteasetuksessa edellytetty omavalvontasuunnitelma, jonka
perusteella laitoksella toteutetaan hygieniavalvontaa. Omavalvontasuunnitelma hyväksytään Eviran toimesta laitoshyväksynnän yhteydessä. Omavalvontasuunnitelma sisältää
myös laitoksen puhdistusohjelman sekä haittaeläinten torjuntasuunnitelman.
Omavalvontasuunnitelmassa määritetään myös kuinka usein ja miten käsitellyistä tuotteista otetaan mikrobiologisia näytteitä. Hyväksyntämenettelyssä edellytetään, että näytteitä otetaan vähintään jokaisesta valmistuvasta tuotantoerästä. Mikrobiologiset analyysit
on tehtävä Eviran hyväksymässä laboratoriossa. Lannoitevalmistelaissa ja sivutuoteasetuksessa määritellään hankkeen mukaisella laitoksella tuotetuille lopputuotteille seuraavat
mikrobiologiset vaatimukset:



puhtaita Salmonellasta (ei todettu/25 g), ja
Escherichia coli enintään 1 000 pmy/g

Saastuneen lopputuotteen joutuessa asiakkaalle vedetään saastunut erä pois ja toimitaan
Eviran antamien ohjeiden mukaisesti.
4.4.9.7 Kaasut
Normaalitoimintatilanteessa biojalostamon työskentelytiloihin ja ympäristöön ei vapaudu
haitallisia kaasuja, koska prosessi toimii suljetuissa tiloissa.
Vuoto- tai onnettomuustilanteissa on mahdollista, että sisätiloihin voi vapautua biokaasun
sisältämiä yhdisteitä; metaania (CH4) ja hiilidioksidia (CO2), sekä pienempinä pitoisuuksina
esiintyviä rikkivetyä (H2S) ja ammoniakkia (NH3) sellaisia pitoisuuksia, jotka voivat aiheuttaa terveysvaikutuksia tiloissa oleileville. Rikkivety ja ammoniakki aiheuttavat myös hajuhaittaa.
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Kaasujen ominaisuuksia
Ilman epäpuhtauksien haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) ovat arvioita hengitysilman epäpuhtauksien pienimmistä pitoisuuksista, jotka työntekijöiden hengitysilmassa
saattavat aiheuttaa haittaa tai vaaraa turvallisuudelle tai terveydelle. Arvot ovat Sosiaalija terveysministeriön määrittelemiä ja ne on vahvistettu työturvallisuuslaissa. Taulukkoon
4.10 on kerätty yhteen hiilidioksidin, rikkivedyn ja ammoniakin HTP-arvot. Kaasujen vaikutusten tarkemman kuvauksen lähteinä ovat olleet Työterveyslaitoksen julkaisemat
WHO:n koordinoiman kemikaaliturvallisuusohjelman ja EU:n yhteistyöprojektin tuloksena
syntyneet kansainväliset kemikaalikortit (ICSC, International Chemical Safety Cards) ja
onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet (OVA) – turvallisuusohjeet.


Hiilidioksidi (CO2) on väritön ja lähes hajuton ilmaa raskaampi kaasu. Ilmaa raskaampana hiilidioksidi voi kerääntyä mataliin tiloihin, jossa suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa hapenpuutetta.



Rikkivety (H2S) on ilmaa raskaampi väritön kaasu, jolle tunnusomaista on mädäntyneen kananmunan haju. Rikkivety on räjähtävää, jos sitä on ilmassa 4,3 - 46 tilavuusprosenttia. Rikkivedyn hajukynnys on 0,008 ppm (0,011 mg/m 3). Hajuaisti turtuu altistumisen jatkuessa ja lamaantuu yli 100 ppm (150 mg/m 3) pitoisuuksissa.
Lyhytaikainen altistuminen voi aiheuttaa silmien ja hengitysteiden ärsyyntymistä.



Ammoniakki (NH3) on ilmaa kevyempi väritön kaasu, jossa on pistävä haju. Ammoniakki on räjähtävää, jos sitä on ilmassa 15 - 28 tilavuusprosenttia. Ammoniakin
hajukynnys on 5 – 50 ppm (3,6 – 36 mg/m3). Suurien pitoisuuksien hengittäminen
voi aiheuttaa keuhkopöhön.



Metaani (CH4) on hajuton ja väritön, ilmaa kevyempi kaasu. Suuret pitoisuudet suljetuissa tiloissa aiheuttavat hapenpuutetta. Metaani on räjähtävää pitoisuudessa 5
- 15 til-% ilmassa suljetussa tilassa. Tiloissa, jotka ovat kaasulinjojen kanssa yhteydessä, on käytettävä metaanikaasunilmaisinta.

Taulukko 4.10. Ilman epäpuhtauksien haitalliseksi tunnetut pitoisuudet. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014)
8h
15 min
3
ppm
mg/m
ppm
mg/m3
Hiilidioksidi
5 000
9 100
Rikkivety
5
7
10
14
Ammoniakki
20
14
50
36
Metaani
1 000
-
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Laitokselle laaditaan räjähdyssuojausasiakirjat sekä pelastussuunnitelma, joissa annetaan
ohjeet mm. kaasuvuototilanteessa toimimiseksi. Lisäksi laitoksen kaasuvaaran omaavat
tilat varustetaan kaasunilmaisimilla, käytössä on tarvittaessa myös henkilökohtaiset kaasumittarit.
4.4.9.8 Haittaeläimet
Käsiteltäessä orgaanisia jätejakeita voi toiminta houkutella laitoksen alueelle haittaeläimiä, kuten jätteitä syöviä rottia ja lintuja. Tyypillisesti tämä ei ole ollut ongelma kun
jätteiden käsittely tapahtuu suljetussa ympäristössä, mihin jyrsijöillä ym. haittaeläimillä
ei ole pääsyä. Mahdollisia haittaeläimiä torjutaan ulkopuolinen asiantuntijan toimesta.
Laitokselle laaditaan haittaeläinten torjuntaohjelma omavalvontasuunnitelman yhteydessä.
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5

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT

5.1 Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
Biojalostamohankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) ja asetuksen (713/2006) mukaisessa laajuudessa.
Biojalostamohankkeelle on suoritettava ympäristövaikutusten arviointimenettely asetuksen 2. luvun 6 §:n kohdan 11 b perusteella, kun laitoksen biologinen käsittelykapasiteetti
ylittää 20 000 tn vuotuisen määrän. YVA-viranomaisena toimii Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
5.2 Ympäristölupa
Biojalostamohankkeen toteuttaminen edellyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan. Ympäristönsuojelulain liitteen 1, taulukon 1 kohdan 13 f mukaan jätteiden anaerobinen käsittelytoiminta, jonka käsittelykapasiteetti on vähintään 100 tonnia
vuorokaudessa, kuuluu direktiivilaitoksiin. Vaihtoehdossa VE1 vuorokausikapasiteetti on
noin 200 tn/vrk ja kuuluu siten direktiivilaitosten piiriin, mikä on huomioitava myös ympäristölupaa haettaessa. Direktiivilaitosten kohdalla kyseeseen tulee myös alueen perustilaselvityksen tarpeen arviointi. Tarpeen arviointi tehdään ympäristölupaprosessin yhteydessä.
Ympäristöluvan lupaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristölupaan liittyviä päätöksiä voidaan tehdä vasta, kun lupaviranomaisella on käytössään hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto.
5.3 Rakennuslupa
Biojalostamon rakentaminen vaatii yksityiskohtaiset rakennus- ja rakennuttamissuunnitelmat. Näihin edellytetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL (132/1999) mukaiset rakennusluvat, jotka myöntää Hausjärven kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
5.4 Teollisuusjätevesisopimus
Teollisuusjätevesiksi luokitellaan kaikki vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavat jätevedet, jotka poikkeavat asumajätevesistä. Niillä voi olla vaikutuksia viemäriverkoston kuntoon, jätevedenpuhdistamon prosessiin tai vesihuoltolaitoksen työntekijöiden turvallisuuteen.
Tuotannossaan ja toiminnassaan syntyneitä jätevesiä viemäriin laskevien teollisuusyritysten on solmittava jätevesiä vastaanottavan laitoksen kanssa teollisuusjätevesisopimus jä-
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tevesien johtamisesta. Jäteveden johtamiselle asetettavat ehdot määritellään tapauskohtaisesti veden määrästä ja laadusta riippuen. Teollisuusjätevesisopimukseen voidaan esimerkiksi määrittää lisäehtoja jätevesien tarkkailusta tai haitallisten aineiden enimmäismääristä. Tässä hankkeessa jätevesiä vastaanottavana laitoksena toimii Riihimäen Veden
puhdistamo.
5.5 Laitoshyväksyntä
Laitoshyväksyntä vaaditaan lannoitevalmistelain (539/2006) mukaan kaikilta orgaanisia
lannoitevalmisteita valmistavilta laitoksilta. Lisäksi sivutuoteasetuksen (EY) N:o
1069/2009 mukainen laitoshyväksyntä edellytetään kaikilta luokkaan 3 (ruokajäte, kaupan
entiset elintarvikkeet, teollisuuden eläinperäinen jäte) ja luokkaan 2 (lanta) käsitteleviltä
laitoksilta. Laitoshyväksyntä edellyttää, että laitokselle on laadittu omavalvontajärjestelmä, jonka on perustuttava HACCP-järjestelmään (Hazard Analysis and Critical Control
Points = Riskien analysointi ja kriittisten valvontapisteiden valvonta). Laitoshyväksynnän
myöntää Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira).
5.6 Tuotehyväksyntä
Sivutuoteasetuksen (EY 106972009) ja lannoitevalmistelain (539/2006) perusteella laitoksella muodostuvien ravinnejakeiden markkinointi ja myynti edellyttää tuotehyväksyntää.
Tuotehyväksynnän kriteereinä on, että ravinnejakeille on laadittu tuoteselosteet ja niiden
hygieeninen laatu on todennettu hyväksytyssä laboratoriossa. Tuotehyväksynnän myöntää
Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira).
5.7 Kemikaalilain mukainen ilmoitus
Biojalostamolla sovelletaan asetusta vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja
varastoinnista (855/2012). Asetuksen mukaan kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi edellyttävät ilmoitusta palopäällikölle tai kunnan kemikaaliviranomaiselle. Biojalostamon käyttämien kemikaalien yhteenlaskettu määrä luokitellaan vähäiseksi käytöksi. Biokaasua johdetaan putkistossa edelleen muualla käytettäväksi, putkistoihin ja niihin liittyviin laitteistoihin sovelletaan maakaasuasetusta.
5.8 Pelastussuunnitelma ja ATEX – asiakirjat
Biojalostamolle on laadittava Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 1§ kohdan 10 ja 12 mukaan pelastussuunnitelma.
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Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään, miten niihin varaudutaan ja millä tavalla tapahtuvissa onnettomuustilanteissa toimitaan. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija.
Räjähdyssuojausasiakirja (ATEX) laaditaan työpaikan henkilöturvallisuuden parantamiseksi. Asiakirjaan kirjataan työpaikan syttyvien, räjähdysvaaran aiheuttavien nesteiden, kaasujen ja pölyjen tunnistaminen, riskinarviointi sekä toimenpiteet räjähdysten estämiseksi ja räjähdyksiltä suojautumiseksi. Räjähdyssuoja-asiakirja on olennainen osa laitoksen pelastussuunnitelmaa.
5.9 Maakaasuputken sijoittaminen tiealueelle
Maakaasuputkien sijoittaminen tiealueelle on luvanvaraista. Lupamenettelyssä tienpitoviranomaisen (ELY-keskus) ja johdon omistajan välillä laaditaan sijoitussopimus. Se sisältää
maantielain 42 §:n mukaisen luvan tehdä tiealueeseen kohdistuvaa työtä ja sijoittaa johtoja ja kaapeleita sekä niihin liittyviä laitteita tiealueelle. Sijoitussopimukset tehdään
keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa.
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6

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TOTEUTUS

6.1 Arvioitavat vaikutukset
Ympäristövaikutusten arviointimenettely perustuu YVA-lain ja – asetuksen edellyttämiin
vaatimuksiin. Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin biojalostamon toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia sekä normaali-, että poikkeustilanteen aikana:










hajuun
liikenteeseen
työllisyyteen
maaperään, pohjaveteen ja pintaveteen
ilmaan ja ilmastoon
kasvillisuuteen, eliöihin ja monimuotoisuuteen
maankäyttöön ja maisemaan
ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
luonnonvarojen hyödyntämiseen

Lisäksi tarkasteltiin toimintaan liittyviä ympäristöriskejä ja niiden aiheuttamia vaikutuksia
ympäristöön. Arvioinnissa huomioitiin hankkeen elinkaari: nykytila – rakentaminen – toiminta – käytöstä poisto. Merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat toiminnan aikana.

6.2 Arviointimenetelmät
Arviointi perustui seuraaviin menetelmiin:
- Ympäristön nykytilan kartoittamiseen, sekä tehtyjen luonto- ja ympäristövaikutusselvitysten informaation hyödyntämiseen.
- Kirjallisuusselvityksiin, jotka tehtiin Watrec Oy:n toimesta. Keskeiset lähdeviitteet
esitetään lähdeluettelossa.
- Laskennallisiin energia- ja päästömalleihin.
- Toiminnassa olevien vastaavien laitosten mittaus- ja tilastointitietojen hyödyntämiseen.
- Asiantuntijoiden vaikutusarvioihin. Mm. ohjelmalausunnoista saatavia asiantuntijalausuntoja käytetään arvioinnin pohjana.
- Tiedotustilaisuuksissa saatuihin tietoihin ja niiden analysointiin.
- YVA-menettelyn aikana annettavista lausunnoista ja mielipiteistä saatavaan informaatioon.
Arvioidut menetelmät on kerrottu tarkemmin kunkin vaikutusarvioinnin kappaleen alussa.
Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty myös alueelle aiemmin tehtyjä ympäristövaikutusten
arviointeja: Jätteen energiakäytön laajennus YVA 2009 ja Kuulojan teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen laajennus YVA 2011.
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Arvioinnissa on pyritty huomioimaan mahdollisimman kattavasti sekä hankkeen haitalliset
vaikutukset ja niiden hallinta että hankkeen positiiviset ympäristövaikutukset. Arvioinnin
tulosten perusteella on suoritettu vaihtoehtojen vertailu ja arvio hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta.
YVA-selostuksessa kirjallisuuteen perustuvissa vaikutusarvioinneissa on keskeiset lähdeviitteet mainittu lähdeluettelossa. Pyydettäessä on mahdollista saada lisätietoja selvitystyöstä ja mahdollisesti epäselvistä asioista. Yhteystiedot on esitetty kappaleessa 2.1.
Vaikutusten arviointiin liittyvät epävarmuustekijät
Ympäristövaikutusten arviointi on sananmukaisesti arvio hankkeen välittömistä ja välillisistä vaikutuksista sen lähiympäristöön. Arviointiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka
voivat johtua pääasiallisesti:
-

Lähtötietojen tarkkuudesta. Yleisesti eri lähteiden tiedot voivat vaihdella merkittävästi.
Laskennallisista epävarmuustekijöistä.
Mallien välisistä eroista ennustettaessa tiettyjä vaikutuksia mallien avulla.
Vaikutusten arvioinnin ajankohdasta suhteessa hankkeen suunnittelun etenemiseen.
Ympäristövaikutusten aikana ei välttämättä ole käytettävissä hankkeen kaikkia yksityiskohtaisia toteuttamissuunnitelmia.
Asioiden subjektiivisesta luonteesta esim. haju, maisema.
Käytetyistä keskimääräisistä kuljetuskalustoista ja matkoista mm. liikenteen ja päästöjen kohdalla.
Lainsäädännön muutokset.

6.3 Arvioitujen vaikutusalueiden rajaus
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja
häiriintyviä kohteita noin 7 km säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Kuvassa 6.1 on esitetty
ehdotus välittömien vaikutusten aluerajaukselle. Vaikutusalueen maantieteellisenä rajauksena on käytetty seuraavaa:
 n. 0,1 - 1 km säteellä hankealueesta selvitettiin toiminnan melu-, maaperä-, kasvillisuus-, eliö- ja monimuotoisuusvaikutukset sekä vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan.
 n. 2 km säteellä hankealueesta selvitettiin toiminnan terveysvaikutukset, vaikutukset
ilmaan ja pohjavesiin.
 Liikenteen vaikutuksia selvitettiin laitosalueelta pääteille.
 Hajuvaikutuksia on tarkasteltu noin seitsemän kilometrin säteellä.
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Vesistövaikutuksia tarkasteltiin biojalostamon jätevettä vastaanottavan puhdistamon
sekä hulevesiä vastaanottavan vesistön kautta niin kauas kuin vaikutuksia oletettiin
olevan.
Hankkeen työllisyysvaikutuksia tarkasteltiin lähinnä Riihimäen, Hausjärven sekä seutukuntien osalta.
Ilman maantieteellistä rajausta tarkastellaan ilmastovaikutuksia sekä vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen.
Terveysvaikutuksia tarkasteltiin edellä mainittujen pohjalta.

Häiriö- ja onnettomuustilanteissa vaikutukset voivat olla laajempia. Selostuksessa annetaan myös arvio biojalostamolle tyypillisistä riskeistä.
Biojalostamohankkeella on myös välillisiä vaikutuksia. Erityisesti laitoksella muodostuvien
lannoitetuotteiden peltokäytön vaikutuksia on tarkasteltu yleisellä tasolla ja vaikutuksia
on verrattu muiden lannoitetuotteiden käytön ympäristövaikutuksiin.
Näiden vaikutustarkasteluiden lisäksi on tarkasteltu myös bioenergian käytöstä aiheutuvia
ympäristövaikutuksia ja mm. vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin yleisesti ympäristön
tilaan vaikuttavina tekijöinä ilman vaikutusalueen maantieteellistä rajausta.
Tarkastelualueet on pyritty määrittelemään niin laajoiksi, että merkittäviä vaikutuksia ei
voida olettaa olevan alueen ulkopuolella.
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Kuva 6.1. Vaikutusten tarkastelualue.
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7 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Tässä kappaleessa tarkastellaan biojalostamon toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Ajallisesti vaikutukset voidaan jakaa rakentamiseen, toimintaan ja käytöstä poistoon.
Lisäksi arvioidaan soveltuvin osin ympäristöön kohdistuvia ympäristöonnettomuuksia ja
seurauksia sekä mahdollisia yhteisvaikutuksia alueen muun toiminnan kanssa. Merkittävimmät vaikutuksen kohdistuvat toiminta-aikaan.

7.1 Haju
7.1.1 Toiminnan aiheuttama hajuvaikutus
Haju ja hajun kokeminen on luonteeltaan hyvin subjektiivista ja sidoksissa kiinteästi haistelijaan ja haistelijan kokemuksiin. Yleisesti hajun ja hajuhaitan kokemiseen vaikuttavat
monet seikat mm. hajuherkkyys, asenteet hajun aiheuttajaan sekä hajuun tottuminen.
Hajujen leviämiseen vaikuttaa maaston muotojen lisäksi, ilmanpaine, vallitsevat tuulen
suunnat sekä tuulten esiintymistiheys ja voimakkuus. Suurempi tuulen nopeus laimentaa
hajun tehokkaammin ja vaikutusalue jää pienemmäksi, vastaavasti tyynellä säällä hajuvaikutus yltää kauemmas.
Hajuvaikutusten arviointi perustuu hankkeeseen laadittuun hajumallinnukseen sekä Biotehdas Oy:n toiminnassa olevista laitoksista saatuihin tietoihin. Laitoksen hajuvaikutukset
kohdistuvat laitoksen toiminnan aikaan.
Hajupäästön matemaattinen mallintaminen
Ilman hajupitoisuus ilmoitetaan hajuyksikköä kuutiossa (Hy/m3). Hajuyksikkö määritetään
aistinvaraisesti laboratorio-olosuhteissa käyttäen olfaktometriä. Hajupaneeliin osallistuvat ihmiset haistelevat standardoiduissa olosuhteissa kyseessä olevan ilmanäytteen laimennoksia. Hajuyksikkökerroin kertoo, kuinka monta kertaa hajua sisältävä ilmamassa tulee laimentaa, jotta siitä ei havaita hajua. Yleisesti ilman hajupitoisuus vaihtelee välillä
10 – 100 Hy/m3 riippuen hajupäästölähteistä alueella. Hajupäästölähteitä yleisesti ovat
mm. liikenne, maatalous, luonnon hajut metsistä ja nurmilta, teollisuus jne. Ilmassa vallitseva hajutaso on näiden hajupäästöjen summa. Yleisesti tietystä hajupäästölähteestä
mitattavan hajun aistittavana raja-arvona voidaan pitää arvoa 1 Hy/m3 ja häiritsevän hajupitoisuuden raja-arvona 5 Hy/m3. (Arnold, ym. 2005)
Hajupäästön avulla ilmoitetaan, kuinka paljon hajua hanke aiheuttaa lähiympäristössä.
Hajupäästössä otetaan huomioon ympäristöön joutuvan ilman hajupitoisuus sekä päästölähteestä aiheutuva ilmavirtaus, eli kuinka paljon haisevaa ilmaa ympäristöön pääsee.
Ympäristöön tuleva hajupäästö ilmoitetaan esimerkiksi hajuyksikköä sekunnissa (Hy/s) tai
hajuyksikköä tunnissa (Hy/h).
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Biojalostamon ympäristössä tehty hajumallinnus perustuu AERMOD View –ohjelmistolla
tehtyyn hajupäästön matemaattiseen mallinnukseen (versio 8.9.0). AERMOD on Yhdysvaltain ympäristöministeriön (EPA) ohjauksessa kehitetty ilmanpäästöjen matemaattinen
malli. AERMOD View on kanadalaisen Lakes Environmental yrityksen kehittämä sovellus
ohjelmistosta.
Mallinnuksessa huomioidaan säätiedot, maastonmuodot sekä päästölähteistä aiheutuvat
hajupäästöt. Mallinnuksessa on käytetty kolmen vuoden (2012 - 2014) säätietoja. Säätiedot ovat vuoden jokaiselta tunnilta, yhteensä tunteja kolmen vuoden aikana on 26 304.
Säätiedot toimitti Lakes Environmental Software. Mallinnusalueen maastonmuoto on määritetty malliin käyttäen Maanmittauslaitokselta saatuja alueen korkeuskäyriä. Hajupäästön leviäminen mallinnettiin alueelle, jonka koko oli 10 km x 10 km ja pinta-ala 100 km2.
Päästölähteen arvot ovat Biotehdas Oy:n laitoksilta saatuja arvoja. Mallinnuksessa on huomioitu normaali- ja häiriötilanteet. Mallinnuksessa ei huomioitu nestemäisen lannoitetuotteen varastosäkkejä eikä viemäröitäviä vesiä. Nestemäisen lannoitetuotteen varastosäkkien ei ole todettu aiheuttavan hajua ympäristöön. Viemäröitävät vedet eivät sisällä suuria määriä hajua aiheuttavia yhdisteitä, eivätkä ne aiheuta poikkeavaa hajuhaittaa viemäriverkostossa tai laitosalueella.
Hajumallinnuksen tulokset
Suomessa ei ole annettu ohjearvoa toiminnan aiheuttamasta hyväksyttävästä hajupitoisuudesta. Eräissä maissa tällainen ohjearvo on annettu. Ohjearvot perustuvat yleensä toiminnasta aiheutuvien hajujen ilmenemiseen ympäristössä hajutunteina vuodessa, eli
kuinka monta prosenttia vuoden tunneista jokin toiminta aiheuttaa tietyn suuruista hajuhaittaa tietyllä alueella. (Arnold, 1995)
Suomessa yleisesti käytetään VTT:n ohjearvosuosituksia 3 %:n ja 9 %:n hajutuntimääriä,
joita voidaan pitää ohjearvoina myös hajuhaitalle (Arnold, 1995). Tässä mallinnuksessa on
Riihimäen biojalostamon hajuhaittaa tarkasteltu käyttäen oheista ohjearvosuositusta. Hajuhaitaksi on määritelty 3 % (263 h) vuoden tunneista 1 Hy/m3 tunnin pituisena hajuhaittana. Tätä voidaan pitää hyvin tiukkana tulkintana ohjearvosuosituksesta. Lisäksi on esitetty hajupäästön maksimiarvojen leviäminen lähialueella. (Sweco, 2015)
Hajumallinnuksen tulokset on esitetty liitteissä 2 - 5. Mallinnuksen mukaan (liite 2) 1
Hy/m3:n (juuri aistittava pitoisuus) hajupitoisuus jää laitoksen normaalioloissa 3 %:a vuoden tunneista laitoksen välittömään läheisyyteen; 1,5 %:n (132 h) tuntiraja ei myöskään
ylitä juurikaan biojalostamolle varatun tontin rajoja. Liitteen 3 kartassa on arvioitu normaalitilanteen hajun maksimileviämistä. Kartan mukaan 1 Hy/m3 pitoisuus voidaan havaita vuoden jonain tuntina (< 132 h) noin kilometrin päässä laitokselta. Vastaavasti 3 ja
5 Hy/m3 hajuarvot jäävät laitoksen välittömään läheisyyteen.
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Häiriötilanteessa (liite 4) 1 Hy/m3:n hajupitoisuus voi 3 %:a vuoden tunneista levitä noin
200 metrin päähän laitoksesta, ollen aistittavissa lähimmällä asuinkiinteistöllä. Häiriötilanteessakin voimakkain hajukuorma jää laitoksen välittömään läheisyyteen. Liitteen 5
kartassa on arvioitu häiriötilanteen hajun maksimileviämistä. Kartan mukaan 1 Hy/m 3 pitoisuus voidaan havaita vuoden jonain tuntina (< 132 h) noin 2-4 kilometrin päässä laitokselta, riippuen ilmansuunnasta. Laajimmalle haju pääsee leviämään koilliseen ja lounaaseen ollen aistittavissa Riihimäen kaupungin koillisosien asuinalueella. Vastaavasti 3 ja 5
Hy/m3 hajuarvot voivat levitä noin 1 - 1,5 kilometrin päähän laitokselta laitoksen välittömään läheisyyteen.
Muut Biotehdas Oy:n laitokset
Biotehdas Oy:n toiminnassa on tutkittu hajujen leviämistä olemassa olevilla laitoksilla
vuodesta 2010 Huittisissa, vuodesta 2014 Kuopiossa ja Honkajoella sekä vuoden alusta
2015 Oulussa. Biokaasulaitostoiminnasta aiheutuneita hajuvalituksia on toiminnan aikana
ilmennyt ainoastaan yhden kerran.
7.1.1.1 Vaikutus
Tehdyn hajumallinnuksen ja toiminnassa olevien laitosten mittaustietojen sekä olemassa
olevan toiminnan hajupaneelitietojen perusteella voidaan arvioida, että biojalostamohankkeella ei ole normaalitilanteessa merkittäviä hajupäästöjä. Pääosa hajuista jää biojalostamolle varatun tontin sisäpuolelle. Häiriötilanteissa epäsuotuisten sääolosuhteiden
vallitessa hajua saattaa esiintyä tilapäisesti myös laitosalueen ulkopuolelle, yltäen myös
lähimmille naapurikiinteistöille. Vuotuinen hajutuntimäärä jää näissäkin alle määritellyn
hajuhaitan 3 % vuoden tunneista. Alueen muihin, noin 7 kilometrin säteellä oleviin herkkiin
kohteisiin ei laitoksen hajut mallinnuksen mukaan yllä häiriötilanteessakaan. Vallitseva
tuulen suunta alueella on lounas.
Alueella syntyy lisäksi ajoittain jonkin verran hajupäästöjä Ekokem-Palvelut Oy:n Hausjärven teollisuusjätekeskuksen ja Ekokem Oyj:n Riihimäen laitosalueen toiminnoista, lähinnä
yhdyskunnista peräisin olevan jätteen käsittelystä ja varastoinnista. Alueen ympäristöön
kohdistuvia hajuhaittoja on seurattu hajupaneelin avulla. Tulosten mukaan alueen nykyistä hajun voimakkuutta on kuvailtu pääasiassa lieväksi. Biojalostamon ei arvioida lisäävän alueen kokonaishajutilannettakaan. Alueelle on kuitenkin biojalostamon lisäksi rakentumassa ekojalostamo ja muovijalostamo, jolloin kaikkien alueen toimijoiden olisi kiinnitettävä erityistä huomioita hajunkäsittelyn tehokkuuteen ja häiriötilanteiden hallintaan.
Paikallisesti lyhytaikainen hajuhaitta voi syntyä jos käsittelemätöntä materiaalia kuljettava auto joutuu liikenneonnettomuuteen. Tällöin maahan joutunut materiaali on puhdistettava pois mahdollisimman nopeasti.
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7.1.2 Lopputuotteen hajupäästöt vs. karjanlanta
Hankkeella on positiivista vaikutusta niiden tilojen hajupäästöihin, jotka vastaanottavat
biokaasulaitoksen lopputuotteita peltolevityksessä käytettäväksi lannoitteeksi ja maanparannusaineeksi raakalannan sijaan. Biokaasulaitosprosessissa lietteen orgaanisen aineksen
hajoamisen johdosta myös lietteen haju muuttuu ja haisevien yhdisteiden pitoisuus vähenee huomattavasti. Hajua aiheuttavien yhdisteiden pitoisuuksien muutosta anaerobisen
käsittelyn aikana on tutkittu Jyväskylän yliopiston toimesta (v. 2005). Tulokset olivat erittäin hyviä: käsittelemättömästä lietteestä määritettiin yli 30 erilaista yhdistettä, joiden
pitoisuus aleni biologisen käsittelyn vaikutuksesta keskimäärin 98 %, useimpien yhdisteiden pitoisuus aleni alle määritysrajan (100 %). Kuvassa 7.1 on esitetty tutkittujen hajua
aiheuttavien yhdisteiden prosentuaalinen vähenemä.
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Kuva 7.1. Hajua aiheuttavien yhdisteiden pitoisuuden vähenemä biokaasulaitosprosessissa
(anaerobinen käsittely ja hygienisointi). Tutkimuksessa on verrattu biokaasulaitokselle
vastaanotettua käsittelemätöntä lietettä ja laitoksella käsiteltyä mädätettä. (Watrec
Oy/ Biovakka Oy)

7.2 Liikenteen aiheuttamat vaikutukset
Liikenne aiheuttaa haittavaikutuksia sekä ihmisiin että ympäristöön. Yleisesti liikenteen
aiheuttamia haittavaikutuksia ovat mm. saasteet, turvallisuus, ruuhkat, melu, tärinä, onnettomuudet, joiden vaikutukset voivat olla paikallisia sekä maailmanlaajuisia. Tässä kappaleessa on keskitytty laitoshankkeen vaikutuksista alueen liikennemääriin, liikenteen aiheuttamiin pakokaasupäästöihin ja meluun sekä arvioitu biokaasua liikennepolttoaineena.
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Koska hankkeen rakennus- ja mahdollisen purkuvaiheen aikainen liikenne on ajallisesti
kokonaisuutta tarkastellen pieni, on liikenteen vaikutusten tarkastelu rajattu koskemaan
toiminnanaikaisia liikennevaikutuksia. Liikennevaikutukset koskevat myös VE0-tilannetta.
Liikennevaikutusten arvioinnin pohjana käytettiin konsultin laatimaa arviota hankkeen aiheuttamista liikennemääristä ja liikenteen laadusta. Liikennereitin nykyinen liikenne saatiin tiehallinnon sekä Ekokemin tiedoista. Liittymän riittävyyttä tarkasteltiin alueen kaavan yhteydessä tehtyjen liikenneselvitysten sekä liikennevirastolta saadun lausunnon pohjilta. Liikenteen meluvaikutusarviot perustuvat tiehallinnon tilastotietoihin sekä ympäristömeludirektiivin mukaisen tieliikennemelun laskentamallin perusteella määritettyihin liikennemeluarvoihin ja laitoksen meluvaikutuksen osalta Biotehdas Oy:n laitoksilla suoritettuihin melumittauksiin. Liikenteen pakokaasupäästöt arvioitiin LIISA 2011 pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmän (VTT) mukaan. Lisäksi selvitettiin yleisesti biokaasun liikennepolttoainevaikutuksia kirjallisuuskatsauksen avulla.
7.2.1 Liikennemäärät ja -turvallisuus
Kantatien 54 keskimääräinen liikennemäärä (KVL) välillä Riihimäki-Hausjärvi oli vuonna
2013 noin 5 033 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus (KVL) oli noin
661 ajoneuvoa vuorokaudessa eli noin 13 %. (Liikennevirasto 2013)
Ekokemin alueelle tuli vuonna 2014 noin 85 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtaosa
(75 %) liikenteestä suuntautuu Ekokem Oyj:n laitosalueelle, Kuulojantien länsipuolelle,
vastaavasti liikenteestä noin 90 % on arvioitu suuntautuvan kantatie 54 pitkin HelsinkiHämeenlinna moottoritien (Vt3) suuntaan. Sisäistä liikennettä eli Ekokemin laitosalueelta
Ekokem-Palvelun Hausjärven teollisuusjätekeskukseen suuntautuvaa raskasta liikennettä
(mm. kuonien siirrot jätevoimaloilta) on ollut noin 10 autoa vuorokaudessa. Lisäksi henkilöautoliikennettä alueelle on arvioitu olevan noin 250 – 300. (Ekokem Oyj 2015)
Ekojalostamon valmistumisen myötä raskaan liikenteen on arvioitu lisääntyvän noin 20
autoa vuorokaudessa, ollen tämän jälkeen noin 105 autoa vuorokaudessa. Muovijalostamon aiheuttamasta liikenteestä ei ole saatavilla tietoa, sen on arveltu kuitenkin olevan
vähäistä. Bioalitteen kuljettamisesta biojalostamolle aiheutuu noin 5 kuorma-autoa (edestakaista liikennettä 10 suoritetta) vuorokaudessa, mikä on huomioitu VE0-tilanteessa. Kuvassa 7.2 on esitetty liikennereitit ja -määrät vuoden 2013 tilastojen mukaan. Kuulojantietä käytetään kulkureittinä myös laitosalueen kaakkoispuolella oleville kiinteistöille.
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Kuva 7.2. Alueen nykyiset liikennemäärät. (Liikennevirasto 2013)
Liikennemäärien muutos
Taulukoissa 7.1 ja 7.2 on esitetty hankkeen aiheuttama liikennemäärän muutos hankealueelta poistumistien kohdalla (kt54) sekä Kuulojantiellä Ekokemin alueella. Liikenteen
määrän kasvaminen näkyy eniten laitosalueen kohdalla, jossa raskaan liikenteen osuuden
kasvu on noin 17 %:a. Osa tästä liikenteestä jää alueelle, osan jatkaessa matkaa Kt 54:lle.
Kt 54 poistumistien välittömässä läheisyydessä, liikenteen kasvu raskaan liikenteen osalta
on laskennallisesti luokkaa 3 %:a. Tästä liikenne jakaantuu kahtaalle edellä mainitulla tavalla yhtyen muuhun alueen liikenteeseen.
Taulukko 7.1. Liikennemäärien muutos kantatie 54:lla.
Nykytilanne
Laitoksen ajosuoritteet / vrk

VE 0

VE 1

10

20

liikenne yhteensä / vrk

5 033

5 053

raskas liikenne / vrk

661

681

Muutos-%
liikenne yhteensä
0%
raskas liikenne
3%
Liikennemäärissä otettu huomioon liikenteen edestakaisuus.
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Taulukko 7.2. Liikennemäärien muutos Kuulojantiellä, Ekokemin alueella. Mukana VE1 on
sekä alueen sisäinen, että ulkoinen liikenne.
Nykytilanne
VE 0
VE 1
Laitoksen ajosuoritteet / vkr
10
35
liikenne yhteensä / vkr
810
845
raskas liikenne / vkr
210
245
Muutos-%
liikenne yhteensä
4%
raskas liikenne
17 %
Liikennemäärissä otettu huomioon liikenteen edestakaisuus.

Tien turvallisuudessa tai kapasiteetin riittävyydessä ei ole annettu saadun palautteen tai
nykyisten käyttäjien toimesta negatiivista palautetta. Myös liikennevirastosta saadun arvion mukaan 10 uutta kuorma-autoa ei oleellisesti muuta kantatien ja/tai Ekokemin nykyistä liikennettä, eikä näin ollen nykyisiin järjestelyihin tämän liikenteen lisäyksen takia
tarvita lisäkaistoja, uusia kaistajärjestelyjä tai tarkasteluja niiden tarpeesta.
7.2.1.1 Vaikutus
Kokonaisuudessaan liikenteen määrän kasvamisen aiheuttamat haittavaikutukset arvioidaan jäävän Kuulojan alueelle ja sen välittömään läheisyyteen. Biojalostamoa varten Kuulojantieltä rakennettavan uuden liittymän suunnittelussa on huomioitava myös muiden
tietä käyttävien turvallisuus.
Alueelle on tehty liikenneselvitys Hausjärven teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen laajennuksen asemakaavan yhteydessä vuonna 2011. Liikenneselvityksessä Ekokemin alueen edestakaisen liikennemäärän arvioitiin olevan yhteensä noin 1020 – 1280 autoa
vuorokaudessa. Luku sisältää Jätevoimalan 1 ja 2 sekä käsittelykeskuksen laajentamissuunnitelman aikaiset ennusteet. Näihin lukuihin pohjautuen arvioitiin, että ennustetuilla
liikennemäärillä nykyinen liittymä toimisi kohtuullisesti huipputuntienkin aikana, joskin
raskaat ajoneuvoyhdistelmät voivat ajoittain joutua odottamaan Kuulojankadulla hetken
pääsyä päätielle. Liittymä on suunniteltu raskaan liikenteen tarpeisiin eikä liikennemäärien lisääntyminen lisää merkittävästi onnettomuuksien riskiä alueella. Liikenteellistä toimivuutta ja liikenneturvallisuutta edistää, jos alueelle suunniteltu eritasoliittymä toteutuu. Eritasoristeyksen toteutuminen riippuu Riihimäen ohikulkutien rakentamisesta ja sen
aikataulusta.
Biojalostamon aiheuttama raskasliikenne on enimmillään ulospäin suuntautuvaa liikennettä noin 20 autoa vuorokaudessa, joka lisättynä nykyiseen (+ekojalostamo) toimintaan
aiheuttaa yhteensä noin 845 autoa edestakaista liikennettä alueella. Tehtyyn liikenneselvitykseen nähden liikennemäärät ovat pienempiä kuin arvioitu 1 020 - 1 280 autoa/vrk.
Näin ollen Kt 54 ja Kuulojan tien liittymän voidaan arvioida toimivan edelleen vähintään
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kohtuullisesti myös huipputuntien aikana. Liittymän toimivuuden voidaan arvioida kestävän myös rakentamisen aikaiset liikenteen huippupiikit (30-40 autoa/vrk).
Kuulojan alueelle on laadittu myös biojalostamon itäpuoleisen teollisuusalueen eli H.G.Paloheimon alueen liikenteen toimivuustarkastelu. Tarkastelussa käsiteltiin nykyisen liittymän lisäksi kahta muuta vaihtoehtoa mukaan lukien Riihimäen itäisen ohitustien toteutuminen. Ennustetilanteissa olivat mukana Ekokemin laajennuksen ja uuden H.G. Paloheimon alueen liikenteet sekä kasvanut kantatien liikenne. Saatujen tulosten mukaan liikenne toimi kaikissa vaihtoehdoissa erittäin hyvin. Kuulojan toimintojen laajennus tai
H.G. Paloheimon alueen kehittäminen eivät liikenteen toimivuuden vuoksi vaadi ohikulkutien toteuttamista. Jos muu yhdyskuntarakenteen kehittäminen tai liikenneturvallisuusnäkökohdat puoltavat uutta yhteyttä ja eritasoliittymää, teollisuusalueiden liittäminen
siihen voidaan toteuttaa ongelmitta.
Alueen hyväksytty kaava perustuu em. selvityksiin ja asiakirjoihin ja on hyväksytty sekä
saanut lainvoiman. Myös tältä osin voidaan todeta, että väistötilan on todettu olleen liikenneturvallisuuteen nähden riittävä.
7.2.2 Liikenteen pakokaasupäästöt
Biojalostamolle käsiteltäväksi tuotavien jätteiden sekä muodostuvien lannoitejakeiden
kuljetuksista aiheutuu pakokaasupäästöjä ilmaan. Näitä ovat esim. typen oksidit (NO x),
rikkidioksidi (SO2) hiilimonoksidi (CO), hiukkaset sekä epätäydellisestä palamisesta syntyvät hiilivedyt (HC).
 Typpioksidi on hengitysteiden ärsytystä aiheuttava kaasu. Lisäksi typen oksidipäästöt vaikuttavat haitallisen alailmakehän otsonin syntyyn.
 Rikkidioksidi on hapan kaasu, joka on haitallista sekä ihmisten terveydelle että
ekosysteemeille.
 Hengitettäviksi hiukkasiksi kutsutaan halkaisijaltaan alle 10 mikrometrin (µm) hiukkasia. Tämän kokoiset hiukkaset kulkevat hengitysilman mukana ihmisen keuhkoputkiin asti. Hiukkaset voivat olla kemialliselta koostumukseltaan valtaosin vaaratonta pölyä tai merisuolaa, mutta niihin voi olla sitoutuneena myös haitallisia raskasmetalleja tai orgaanisia yhdisteitä.
 Hiilimonoksidi eli häkä muodostuu polttoaineen hiilen palaessa vajavaisesti heikoissa palamisolosuhteissa, kuten pienpoltossa ja autojen ja työkoneiden polttomoottoreissa. Kaupunki-ilman hiilimonoksidi on valtaosin peräisin henkilöautoliikenteen pakokaasuista.
Lisäksi pakokaasut sisältävät myös monia karsinogeenisiä ja mutageenisiä polyaromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä. Erityisesti dieselpakokaasut sisältävät myös runsaasti
mustaa hiiltä eli nokea.
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Laskennalliset pakokaasupäästöt
Biokaasulaitoksen toiminnan aikaisia liikenteestä aiheutuvien päästöjen määrää on arvioitu käyttäen LIISA 2011 pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmän (VTT) mukaisia päästökertoimia. Hankkeen rakentamisen ja käytöstä poiston aikaisia päästöjä ei ole mielekästä laskea, koska ei voida tietää mistä kaikkialta liikennettä aiheutuu. Kunkin yhdisteen
vuosittainen kokonaispäästö saadaan kertomalla auton vuosittain ajama kilometrimäärä
yhdisteen päästökertoimella. Laskelmissa on käytetty taulukossa 4.7 arvioituja liikennemääriä. Keskimääräisenä ajomatkana ulospäin suuntautuvan liikenteen osalta on käytetty
40 km/ajosuorite ja alueen sisäisen liikenteen osalta 0,4 km:n matkaa. Päästökertoimet
ovat puoliperävaunullisen kuorma-auton päästöjä v. 2011 keskimääräisellä kalustoiällä
maantieajossa. Päästöjen määrä on esitetty taulukossa 7.3.
Taulukko 7.3. Liikenteen aiheuttamat laskennalliset pakokaasupäästöt ilmaan vuodessa.

7.2.2.1 Vaikutus
Vaihtoehdon VE0 tilanteessa on laskettu bioalitteen kuljettaminen käsittelyyn, joka sijaitsee 70 kilometrin päässä. Lisäksi VE0:ssa ei ole huomioitu bioalitteen käsittelyssä syntyvän
jätteenä käsiteltävän jäännöksen kuljettamista. Toisaalta myös vaihtoehdon VE1 kuljetusmatkat voivat poiketa arvioidusta 40 kilometristä. Todellisuudessa liikenteen aiheuttamat
päästöt voivat siis olla hyvin samansuuruisia käsittelypaikasta riippumatta, vaikka VE1 –
vaihtoehdossa ajosuoritteita onkin enemmän.
7.2.3 Tieliikennemelu
Melu on häiritseväksi koettua ääntä. Melun häiritsevyys ja meluherkkyys koetaan yksilöllisesti eri tavoin. Sama ääni voi tilanteesta ja ajankohdasta riippuen olla melua, merkityksetöntä ääntä tai jopa nautittavaa ääntä. Voimakkaasti häiritsevä melu voi kuitenkin myös
aiheuttaa terveyshaittoja. Melu häiritsee myös luonnonympäristöä.
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Ihminen havaitsee 3 dB muutoksen äänenvoimakkuudessa. Tämän suuruinen muutos aiheutuu myös esimerkiksi silloin, kun liikennemäärä kaksinkertaistuu tietyllä tieosuudella.
Noin tuhannen auton liikennemäärä pienellä tiellä aiheuttaa yli 55 dB melun tien vieressä
oleville tonteille. Raskaiden ajoneuvojen määrien muutos vaikuttaa havaittuun meluun.
Raskaan liikenteen määrän muuttuessa 15 % muuttuu melutaso keskimäärin 2,6 dB 80
km/h nopeusalueella.
Ohjearvot melulle asumiseen käytettävillä alueilla ovat ulkona 55 dB päivällä ja 45 - 50
dB yöllä (Valtioneuvoston päätös yleisistä melutason ohjearvoista (993/1992).
Tieliikenteen meluun vaikuttavat ajoneuvojen nopeus, liikennemäärä, raskaiden ajoneuvojen osuus, tien mäkisyys, liikenteen sujuvuus, autojen renkaat (nastat) ja ajoradan päällyste. Pehmeät pinnat, kuten nurmi, pelto ja tuore lumi maastossa vaimentavat ääntä
enemmän kuin kovat pinnat, kuten betoni, asfaltti, jää ja kova hanki. Puilla ja pensailla
ei ole suurta vaikutusta äänen vaimentumiseen, mutta ääniaaltojen heijastumiseen ja sirontaan ne vaikuttavat.
Tieliikennemelun laskentamalli
Ympäristömeludirektiivin mukainen väliaikainen tieliikennemelun laskentamalli perustuu
yhteispohjoismaiseen tieliikennemelun laskentamalliin. Malli jakautuu viiteen osaan,
jossa ensimmäisessä vaiheessa lasketaan lähtöarvo liikenteen melulle. Toisessa vaiheessa
lasketaan etäisyysvaimennus ja kolmannessa vaiheessa maa- ja estevaimennus. Neljännessä vaiheessa tehdään erilaisia korjauksia, kuten paksuista esteistä ja tien pituuskaltevuutta vastaava korjaus, ja viidennessä vaiheessa tehdään sääkorjaus. Näiden vaiheiden
jälkeen lasketaan yhteen eri vaiheista lopullinen tieliikenteestä aiheutuva melu.
Eri vaiheissa laskentamalli ottaa huomioon seuraavat muuttujat:
 ajoneuvojen määrä
 raskaiden ajoneuvojen osuus
 liikennemerkeillä osoitettu nopeus (nopeusrajoitus)
 etäisyys tien keskilinjaan ja lyhyillä etäisyyksillä myös tien leveys
 ajoradan korkeus suhteessa ympäröivään maastoon
 esteiden sijainti ja korkeus
 esteiden paksuus
 laskentapisteen korkeus suhteessa ympäröivään maastoon ja ajorataan
tai esteisiin
 laskentamallin sijainti suhteessa pystysuoriin heijastaviin pintoihin
 maanpinnan laatu
 tiepäällysteen laatu
 sääkorjaus
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Ensimmäisessä vaiheessa määritetään tieliikenteen aiheuttaman melun lähtöarvo. Lähtöarvoa laskettaessa tarvitaan tiedot seuraavista muuttujista: ajoneuvojen määrä, raskaiden ajoneuvojen osuus ja liikennemerkeillä osoitettu nopeus (nopeusrajoitus).
Tässä on lähdetty siitä, että muutoksia tapahtuu vain liikennemäärissä ja raskaan liikenteen osuudessa kokonaisliikennemääristä. Muiden muuttujien, esimerkiksi tienpinnan ja
sääolosuhteiden vaikutus tieliikenteen meluun pysyvät vakiona eivätkä muutu, koska
biojalostamon rakentamisella ei ole vaikutusta niihin. Tältä pohjalta voidaan arvioida
kuinka paljon tieliikenteen melu muuttuu eri vaihtoehdoissa, mutta ei sitä mikä olisi mallin avulla laskettu lopullinen tieliikenteen melu. Taulukossa 7.4 on esitetty hankkeen aiheuttama tieliikenteen melun muutos Kantatie 54:llä ja taulukossa 7.5 Kuulojantiellä,
Ekokemin laitosten kohdalla.
Taulukko 7.4. Liikennemelun muutos Kt 54:llä.
VE 0
VE 1

Raskaanliikenteen osuus (%)
Nopeus (km/h)
Liikennemäärä (ajon./vrk)
Muutos verrattuna VE 0 (dB)

13
80
5033

13
80
5050
+0

Taulukko 7.5. Liikennemelun muutos Kuulojantiellä.
VE 0
VE 1

Raskaanliikenteen osuus (%) 26
Nopeus (km/h)
30
Liikennemäärä (ajon./vrk)
810
Muutos verrattuna VE 0 (dB)

27
30
827
+0

7.2.3.1 Vaikutus
Tällä hetkellä alueella melua aiheuttavat lähinnä Ekokemin toiminnoista aiheutuva liikenne sekä koneet ja laitteistot. Alueen normaalitoiminnan aikainen meluvaikutus kohdistuu pääasiassa käsittelykeskuksen kaakkoispuolelle, biojalostamon suuntaan. Lahdentien
pohjoispuolelle Kuulojen melua rajoittavat käsittely- ja varastointihallit sekä alueen reunassa oleva maavalli. Vuoden 2014 ympäristömelumittaustulosten mukaan Ekokem-Palvelu Oy:n Hausjärven teollisuusjätekeskuksen toiminnan melutasot alittavat ympäristömelulle asetetut raja-arvot Hausjärven teollisuusjätekeskuksen osalta jokaisessa mittauspisteessä.
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Käytännössä biojalostamon aiheuttama liikenteen määrän kasvu suhteessa muuhun liikenteeseen on niin vähäistä, että laskennallisesti muutosta ei pytytä osoittamaan. Todennäköistä on, että alueen liikennemelun osalta ei tapahdu havaittavaa muutosta biojalostamon toteutumisen myötä.
7.2.4 Biokaasu liikennepolttoaineena
Biokaasua voidaan hyödyntää liikenteen polttoaineena puhdistuksen ja paineistuksen jälkeen. Puhdistuksen jälkeen biokaasu vastaa laadultaan hyvälaatuista maakaasua. Biokaasu
on ympäristövaikutuksiensa kannalta nykyisin käytössä olevista liikennebiopolttoaineista
selvästi paras. Biokaasu on uusiutuva energialähde, jonka hiilidioksidipäästöjä ei lasketa
mukaan kasvihuonekaasupäästöihin (0 g/km). Maakaasulla ne ovat esimerkiksi 124 g/km
ja bensiinillä 167 g/km. Liikennekäyttöön jalostettu biokaasu on lähes puhdasta metaania
joka yksihiilisyytensä ansiosta palaa ja sekoittuu ilmaan hyvin. Sen poltosta ei synny aromaattisia hiilivetyjä ja hyvin vähän hiukkaspäästöjä. Biokaasun sisältämä rikki saadaan
helposti poistettua lähes kokonaan.
Eri polttoaineiden kokonaispäästöjä voidaan vertailla ns. elinkaaripäästöillä esitettynä
grammaa kilometriä kohden. Elinkaaripäästöihin lasketaan mukaan polttoaineiden tuotannosta ja kuljetuksesta aiheutuvat päästöt. Taulukkoon 7.6 on koottu tärkeimmät bussien
ja henkilöautojen päästövähenemät ajoneuvokilometriä kohden siirryttäessä bensiinistä/dieselistä biokaasun käyttöön.

Taulukko 7.6. Biokaasumetaania käyttävien bussien ja henkilöautojen päästövähenemät
ajoneuvokilometriä kohti verrattuna EURO4-normin mukaisiin dieselbusseihin sekä dieselja bensiiniautoihin kaupunkiliikenteessä. (Lampinen 2003, Lampinen 2009)
Päästölaji

Kasvihuonekaasut
(CO2, CH4 ja N2O)
Pienhiukkaset
(PM 2,5)
SO2
NOx
NMVOC

Linja-auto:
Henkilöauto:
dieselistä
dieselistä
biokaasuun (otto) biokaasuun (otto)

Henkilöauto:
bensiinistä
biokaasuun (otto)

> - 96 %

> - 95 %

> - 96 %

-94 %

-99,90 %

-66 %

> - 94 %

> - 99 %

> - 98 %

-39 %

-88 %
-33 %

-57 %
-79 %

-70 %
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7.2.4.1 Vaikutus
Korvattaessa diesel- ja bensiinikäyttöisiä autoja biokaasumetaania käyttäviksi voidaan
kasvihuone- ym. liikennekaasupäästöjä vähentää huomattavasti.

7.3 Työllisyysvaikutukset
Taulukossa 7.7 on esitetty arvio hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaisista työllisyysvaikutuksista. Toiminnan aikaiset työllisyysvaikutukset arvioitiin toiminnanharjoittajan
näkemyksen perusteella. Rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset arvioitiin TE-keskusten käyttämän työllisyysvaikutusmallin avulla. Mallin mukaan rakennushankkeissa rakennusaikainen työllistävyys arvioidaan niin, että 170 000 euron investoinnin kokonaisvaikutus
on 3,5 henkilötyövuotta. Laitoksen toiminnan aikainen työllisyysvaikutusarvio perustuu
toiminnanharjoittajan suunnitelmaan.
Taulukko 7.7. Arvio hankkeen työllisyysvaikutuksista henkilötyövuosina (htv) perustettaessa laitosta.
VE1
Rakentamisen aikaiset
suorat ja välilliset (htv) 82
Toiminnan aikaiset
suorat:
hallinto ja johto
1
myynti ja markkinointi
1
laitoshenkilöstö
3
välilliset:
kuljetus, logistiikka
10
huolto, T&K, ylläpito, 4
jne.
7.3.1.1 Vaikutus
Positiivinen vaikutus työllisyyteen.

7.4 Vaikutukset maaperään, pohjavesiin ja pintavesistöön
Vaikutuksia maaperään, pohjaveteen ja pintavesistöön on tarkasteltu laitoksen toiminnan
aikaisina vaikutuksina. Normaalitilanteen aikaisia päästöjä maaperään ja vesistöön ei ole.
Päästöjä voi aiheutua poikkeus- tai onnettomuustilanteessa, kun esimerkiksi alueen liikennettä ohjataan likaiselta alueelta puhdistamatta puhtaalle alueelle. Laajemmalle ulot-
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tuvia maaperä- ja vesistövaikutuksia voi syntyä, jos saastunutta mädätysjäännöstä levitetään pellolle. Syntyvien jätevesien osalta vaikutuksia pintavesiin tarkastellaan vastaanottavan puhdistamon kautta.
Hankkeen rakentamisen aikana lyhytaikaisia maaperä- ja vesistövaikutuksia voi aiheutua
maanrakentamisesta johtuen mm. rankkasateiden aikana. Tällöin päästöt ovat lähinnä
maaperästä irronnutta kiintoainesta. Tilanteessa, että laitoksen rakenteet puretaan voi
vastaavanlaisia päästöjä syntyä kuin rakentamisestakin. Rakentamisen aikaiset pintavedet
ohjataan Ekokemin hallinnoimaan tasausaltaaseen, josta ne ohjautuvat edelleen Myllysenojaan. Päästöillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta alapuolisiin vesiin. Tasausallas pysäyttää suurimman osan kiintoaineskuormasta ja tasaa virtaamaa ojaan. Ennen
purkamista on laitoksen säiliöt tyhjennettävä ja puhdistettava jolloin estetään mahdollisten jätemateriaalien jäämistä aiheutuvat valunnat.
7.4.1 Maaperä
Hankealue sijaitsee moreenipeitteisten kalliomäkien (Hatlamminmäki ja Liinaharjunmäki)
välisellä alueella. Alueen maanpinta on yleisesti lammikoitunutta ja jossain kohdassa soistunutta.
Biojalostamolle varattu alue on kumpuilevaa aiemmin viljelyskäytössä ollutta peltoaluetta. Peltoalueella maanpinnan taso on +99,9 – +105 metriä. Peltoalueen länsilaidalla on
kaivettu lampi, jonka vedenpinta on noin +99,5 metrin tasolla.
Luonnontilaisessa pintakerroksessa on 0,3 – 0,5 metriä paksu humus- ja multakerros. Pintakerroksen alta alkavan savikerrostuman yläkerroksissa esiintyy kuivakuorisavikerros ja
sen alla keskitiivis savi- tai savinen silttikerros. Kerrostuman paksuus on kokonaisuudessaan 3 – 8 metriä. Tontille on tehty perustamistapa-arvio toukokuussa 2015.
Maaperävaikutuksia on arvioitu yleisellä tasolla perustuen laitoksen toimintaan.
7.4.1.1 Vaikutus
Hankkeella ei arvioida olevan maaperävaikutuksia. Laitoksen prosessi on suljettu. Kuljetukseen ja varastointiin osoitetut piha-alueet on asfaltoitu ja viemäröity. Normaalitilanteessa vedet ohjataan kokoomakaivoon ja sieltä tarvittaessa prosessivesiksi tai maastoon.
Onnettomuustilanteessa kokoomakaivon venttiili suljetaan ja vedet ohjataan prosessiin.
Alueella ei varastoida käsittelemätöntä jätemateriaalia.
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7.4.2 Pinta- ja pohjavedet
Vaikutusarvio vesistöön perustuu nykytilan arvioon, laitoksen olemassa oleviin seurantatuloksiin sekä toiminnasta aiheutuviin päästömääriin. Laitoksen lannoitevalmisteiden peltokäytön maaperä- ja vesistövaikutuksia on arvioitu vain yleisellä tasolla, koska tulevia
biokaasulaitoksen lannoitetuotteiden käyttäjiä ei arviointiselostuksen laadintavaiheessa
ollut tiedossa. Lisäksi tarkasteltiin vesistövaikutuksia jätevesiä vastaanottavan puhdistamon kautta.
Pohjavesi
Hankealue ei sijaitse yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella.
Yleisesti Hausjärven teollisuusjätekeskuksen alueella orsivesipinta on osittain maanpinnan
tasolla. Pohjaveden pinnan voidaan olettaa olevan yleensä saven kuivakuorikerroksen alapinnan tasolla. Pohjaveden arvioitu virtaussuunta on itä-kaakkoon.
Lähin I luokan pohjavesialue Hausjärvi (0408602) sijaitsee noin 1,7 kilometriä hankealueesta koilliseen, I luokan pohjavesialue Hirvenoja (0408652) noin 5,1 kilometriä luoteeseen, II luokan pohjavesialue Kekomäki (0408609) noin 3 km:n etäisyydellä kaakossa, I
luokan pohjavesialue Kuru (0408603) noin 6 kilometriä kaakkois-etelään ja I luokan pohjavesialue Herajoki (0469451) sijaitsee noin 7 km:n etäisyydellä lounaaseen. Alueelta ei
ole pohjaveden virtausyhteyttä pohjavesialueille. Lähin vedenoton kannalta tärkeä Piirivuoren vedenottamo sijaitsee noin 3,5 kilometrin etäisyydellä hankkeesta. Lähin yksityisessä käytössä oleva kaivo sijaitsee hankealueen kaakkoispuolella noin 200 metrin etäisyydellä. Kaivo kuuluu Ekokem-Palvelu Oy:n tarkkailuohjelman piiriin tunnuksella K2114.
Lisäksi Ekokemin laitosalueella on tarkkailun piirissä kolme muuta, ei käytössä olevaa kaivoa. Kuvassa 7.3 on esitetty alueen lähimmät pohjavesialueet sekä vedenottamot.
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Kuva 7.3. Hankealueen lähimmät pohjavesialueet sekä vedenottamot. (Oiva tietokanta)
Ekokem-Palvelu Oy:n alueen ja ympäristön pohjavesien laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Tarkkailuun kuuluu yhdeksän pohjaveden havaintoputkea sekä neljä talousvesikaivoa. Havaintoputkista ja kaivoista otettujen tarkkailunäytteiden perusteella pohjaveden laatu
täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset (STM 461/2000). Pitkäaikaisten seurantatutkimusten perusteella maaperän ja pohjaveden laatu on todettu alueella olevan kohtalainen ja sen lähiympäristössä hyvä.
Pintavedet
Suunnittelualue kuuluu Kokemäenjoen valuma-alueeseen (35) ja edelleen sen sivuhaaran
Helijoen osavaluma-alueeseen (35.828). Helijoen valuma-alueen kokonaispinta-ala on 19
km2.
Hankealueelta pintavedet kulkeutuvat alueen ympärysojia pitkin itäpuolella virtaavaan
etelä-pohjoissuuntaiseen Myllysenojaan, josta vedet purkautuvat Liinamäenharjun ja Pukkimäen välitse pohjoiseen.
Myllysenojan valuma-alue koostuu pääosin metsä- ja peltomaista. Myllysenojasta vedet
virtaavat Piirilammen ja Helijoen kautta Turkaanjärveen ja edelleen Puujokeen ja siitä
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Kernaalanjärveen. Purkureitin pituus Myllysenojasta käsittelykeskuksen viivästysaltaan
kohdalta Piirilampeen on noin 5,3 kilometriä. Piirilammesta Helijokea pitkin on noin 2
kilometriä Turkaanjärveen. Turkaanjärvestä on noin 0,5 kilometriä Puujokeen. Kuvassa
7.4 on esitetty alueen pintavedet.

Kuva 7.4. Hankealueen lähimmät pintavesialueet. (Oiva tietokanta)
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Myllysenojan veden ja sedimentin laatua on tarkkailtu viranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti 1990-luvulta lähtien. Tarkkailua suorittaa Ekokem-Palvelu Oy. Kuulojan käsittelykeskuksen vaikutuksia läheisiin pintavesiin on seurattu siitä saakka, kun alueen rakentaminen aloitettiin.
Pintaveden tarkkailupisteitä Myllysenojassa on nykyisen Ekokem-Palvelu Oy:n seurantaohjelman mukaisesti yhteensä viisi, joista yksi on ns. taustapiste. Myllysenojan virtaaman
vuosittainen vaihtelu on suurta. Runsaat sateet näkyvät nopeasti lisääntyneenä veden sameutena ja kohonneina kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksina. Nykyisen toiminnan vaikutuksia on ollut havaittavissa lähinnä alueen ympärysojissa, mutta pitoisuustasot metallien ja
öljyjen osalta ovat olleet alhaisia. Raskasmetallien pitoisuudet ovat olleet pääasiassa tasolla, jolla ei ole myrkkyvaikutuksia vesieliöihin. Veden metallipitoisuudet ovat pääsääntöisesti täyttäneet talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Alueen toimintojen vaikutus
Myllysenojan veden tai sedimentin laatuun ja sitä kautta ojan ekologiseen tilaan on ollut
vähäinen.
Piirilammin pinta-ala on 1,84 ha ja sen keskisyvyys on 2,7 metriä. Piirilammi on rehevöitynyt ja sen vesi on erittäin ruskeaa ja sameaa. Järven vedenlaatu on tällä hetkellä välttävä. Piirilammiin kohdistuu hajakuormitusta maataloudesta.
Puujoen Leppäkoski perattiin vuonna 1939, minkä jälkeen Turkaanjärven (17 ha) keskivedenkorkeus laski ja järvi rehevöityi niin, että vuonna 2005 matalaa avovesialuetta oli enää
noin 0,5 ha. Vuosina 2009–2011 järveä on kunnostettu ja avovettä on nyt noin 2 ha.
Puujoen kokonaispituus on 35 kilometriä ja sen alkulähde on Hausjärven taajaman pohjoispuolella sijaitseva Ansionjärvi. Puujoen virtaaman vuosittainen vaihtelu on suurta.
Keskivirtaama (MQ) on 5 m3/s, alin virtaama (NQ) 0,1 m3/s ja ylin virtaama (HQ) 41 m3/s.
Joki on herkkä tulvimaan ja sen vedenlaatu on tyydyttävä. Jokeen kohdistuu hajakuormitusta maataloudesta.
Ekokem-Palvelu Oy on tarkkailut purkuvesistön veden laatua vuodesta 2003 alkaen ja Ekokem Oy Ab tätä ennen. Käsittelykeskuksen toiminnan aikana, vuosina 2002–2014, ei ole
todettu suoria haitta-ainepäästöjä pintavesiin esim. onnettomuus- tai vahinkotilanteiden
seurauksena.
7.4.2.1 Vaikutus
Hankkeella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen pohja- tai pintavesiin. Riski,
että käsittelemätöntä tai käsiteltyä materiaalia sisältäviä hulevesiä pääsee laitosalueen
ulkopuolelle, on hyvin pieni. Vesistöpäästöjä syntyy ainoastaan sade- ja hulevesien mukana. Sade- ja hulevesiä ei kerätä alueilta, jotka ovat kosketuksissa käsittelemättömän
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materiaalin kanssa. Lopputuotteiden varastoalueilta vedet kerätään ja johdetaan laitoksen prosessiin. Onnettomuustilanteessa sade- ja hulevesiviemäröinti saadaan kaksoisviemäröinnin ansiosta suljettua ja vedet ohjattua prosessiin, sekä alue puhdistettua. Kokoomakaivon veden seurannalla voidaan havaita myös mahdolliset muut vuototilanteet.
Näin ollen mahdolliset päästöt jäävät määrältään myös vähäisiksi, eikä voida olettaa, että
niillä olisi näkyvää vaikutusta alueen pintavesistöön.
Virtaama Myllysenojassa vaihtelee sateista riippuen. Ojassa ei ole kiinteitä mittapatoja
eikä virtaamaa ole mitattu muutoin kuin silmämääräisesti Ekokemin näytteenoton yhteydessä. Biojalostamon ei arvioida lisäävän merkittävästi kokonaisvirtaamaa ojaan, sillä sadetta vastaanottava pinta-ala tulee pysymään ennallaan, lisäksi osa sade- ja hulevesistä
otetaan laitoksen käyttöön. Rankkasateen aikana pintavalunnan lisääntymisen johdosta
voi virtaama hetkellisesti ojaan olla luonnontilaista voimakkaampi. Puhtaiden alueiden
sorapinta vähentää ja tasaa pintavalumaa lähelle luonnontilaa. Kokonaisuudessaan biojalostamolle varattu alue edustaa pientä osaa koko valuma-alueesta.
Myös rakentamisen aikaiset vesistöpäästöt jäävät vähäisiksi. Hetkellisiä päästöjä voi sadeaikana aiheutua lähinnä maanrakennustöistä hankkeen alkuvaiheessa. Niitä pyritään estämään maanmuotoilulla ja painanteilla. Salaojat ja kokoomakaivo valmistuu hankkeen alkuvaiheessa, jolloin voidaan seurata alueelta lähtevien vesien laatua ja ryhtyä tarpeen
tulleen päästöjä vähentäviin toimiin.
Biotehdas Oy:n muilta laitoksilta saatujen sade- ja hulevesien analyysitulosten mukaan
päästöjä maaperään tai vesistöön ei ole merkittävissä määrin syntynyt. Ainoastaan laitoksen käyttöönottovaiheessa on voinut ilmetä lievästi poikkeavia analyysituloksia, johtuen
mm. inhimillisistä virheistä tai keskeneräisistä asennuksista.
7.4.3 Arvio hankkeen vaikutuksista alueen vesihuoltoon
Riihimäen jäteveden puhdistamolla on käytössä biologis-kemiallinen jätevedenpuhdistusmenetelmä. Riihimäen jätevedenpuhdistamolla käsitellään Riihimäen sekä pääosa Lopen ja Hausjärven jätevesistä. Vuonna 2014 jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin jätevettä
4 780 200 m³. Käsitellyt jätevedet johdetaan Vantaanjokeen. Lietteen käsittely tehdään
mädättämällä ja koneellisesti kuivaamalla. Laitosta on saneerattu useaan otteeseen, viimeisin saneeraus valmistui vuoden 2014 lopulla. Tällöin prosessia täydennettiin mm. hiekkasuodatuksella. Laitoksen ympäristölupaehdot edellyttävät sekä fosforin että orgaanisen
aineen poistoa 95 prosenttisesti. Toiminta on ollut lupaehtojen mukaista. Taulukossa 7.8
on esitetty Riihimäen jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot.
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Taulukko 7.8. Riihimäen jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot.
Jäteveden puhdistamon mitoitusarvot

Q
BOD
TSS
N
P

15500
6 400
5 900
950
145

m3/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d

413
381
61
9

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Biojalostamolta syntyy viemäröitäviä jätevesiä ainoastaan bioalitetta käsittelevän linjan
vedenerotuksessa. Vedenerotuksessa syntyvät rejektivedet ohjataan edelleen jatkokäsittelyyn typen erottamiseksi (ks. kappale 4.2.3.1). Syntynyt typpikonsentraatti ohjataan
hyötykäyttöön ja jäljelle jäänyt puhdistettu vesi viemäröidään jäteveden puhdistamolle
laadittavan teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti. Taulukossa 7.9 on esitetty biojalostamon viemäröitävien vesien osuus Riihimäen puhdistamon kuormituksesta normaali- sekä
häiriötilanteessa. Häiriötilanne kuvastaa tilannetta, että veden erotuksessa syntyviä vesiä
ei puhdisteta lainkaan.
Taulukko 7.9. Biojalostamon viemäröitävien vesien vaikutus Riihimäen puhdistamon kuormitukseen.

7.4.3.1 Vaikutus
Biojalostamon toiminta lisää Riihimäen puhdistamolla käsiteltävien jätevesien määrää
normaalitilanteessa noin 0,46 % ja häiriötilanteessa noin 0,52 %. Jätevesimäärän lisääntymisen aiheuttama muutos puhdistamolle tulevien vesien kokonaisvirtaamaan on niin pieni,
ettei sillä voida olettaa olevan merkittävää vaikutusta puhdistamon toimintaan.
Jätevesien sisältämät ainekuormat jäävät alle teollisuusjätevesisopimuksen raja-arvojen,
eivätkä ne lisää puhdistamon kuormitusta siinä määrin, että sillä olisi haitallisia vaikutuksia puhdistusprosessin toimintaan. Häiriötilanteessa typpikuorma voi nousta hetkellisesti
korkeaksi. Tyypillisesti häiriötilanne on kuitenkin lyhytaikainen, minkä lisäksi viemäröinti
voidaan sulkea ja vedet ohjata biojalostamon omaan prosessiin siihen saakka kunnes viemäröintiä voidaan taas normaalisti jatkaa. Näin ollen hanke ei vaikuta myöskään Vantaanjoen veden laatuun.
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7.5 Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon
Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon ylettyvät paikallisten vaikutusten lisäksi tyypillisesti hankealuetta paljon laajemmalle. Biokaasulaitostoiminnassa vähäisiä ilmanpäästöjä voi tulla
lähinnä biokaasun (metaanin) poltosta ja hajukaasuista sekä materiaalikuljetuksista johtuvasta liikenteestä. Lisäksi ilmastovaikutuksina on huomioitu biokaasutuotannon vaikutus
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemään. Hajukaasupäästöjä on tarkasteltu kohdassa 7.1
ja liikenteen päästöjä kohdassa 7.2. Tässä kappaleessa tarkastellaan kasvihuonepäästövaikutuksia sekä metaanin polton päästöjä laskennallisesti kirjallisuudesta saatujen arvojen avulla.
Tarkastelussa keskitytään normaalitoiminnan aikaisiin vaikutuksiin. Onnettomuustilanteessa voi biokaasua päästä purkautumaan reaktoreiden yläosasta tai kaasupallon rikkoutuessa kaasupallosta. Määrä tällöin on maksimissaan kaasupallon tilavuuden verran eli noin
1 800 m3. Prosessin alasajolla muodostuva kaasu saadaan nopeasti tyrehtymään, jolloin
vaikutukset ilmastoon jäävät kertaluontoiseksi päästöksi. Rakentamisen ja mahdollisen
purkamisen aikaiset vaikutukset ilmastoon jäävät lyhytaikaisiksi, lähinnä liikenteestä johtuviksi päästöiksi.
Ekokem Oyj:n laitosalueen ja Ekokem-Palvelut Oy:n nykyisistä toiminnoista aiheutuu vähäisiä päästöjä ilmaan työkoneiden ja liikenteen pakokaasuista, pölyämisestä sekä haittaaineiden haihtumisesta. Alueella ei ole ollut biologista jätteenkäsittelyä aiemmin.
7.5.1 Biokaasun polton päästöt
Biokaasun palaessa täydellisesti muodostuu pääasiassa vettä ja hiilidioksidia. Biokaasun
poltossa voi lisäksi muodostua mm. typen oksideja (NOx), rikkidioksidia (SO2), hiilimonoksidia (CO) ja hiilivetyjä (HC), kuten muidenkin orgaanisten hiiliyhdisteiden polttamisessa.
Biokaasun jalostaminen liikennepolttoaineeksi varustettuna hiilidioksidin talteenotolla vähentäisi laitoksen ilmapäästöjä. Yleensä liikennekäyttöön jalostetusta biokaasusta puhdistettu hiilidioksidi vapautetaan kuitenkin ilmakehään, jolloin liikennekäytön ympäristövaikutus on samansuuruinen kuin biokaasun poltossa esimerkiksi kattilassa.
Biokaasun polton keskimääräiset ominaispäästöt kirjallisuuden mukaan ovat hiukkaset 3
mg/MJ, rikkidioksidi 3 mg/MJ, typen oksidit 50 mg/MJ, hiilidioksidi 56 g/MJ ja biokaasun
energiasisältö 25 MJ/m3. Näihin arvoihin ja kaasun vuotuiseen käyttömäärään perustuen
keskimääräiset laskennalliset vuosipäästöt biokaasun poltolle on esitetty taulukossa 7.10.
Päästöarvot kertovat piipunpäästä mitattuja arvoja, josta ne laimenevat nopeasti ilmaan.
Päästöarvot on laskettu kahdella tavalla. Ensimmäisessä sarakkeessa kaikki kaasu poltettaisiin kattilassa. Luvut kertovat biokaasusta syntyvän kokonaispäästömäärän myös tilanteessa, että osa poltetaan kattilassa ja loput hyödynnetään liikennekäyttöön. Toisessa
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sarakkeessa vain lämmöntuotantoon tarvittava määrä kaasua poltetaan laitosalueelle tulevassa kattilassa, mikä kuvaa laitoksen tulevaa tilannetta. Tällöin luku kertoo vain hankealueelle muodostuvan päästömäärän, liikennekäytön osuus jakaantuu laajemmalle.
Vaihtoehdossa VE0 biokaasun polton päästöt ovat samansuuruisia, jos käsittely toteutetaan biokaasulaitoksessa ja kaikki syntynyt kaasu poltetaan.
Taulukko 7.10. Biokaasun polton päästöt (kg/a) vuositasolla vaihtoehdossa VE1.
poltto vain
kaikki kaasu
omaan
poltetaan 7,8
kg/a
käyttöön 1,3
milj m3
milj. m3

Hiukkaset

0,936

0,156

Rikinoksidit

0,936

0,156

Typenoksidit

15,6

2,6

Energiantuotanto on jatkuvatoimista, joten päästöt jakautuvat tasaisesti vuorokauden ja
vuoden ympäri. Hankealueelle savukaasut vapautuvat ilmaan noin 10 m korkeudelta. Keskimääräiset pitoisuudet kuivassa savukaasussa em. arvoihin perustuen on esitetty taulukossa 7.11.
Taulukko 7.11. Biokaasun polton keskimääräiset pitoisuudet kuivassa savukaasussa.

Hiukkaset
Rikinoksidit
Typenoksidit

mg/m3
11
11
175

Asetuksessa polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (750/2013) määritellään polttoainekohtaiset päästöarvot uusille,
polttoaineteholtaan 1 - 50 MW kattiloille. Asetuksen mukaan päästöarvot kaasumaisille
polttoaineille määritellään ainoastaan typpioksidille. Typpioksidipitoisuus teholtaan 1 – 15
MW:n laitoksille on 340 mg/m3. Biokaasun polton typpipitoisuudet ovat noin puolet tästä
arvosta.
7.5.1.1 Vaikutukset
Biokaasun polton päästöjen on todettu olevan yleisesti pienempiä kuin fossiilisten ja muiden biopolttoaineiden päästöt johtuen polttoaineen puhtaudesta. Lisäksi uusiutuvaan
raaka-aineeseen perustuva energiahuolto tuottaa hiilidioksidivapaata energiaa, koska kasvit sitovat hiilidioksidia yhteyttäessään.
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Biokaasun polton päästöt ovat pieniä ja yhteisvaikutus Ekokemin kanssa jää vähäiseksi,
vaikka kaikki kaasu poltettaisiin alueella. Alueen ilmanlaatua on mitattu Jätevoimala 2
ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä vuonna 2009. Tulosten mukaan mitatut rikkidioksidi-, typenoksidi- sekä hengitettävät hiukkaspitoisuudet jäivät alle ohjearvojen.
Liikennekäytössä biokaasun aiheuttamat päästöt jakaantuvat laajemmalle alueelle riippuen käyttäjien liikkumisesta. Bioalitteen käsittely biojalostamossa polton sijaan vähentää myös Ekokemin päästöjä ja siten koko alueen kokonaispäästöjä.
Biokaasulla voidaan tuottaa myös sähköä kaiken tyyppisten lämpövoimakoneiden avulla,
mukaan lukien yleisimmässä käytössä olevat polttomoottorit, sekä polttokennoilla. Sähkön
ja lämmön tuotanto on mahdollinen sekä suurissa keskitetyissä voimalaitoksissa että pienissä hajautetuissa maatilakokoluokan voimalaitoksissa. Kaasumaisena polttoaineena biokaasulla on kaikissa voimalatyypeissä saavutettavissa korkeampi polton hyötysuhde ja alhaisemmat päästöt kuin millään nestemäisellä tai kiinteällä polttoaineella.
7.5.2 Vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin
Kasvihuonekaasu (KHK) -päästöjen vähentäminen on nähty kriittiseksi toimenpiteeksi maailmanlaajuisen kasvihuoneilmiön etenemisen rajoittamiseksi. KHK-päästöt esitetään tyypillisesti CO2-ekvivalentteina; vaikkakin kasvihuonekaasuja ovat myös esimerkiksi metaanikaasu ja typpioksiduuli, käytetään niiden osalta yleisesti hyväksyttyjä kertoimia niiden
vertaamiseksi määrällisesti suurimpaan yhdisteeseen, eli hiilidioksidiin. Metaanikaasun
vertailuluku hiilidioksidiin nähden on 23 ja typpioksiduulin 270, kertoimet kuvaavat siis
kaasuyhdisteen haitallisuutta hiilidioksidiin nähden.
Suomessa jätteiden käsittelyn päästöistä yli neljä viidennestä tulee kaatopaikoille sijoitetuista jätteistä. Vuodesta 1990 jätteiden käsittelyn päästöt ovat pudonneet lähes puoleen,
syynä tähän ovat tehostunut kaatopaikkakaasujen talteenotto ja kaatopaikalle menevän
yhdyskuntajätteen määrän vähentyminen. Lisäksi päästöjä on pienentänyt tehostunut jätevesien puhdistus.
Biohajoavien materiaalien anaerobinen käsittely vaikuttaa positiivisesti kasvihuoneilmiön
ehkäisyyn; toisaalta uusiutuvan energian käyttäminen ja siitä biokaasuteknologian avulla
tuotettu energia on ns. hiilidioksidineutraalia, koska käsiteltävä orgaaninen aines on lähtökohtaisesti peräisin kasvimateriaalista, joka sitoo kasvaessaan ilmakehän hiilidioksidia.
Toisaalta uusiutuvan energian käyttäminen vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä,
millä voidaan todeta olevan nettokasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus. Lisäksi
biokaasuteknologian avulla mahdollistetaan sivutuotteiden jalostaminen lannoitejakeiksi,
joiden käyttäminen vähentää teollisten lannoitevalmisteiden käyttöä. Lannoiteteollisuuden KHK-päästöt ovat erityisesti typpioksiduuli- ja CO2-päästöjä. Lisäksi sivuvirtojen anaerobinen hyödyntäminen vähentää materiaalien hallitsematonta hajoamista, jossa muo-
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dostuvat kasvihuonekaasut (typpioksiduuli, metaani) vapautuisivat ilmakehään. Biokaasulaitoksen vaikutusta KHK-päästöihin voidaan siten arvioida monin eri tavoin, eikä yhtenäistä käytäntöä ole vielä käytössä. Taulukossa 7.12 on esitetty kolme eri menetelmää
biokaasulaitoksen aiheuttamalle KHK-päästövähenemälle.
Taulukko 7.12. Biokaasulaitoksen KHK-päästövähenemien arvioinnissa käytettäviä laskentamallivaihtoehtoja.
Laskentamalli
Laskennan peruste
Arvo
Tuotetun biokaasun
Vältetty fossiilinen polttoaine, esi0.274 tn CO2käyttö energiana.
merkiksi kevyt polttoöljy. 1 l poltekv / MWh
toöljyä tuottaa palaessaan 2.74 kg
CO2-päästön. 1 m3 metaanikaasua
vastaa energiasisällöltään noin 1 l
polttoöljyä. 10 kWh tuotettua bioenergiaa vähentää siten 2.74 kg
CO2–päästöjä.
Maatalouden lietteiden biokaasutuksen
vaikutus varastoinnin
CO2-päästövähenemään.

Lietteiden varastointi ja raakalietteen käyttö pelloilla aiheuttaa metaani-, hiilidioksidi ja typpioksiduulipäästöjä.

Kirjallisuudessa (Asplund
ym.
2005)
esitetty arvoa
0.7 tn CO2ekv / MWh
0.274 + 1.32
=
1.596 tn CO2ekv / MWh

Jätteistä talteenotettavan metaanikaasun
mukainen CO2-päästövähenemä1

Yhdistäen vältettyjen fossiilisten
polttoaineiden vaikutuksen sekä
biokaasulaitoksen jätteistä erottaman metaanikaasun KHK-potentiaalin vähentäminen.
1Laskelmassa huomioitu vaikutusta alentavana tekijänä biokaasulaitoksen prosessin
tuottama hiilidioksidi.

Biokaasun tuotannon voidaan yllä esitetyn perusteella laskea aiheuttavan merkittäviä vähenemiä kasvihuonekaasujen osalta. Lisäksi maatalouden, yhdyskuntien ja teollisuuden
sivuvirtojen hyödyntäminen biokaasulaitoksella aiheuttaa positiivisia lisävaikutuksia mm.
vähentyvän mineraalilannoitteen tarpeen kautta. Taulukossa 7.13 on esitetty laskennallisia kasvihuonekaasupäästövähenemäarvoja kolmea eri kerrointa hyödyntäen; 1. biokaasulaitoksen aiheuttama KHK-päästövähenemä vältetyn fossiilisen polttoaineen kautta, 2.
biokaasulaitoksen aiheuttama KHK-päästövähenemä Asplund ym. (2005) perusteella sekä
3. vältetyn fossiilisen polttoaineen sekä metaanikaasun muuttamisen hiilidioksidiksi aiheuttama yhteisvaikutus KHK-päästövähenemään. Energiantuottopotentiaalit vaihtoehdolle VE1 on 47 000 MWh. Tilanteessa, että biojalostamoa ei toteuteta alueelle (VE0), on
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kasvihuonekaasupäästövähenemä samansuuruinen, jos muualla toteutettava vastaavia jakeita käsittelevä laitos on biokaasulaitos. Laitosmainen kompostointiprosessi on energiaa
kuluttava prosessi eikä siinä synny energiaa.
Taulukko 7.13. Hankkeen mukaisen biokaasulaitoksen VE1: 75 000 tn/v KHK-päästövähenemät eri lähtöoletuksien osalta.

1

(Wihersaari 2005), 2(Asplund ym. 2005), 3Laskennallinen arvo huomioiden vältetyn fossiilisen polttoaineen
käytön sekä metaanikaasun muuttamisen 23-kertaa vähemmän haitalliseksi hiilidioksidiksi ja lisäten biokaasun sisältämän hiilidioksidin vaikutuksen arvoa laskevana tekijänä.

7.5.2.1 Vaikutus
Korvattaessa biokaasulla fossiilisia polttoaineita on kasvihuonekaasuja vähentävä vaikutus
vahvasti positiivinen. Käytettäessä tuotantoon sellaista resurssia, joka muutoin vapauttaisi metaania ilmakehään, biokaasulla on saavutettavissa negatiivisen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt. Toisin sanoen energiantuotannon sivuvaikutuksena saadaan vähennettyä myös ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuutta.

7.6 Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
Hausjärvi ja Riihimäki kuuluvat eliömaantieteellisesti eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen
eli vuokkovyöhykkeeseen. Biojalostamolle varattu alue sijoittuu pelto- ja metsähakkuualueelle. Aluetta ympäröi niin ikään metsähakkuu- ja peltoalueet, lukuun ottamatta lounaispuolella olevaa kuusikkovaltaista metsää.
Vaikutusalueelta kartoitettiin tunnetut suojelualueet ja maisemallisesti arvokkaat alueet
ympäristöhallinnon Karpalo -tietokannan pohjalta. Lisäksi hyödynnettiin vuonna 2008 tehtyä Kuulojan asemakaavan laajennuksen yhteydessä laadittua luontoinventointia. Vaikutusten arviointi pohjautuu näihin sekä lausunnoista saatuun tietoon.
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Alueen kasvisto ja eläimet
Alueen kasvusto on tyypillistä pelto- ja metsätalousvoimin käsitellylle alueelle. Alueella
ei ole havaittu uhanalaisia tai harvinaisia lajeja. Teollisuusalueen ja vilkasliikenteisen tien
vuoksi Kuulojan alueella ja sen lähiympäristössä tavattava eläimistö on tavanomaista sekä
talousmetsiin ja ihmisen toimintojen läheisyyteen sopeutunutta. Alueella ja sen lähiympäristössä esiintyviä lajeja ovat muun muassa jänis, rusakko, kettu, hirvi, peura ja orava.
Hatlammin luonnonsuojelualue
Lähin luonnonsuojelualue (Hatlamminmäki ja -suo) sijaitsee lähimmillään noin 550 metriä
käsittelykeskuksen rajasta lounaaseen Hausjärven kunnan rajan tuntumassa Riihimäen
kaupungin puolella (kuva 7.5). Alue on merkitty Kanta-Hämeen maakuntakaavaan ja Kuulojan osayleiskaavoihin luonnonsuojelulain nojalla suojeltavaksi luonnonsuojelualueeksi
(merkintä SL). Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita, jotka ovat valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti
merkittäviä. Hämeen ELY-keskus on toteuttanut maakuntakaavan suojeluvarausta ostamalla maata luonnonsuojelutarkoituksiin. Valtiolle hankitut alueet ovat Metsähallituksen
hallinnassa, mutta alueita ei toistaiseksi ole muodostettu luonnonsuojelualueiksi. ELYkeskuksen päätöksellä rauhoitettuja yksityisiä luonnonsuojelualueita Hatlamminsuon-Hatlamminmäen alueella ei ole.
Hatlammin alueen pinta-ala on yhteensä 61 ha. Hatlamminmäki on maakunnallisesti arvokas ja paikallisesti erittäin merkittävä maisemansuojelualue geologisten arvojensa johdosta. Hatlamminäellä on näkyvillä Yoldia-merivaiheen aikainen muinaisrantavyöhyke,
joka muodostui noin 10 000 vuotta sitten, kun jäätikkö suli ja Baltian jääjärvi muuttui
Yoldianmereksi. Kivikot, louhikot ja mäen laki ovat myös metsälain (1093/1996) 10 §:n
mukaisia metsän monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Hatlamminmäki liittyy viereiseen, Riihimäen arvokkaimpaan luontokohteeseen Hatlamminsuohon. Hatlamminsuon suojelullinen arvo perustuu lukuisiin suotyyppeihin, joita on kaikkiaan 40. Hatlamminsuo on syntynyt järven umpeenkasvun seurauksena.
Keskeisen sijaintinsa ansiosta Hatlamminsuon ja –mäen alue on suosittu virkistyskohde.
Hatlamminsuolle on rakennettu luontopolku opastauluineen ja alue on muun muassa marjastajien, kuntoilijoiden ja luontoharrastajien käytössä.
Pukinmäen luonnonsuojelualue
Hankealueen kaakkoispuolella, noin kilometrin päässä sijaitsee 2,5 hehtaarin laajuinen
Pukinmäen luonnonsuojelualue. Luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 2014. Alue on
rauhoitettu osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa (METSO). Pukinmäen
suojelualue on noin 120-vuotiasta kangasmetsää, jossa on jonkin verran lehtomaisuuden
piirteitä. Rinne on varsin jyrkkä ja siellä kasvaa isoja haapoja. Alueella elää myös liitoorava. Rauhoitusalueeseen kuuluu lisäksi puronvarsimetsää, joka on pääosin lehtoa. Puroa
on perattu kauan sitten, mutta luonnontila on varsin hyvin palautunut.
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Muita suojelualueita
Muita lähialueen suojelukohteita ovat noin 5,5, kilometrin päässä yksityisen maalla oleva
Vahteriston luonnonsuojelualue (YSA 204056), noin 6,5 kilometrin päässä sijaitseva harjujen suojeluohjelmaan kuuluva Pässinlukot-Nummenlukot (HSO 040038) luonnonsuojelualue sekä noin 7,5 kilomerin päässä olevat Kiimakallio1 (YSA 204618) ja Kiimakallio 2 (YSA
204617). Alueiden sijainnit suhteessa hankealueeseen on esitetty kuvassa 7.5.

Kuva 7.5. Hankealueen lähialueelle sijoittuvat suojelukohteet.
7.6.1.1 Vaikutus
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suojeluohjelmiin kuuluvia alueita.
Hankkeella ei arvioida olevan sen missään elinkaaren vaiheessa vaikutusta olemassa oleviin suojeltuihin alueisiin. Varsinainen hankealue on teollisuusaluetta eikä siellä ole suojelullisesti arvokkaita kasveja tai eläimiä. Toiminnan päätyttyä, jos rakenteet puretaan,
palautuu alue nopeasti luonnontilaan.
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7.7 Vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan
Hankealue ei sijaitse maisemallisesta tai kulttuurillisesti arvokkaalla alueella eikä sen läheisyydessä sijaitse tällaisiksi luokiteltuja alueita. Hanke on myös maakunta-, yleis- ja
asemakaavojen mukaista toimintaa.
Vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan perustuvat nykytilan kartoittamiseen.
7.7.1.1 Vaikutus
Biojalostamon vaikutukset maisemaan ja maankäyttöön ovat vähäisiä. Biojalostamo sijoittuu Ekokem Palvelu Oy:n välittömään läheisyyteen ja on osa samaa teollisuusaluetta. Alue
ulottuu edelleen Hausjärven puolella kantatien 54 suuntaisesti Oitin suuntaan. Biojalostamon rakennukset ja kenttäalueet jäävät pääosin puuston sekä Kuulojankadun ja Kt 54
suuntaisen maisemavallin taakse. Toiminnot näkyvät osittain tultaessa Kt 54 itäpuolelta
ja tulevat näkymään myös suunnitellun ohikulkutien alueille. Myös Pukkimäen ja Hatlamminmäen päältä katsottuna voi biojalostamon säiliöt näkyä, muutoin biojalostamo jää
alemmas, eikä näkymää suojelualueilta laitokselle päin ole.
Alueen asemakaavassa on annettu lisäksi ohjeita maisemoinniksi: Pohjois-, itä- ja lounaisreunoille on merkitty istutettavan alueen osa (sv), joka on maisemoitava istutussuunnitelman mukaisesti. Teollisuusalueen näkyminen kantatielle ja itäiselle ohitustielle on
estettävä mahdollisuuksien mukaan. Alueelle voidaan sijoittaa suojavalli, joka on enintään 3,5 metriä viereisen kadun tai tien tasosta.

7.8 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset voivat olla välittömiä ja välillisiä. Hankkeen vaikutukset
voivat kohdistua suoraan elinoloihin, viihtyvyyteen, terveyteen tai palveluihin. Välillisesti
vaikutukset voivat tulla luonnon tai maiseman kautta.
Hankkeen ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia tarkasteltiin yleisellä tasolla kirjallisuudesta
saadun tiedon pohjalta. Lisäksi hyödynnettiin aiemmin alueelle laadittuja ympäristövaikutusten arviointeja. Arvioinnissa huomioitiin myös YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudesta sekä laitosvierailulta saatuja palautteita.
7.8.1.1 Vaikutus
Tämän hankkeen vaikutukset ihmisiin liittyvät lähinnä hankkeen muihin vaikutuksiin joko
välittömästi tai välillisesti. Toisaalta jo tieto siitä, että laitoksella käsitellään jätteitä ja
kaasua voi aiheuttaa pelkoa ja vaikuttaa sitä kautta viihtyvyyteen ja terveyteen.
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Vaikutuksina ihmisten terveyteen, elinoloihin tai viihtyvyyteen voidaan ajatella laitoksen
normaalitoiminnan aikana aiheutuvan pääasiassa hajusta ja liikenteestä, vaikka edellä esitettyjen haju ja liikennevaikutusten arvioinnin mukaan näillä ei olisi merkittävää vaikutusta alueen kokonaistilanteeseen. Hajulle herkkä ihminen voi aistia myös alle 1 Hy/m 3
pitoisuuksia ympäristössä ja kokea sen haitalliseksi. Liikenteen vähäinenkin lisääntyminen
voi aiheuttaa tuntemuksia melun ja turvallisuuden suhteen.
Häiriö- ja poikkeustilanteiden vaikutukset ovat verrannollisia tilanteen laajuuteen. Tällöin
vaikutukset voivat koskea suoraan koetun hajuhaitan kautta tai välillisesti alueen virkistyskäytön kautta. Vakavien onnettomuuksien mahdollisuutta pidetään kuitenkin hyvin
epätodennäköisenä. Laitoksen hyvällä suunnittelulla, kunnossapidolla ja operoinnilla pystytään minimoimaan tai poistamaan kokonaan nämä tilanteet ja niistä aiheutuvat vaikutukset.
Välillisesti alueen laajentuminen kokonaisuudessaan voi aiheuttaa huolta ihmisissä. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia on tutkittu Kuulojan laajentumista
koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä vuonna 2011. Vaikutuksia tarkasteltiin tehtyjen vaikutusarvioiden ja asukaskyselyn perusteella.
Asukaskyselyn vastaajat pitivät tärkeimpinä asuinviihtyvyyteen vaikuttavina asioina ympäristön puhtautta ja rauhaa, yleistä turvallisuutta sekä ilmanlaatua. Hankealueen lähiasukkaat (alle 2 km) nostivat ilmanlaadun yleisen turvallisuuden edelle. Lähiasukkaat pitivät nykyistä asuinympäristöään luonnonläheisenä ja maisemaa miellyttävänä. Myös ympäristön puhtaus ja rauhallisuus koettiin melko hyväksi. Ilmanlaatu koettiin heikommaksi.
Heikoimpana vastaajat pitivät alueen liikenneturvallisuutta ja melutasoa. Ekokemin alueen laajennushankkeen välillisiä vaikutuksia pidettiin alueen elinoloihin myönteisinä, kun
hankalasti käsiteltävät jätemateriaalit saadaan pois ympäristöstä hallittuun käsittelyyn.
Biojalostamohankkeen yleisötilaisuudessa tai Honkajoelle suuntautuvan matkan aikana ei
nousut esille edellä mainitun kaltaisia huolia. Hanke koettiin kokonaisuudessaan positiiviseksi ja oikean suuntaiseksi kehitykseksi.
7.9 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Biokaasulaitoksella valmistetaan teollisuuden sivutuotteista, biojätteestä ja puhdistamolietteestä paikallista, puhdasta bioenergiaa, jolla korvataan fossiilisten polttoaineiden
tarvetta. Muodostuvien lannoitevalmisteiden käyttö peltolannoitteena korvaa teollisia
lannoitteita ja vähentää siten niiden valmistuksessa käytettävien neitseellisten raaka-aineiden ja fossiilisten polttoaineiden tarvetta. Hankkeen mukainen liikenne kuluttaa fossiilisia polttoaineita. Toisaalta hankkeella luodaan mahdollisuuksia biokaasun liikennepolttoainekäytön yleistymiseksi Suomessa.
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Vaikutus luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuu kirjallisuustietoihin ja on esitetty yleisellä tasolla.
7.9.1.1 Vaikutus
Ilman kvantitatiivista tarkastelua hankkeella arvioidaan olevan positiivinen vaikutus
luonnonvarojen hyödyntämiseen.

7.10 Toimintaan liittyvät riskit
Laitoksen merkittävimmät ympäristöön kohdistuvat riskit liittyvät:
 ympäristölle haitallisten jätteiden ja terveydelle haitallisten kaasuyhdisteiden käsittelyyn ja varastointiin
 hygieniaan
 poikkeustilanteista mahdollisesti johtuvaan hajuhaittaan
Biokaasulaitoksen suunnittelussa, rakentamisessa ja operoinnissa on noudatettu voimassa
olevia lakeja ja määräyksiä. Toiminnasta aiheutuvat ympäristöön kohdistuvat riskit ja niiden vaikutukset on tunnistettu Biotehdas Oy:n toiminnassa olevien laitosten riskinarvioinneista.
Kaasun aiheuttamat riskit
Vuototilanteissa voi laitoksen sisätiloihin vapautua pieninä pitoisuuksina rikkivetyä (H 2S)
ja ammoniakkia (NH3), joista aiheutuu terveysriski. Tulipalon ja räjähdyksen riskit rajoittuvat kaasuvarastoihin sekä kaasupumppaamoon, niiden välittömään läheisyyteen sekä
kaasun siirtoon ja hyödyntämiseen käytettäviin laitteistoihin. Varsinainen kaasuräjähdyksen riski on kuitenkin olematon, koska kaasu pääsee purkautumaan reaktoreiden katolta
ylipaineventtiilien kautta ulos, missä se ilmaa kevyempänä kaasuna laimenee nopeasti.
Kaikki biokaasua sisältävät putkistot ja laitteet rakennetaan ulkotiloihin, poikkeuksena
biokaasun paineenkorotuslaitteisto, mikä sijaitsee avonaisessa konttirakenteessa.
Vuototilanne ei aiheuta vaaraa lähistön asukkaille pitkähkön etäisyyden takia. Räjähdysvaarallinen alue mahdollisen vuotokohdan läheisyydessä on enintään 0,5 - 1,0 m etäisyydellä vuotokohdasta. Tulipalo tai räjähdys voi keskeyttää laitoksen toiminnan ja aiheuttaa
päästöjä ilmaan sekä vesiin. Myös henkilövahingot ovat mahdollisia. Aineelliset vahingot
aiheuttavat taloudellisia rasituksia toiminnan jatkolle.
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Hygieniariski
Hygieniariski liittyy lähinnä käsittelemättömiin raaka-aineisiin ja saastuneeseen lopputuotteeseen, sekä lietteen mahdolliseen vuotoon laitosalueella tai kuljetuksen yhteydessä.
Raaka-aineisiin ja saastuneeseen lopputuotteeseen liittyvät hygieniariskit voivat johtua
riittämättömästä hienontamisesta, jolloin liian suuret partikkelit saattavat siirtyä hygienisointiin ja edelleen reaktoriin häiriten prosessin toimintaa. Häiriötilanteet voivat johtua
myös vastaanoton ongelmista, esimerkiksi asiakkaan häiriötilanteesta, jossa laitokselle
saapuu ylimääräisiä kuormia. Käsittelemätöntä materiaalia voi joutua myös laitoksen ajoväylille ja edelleen lopputuotteeseen. Saastunut lopputuote päädyttyään kuluttajille asti
voi aiheuttaa tauti- ja hygieniariskejä, mutta myös taloudellista ja imagollista menetystä.
Kuljetusten osalta on mahdollista, että auto joutuu onnettomuustilanteeseen, jossa käsittelemätöntä ainesta joutuu maahan, jolloin seurauksena voi olla hygieniariskiä tietä lähellä sijaitseville kaivoille tai pohjavesialueille.
Lietteen vuotoriski liittyy lähinnä lopputuotteiden varastointiin, lieteputkistojen rikkoontumiseen ja lietekuljetuksiin. Syynä voi olla ilkivalta tai liikenteestä johtuva törmäys tai
kaluston lavojen kasetoiminen tai joku muu mekaaninen rasitus, joka rikkoo rakenteita.
Onnettomuustapauksessa ympäristöön voi purkautua ravinnepitoisia ja runsaasti happea
kuluttavaa lietettä. Käsittelemättömän lietteen osalta riskinä on myös hygieniariski. Syntyneen päästön vaikutusalue riippuu vaurion suuruudesta ja lietteen määrästä. Laitosalueella liete voi valua piha-alueelle ja mahdollisesti edelleen ympäröivään ojaan. Piha-alueilta liete saadaan ohjattua prosessiin, mutta ympärysojasta päästö voi levitä laajemmallekin vesien mukana. Kuljetusten aikana onnettomuus voi tapahtua myös pohjavesialueella, jolloin vaarassa voi olla ihmisten käyttämä juomavesi.
Poikkeustilanteen hajut
Poikkeavat tilanteet, joissa hajukaasuja pääsee leviämään laitoksen ympäristöön voi aiheuttaa mm. puhaltimien rikkoutuminen, putkilinjojen tukkeutuminen sekä hajukaasupesuriin tai aktiivihiilikäsittelyyn liittyvät ongelmat. Häiriöt ovat tyypillisesti lyhytkestoisia.
Lisäksi lyhytaikaista hajuhaittaa, joka saattaa olla selvästi häiritsevämpi kuin hajukaasujen käsittelyn jälkeisen kaasun kuormitus, voi aiheutua biokaasun soihtupoltosta. Soihtupolttoa käytetään erityisesti laitoksen häiriötilanteissa, esimerkiksi silloin, kun biokaasun
puhdistus rikin yhdisteiden poistossa ei ole toimintakunnossa. Tällöin biokaasua ei voida
johtaa jatkokäsittelyyn vaan kaasu soihtupoltetaan. Koska soihtupolttimien suunnittelu
perustuu lyhyeen viipymään (< 3 sekuntia) NOX-yhdisteiden muodostumisen ehkäisemiseksi, eivät rikkiyhdisteet välttämättä poistu soihtupolton aikana täydellisesti, jolloin
hajukuormitus on merkittävästi normaalia toimintaa korkeampi. Lisäksi laitoksen läheisyydessä tämän tyyppisen häiriön havaitseminen on vaikeaa, koska soihtupolttimesta poistuva ilma on kuumaa ja se kulkeutuu pois laitoksen läheisyydestä.
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8

HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISKEINOT

Yksi YVA:n tarkoituksista on ohjata arvioitavan hankkeen suunnittelua. Ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksena saatavaa informaatiota hyödynnetään parhaalla mahdollisella
tavalla hankkeen yksityiskohtaisia toteuttamissuunnitelmia laadittaessa. YVA-menettelyssä esille tulevilla vaikutusarvioilla on näin ollen vaikutusta hankkeen toteutuksen suunnitteluun. Saadun informaation pohjalta voidaan hankkeen toteuttamiseen liittyvät tekniset ratkaisut suunnitella siten, että arvioituja haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää tai
ne voidaan kokonaan välttää. Haitallisten vaikutusten vähentämiseen pyritään myös hankkeen toteuttamisen jälkeisellä seurannalla ja valvonnalla.
Haitalliset vaikutukset liittyvät edellä käydyn vaikutusten arvioinnin pohjalta lähinnä hajuun, vesistöön, ihmisten kokemaan viihtyvyyteen ja terveyteen, hygieniaan sekä kaasun
aiheuttamiin vaikutuksiin. Haitallisia vaikutuksia on minimoitu lähtökohtaisesti jo suunnitteluvaiheessa.
Hajupäästöt
Hajupäästöjä aiheuttavia häiriötilanteita voidaan ennaltaehkäistä kiinnittämällä erityistä
huomiota korvaus- ja poistoilman suhteiden optimointiin niin, että laitoksen sisätiloissa
vallitsee alipaine, jolloin hajut ohjautuvat puhdistukseen eivätkä pääse ulkoilmaan. Huollot ym. katkokset on pyrittävä hoitamaan niin, että biokaasulaitoksen toiminta häiriintyy
mahdollisimman vähän, jolloin myös hajukaasut pystytään hallitsemaan. Häiriötilanteessa
laitoksen ilmanvaihto voidaan pysäyttää korjaustyön ajaksi, mutta tällöin on tärkeää huolehtia henkilöturvallisuudesta estämällä laitoksen henkilöstön altistuminen liiallisille hajukaasupitoisuuksille toimintaohjein ja henkilösuojaimin.
Poikkeuksellisten tilanteiden hajuhaittoja voidaan vähentää mm. tiedottamisella. Tilanteessa, että tiedetään jonkin toiminnan aiheuttavan poikkeuksellista hajua, on siitä hyvä
tiedottaa jo etukäteen. Muutoin tiedotus kannattaa aloittaa mahdollisimman nopeasti hajupäästön ilmettyä. Nopealla tilanteen haltuunotolla ja hajuhaitan syyn selvittämisellä
sekä korjaavilla toimenpiteillä vähennetään syntyneen hajuhaitan kestoa.
Pintavedet
Toiminnan aikaisia hulevesimääriä voidaan vähentää sijoittamalla kiinteistöjen väli- tai
vierialueille viherpainanteita ja avouomaisia ojia siten, että rankkasateen aiheuttamaa
virtaamaa voidaan paikallisesti pidättää painanteissa ja uomissa. Virtaamien tasaamiseksi
suositeltava viheralueiden pinta-ala on noin 2 % teollisuuskiinteistöiksi kaavoitettavan alueen pinta-alasta.
Rakentamisen aikana purkuvesistön määrää voidaan vähentää esimerkiksi käyttämällä tontilla imeyttäviä pintoja ja hulevesivalumia viivyttämällä painanteissa ja uomissa ennen
ojaan laskua.
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Terveys, elinolot ja viihtyvyys
Vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen voidaan lieventää teknisten
keinojen lisäksi aktiivisella tiedottamisella.
Tekniset keinot hajun ja liikenteen vaikutusten vähentämiseksi on hankkeessa huomioitu
kattavasti. Liikenteen osalta logistisilla ratkaisuilla voidaan liikennettä jossain määrin vähentää. Myös ajajien liikenneturvallisuuskoulutuksella voidaan vaikuttaa turvalliseen liikkumiseen tiellä. Ohitustien toteutuessa vähenee liikenne Kuulojantiellä.
Hankeaikaisella tiedotuksella ja pidettävissä tilaisuuksissa voidaan kertoa hankkeen etenemisestä ja sen vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin. Aktiivista tiedotusta kannattaa
jatkaa myös laitoksen toiminnan aikana. Tiedotuksella lähiasukkaille voidaan merkittävästi vähentää hankkeen ja toiminnan aiheuttamia huolia ja epävarmuutta.
Hygieniariski
Hygieniariskiä voidaan vähentää ottamalla laitokselle vastaan vain ympäristöluvan mukaisia jakeita, jotka tunnetaan ja jotka voidaan käsitellä laitoksella vastaamaan lopputuotteille asetettuja vaatimuksia. Riskiä vähennetään myös ottamalla huomioon lannoitelain
ja sivutuoteasetuksen asettamat määräykset raaka-aineiden laadusta, käsittelystä ja lopputuotteiden varastoinnista sekä seurannasta. Henkilökunta on koulutettava asianmukaisesti käsittelemään jätejakeita ja seuraamaan laitoksen hygieniatasoa sekä toimimaan onnettomuustilanteissa.
Käsittelemättömän raaka-aineen joutumista lopputuotteeseen ja tautien leviämistä voidaan ehkäistä myös suunnittelemalla vastaanottokapasiteetti riittävän suureksi, jotta käsittelemätöntä materiaalia voidaan ottaa hallitusti vastaan. Myös piha-alueet riittävän
suuriksi mitoittamalla voidaan vähentää liikenteestä johtuvia onnettomuuksia sekä ehkäistä käsittelemättömän ja käsitellyn jakeen sekoittumista. Laitosalueelle on varattava
riittävästi puhdistuskalustoa mahdollisten vuotojen poistamiseksi.
Materiaalin kuljettamisesta aiheutuvia liikenneonnettomuuksia voidaan ehkäistä käyttämällä ammattitaitoista kuljetusyrittäjää. Myös kuljettajia on syytä kouluttaa kuljetettavan materiaalin erityisominaisuuksiin. Autojen varusteisiin voidaan lisätä myös lietteen
leviämisen ehkäisemiksi torjuntakalustoa.
Kaasu
Laitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava kaasujen räjähdysvaarallisuus
(ATEX-luokitus). Riskiä voidaan minimoida esimerkiksi siten, että kaasujärjestelmän rakenteita ei asenneta sisätiloihin, jolloin mahdolliset vuodot ja purkaukset johtuvat aina
ulkotiloihin, missä tuulen virtaus laimentaa tehokkaasti päästön, eikä siten vuototilanteessa aiheuta vaaraa laitosalueen ulkopuolelle.
Räjähdys- ja tulipalon syttymisriskiä voidaan minimoida lisäksi useilla ennalta ehkäisevillä
toimenpiteillä, joita ovat mm. oikeat rakennusmateriaali-, prosessi-, laite- ja sähkölaite-
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valinnat, toimivat mittaus-, valvonta- ja hälytysjärjestelmät sekä suojaus- ja varojärjestelmät. Käyttöhenkilöstön hyvä perehdytys kaasujen ominaisuuksiin ja turvallisiin työskentelytapoihin vähentää kaasun aiheuttamia riskejä.
Liikennöinnin ohjaamisella laitosalueella merkityille väylille sekä muilla liikennejärjestelyillä, kuten hyvällä valaistuksella ja puhtaudella voidaan estää liikenneonnettomuuksista
aiheutuvat riskit. Laitosalueella liikkuminen voidaan rajoittaa niin, että ulkopuolisia henkilöitä ei päästetä laitosalueelle tarpeettomasti.
Alueella tehtävät tulityöt tulee tehdä tulityösuunnitelman mukaisesti. Tulitöiden tekeminen edellyttää aina tulityölupaa. Ennen tulitöiden aloittamista on syytä tutustua työkohteeseen ja sen edellyttämiin mahdollisiin lisäturvallisuusjärjestelyihin, kuten kohteiden
erityissuojaukseen yms. Avotulen käsittely alueella on kiellettävä. Lisäksi tupakointi on
syytä kieltää ainakin ATEX-alueilla.
Laitokselle on hankittava tarpeellinen määrä kohteeseen soveltuvaa ensisammutuskalustoa ja käyttöhenkilökuntaa on opastettava ja koulutettava miten tulee toimia vaaratilanteiden sattuessa. Ympäristövahinkojen torjuntaan on varauduttava riittävällä torjuntakalustolla esimerkiksi: pyöräkuormaaja, harjakone, pesuri ja kalkkia. Saatavilla on hyvä olla
myös imeytysmateriaalia.
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9

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA ARVIO TOTEUTTAMISKELPOISUUDESTA

Arvioinnin tulosten perusteella suoritettiin vaihtoehtojen vertailu ja arvio hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta. Tarkasteltaessa ympäristövaikutuksia ei esille noussut sellaisia
vaikutuksia, joiden perusteella hanketta ei tulisi toteuttaa. Taulukkoon 9.1 on koottu yhteenveto ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista.
Taulukko 9.1. Yhteenveto ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista.
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10 TOIMINNAN VAIKUTUSTEN SEURANTA JA RAPORTOINTI
Toiminnan vaikutusten seurantaohjelma voidaan jakaa ympäristölupaprosessia palvelevasti kolmeen osaan: 1) käyttötarkkailuun, mukaan lukien omavalvontaohjelma, 2) päästötarkkailuun sekä 3) vaikutustentarkkailuun. Suunnitelma yksityiskohtaisesta tarkkailun
järjestämisestä laaditaan ympäristölupavaiheessa ja hyväksytetään viranomaisilla.
10.1 Käyttötarkkailu
Käyttötarkkailussa kuvataan päivittäiset toimenpiteet, joilla varmistetaan laitoksen normaali toiminta. Käyttötarkkailua tekee laitoksen käyttöhenkilökunta. Laitoksen kattavan
omavalvonnan avulla seurataan erityisesti laitoksen hygieniatason toteutumista ja lopputuotteiden laatua. Lisäksi laitoksen päivittäisiin rutiineihin kuuluu prosessin valvonta ja
häiriötilanteiden ehkäiseminen. Tällä on oleellinen merkitys myös laitoksen päästöihin.
Moitteettomasti toimivalla laitoksella myös päästöt ovat hallinnassa.
Laitoksen prosessiohjaus ja -säätö perustuvat laitoksen automaatiojärjestelmään. Lisäksi
laitoksen päivittäistä yleistä käyttötarkkailua suorittaa laitoksen käyttöhenkilöstö. Laitoksen käyttötarkkailuun kuuluvat mm. seuraavat toimet:
 vastaanotettavien raaka-ainemäärien seuranta
 prosessin etenemisen seuranta ja laadunvalvonnan näytteenotto (mm. säännöllisesti
analysoidaan raaka-aineen ja käsitellyn mädätteen laatua)
 lopputuotteiden määrän, laadun ja edelleen toimittamisen seuranta (biokaasu ja lannoitevalmisteet)
 tarkkailu- ja huoltotoimenpiteiden sekä häiriötilanteiden kirjanpito
 toteutettujen ja suunniteltujen toiminnan muutosten kirjaus.
10.2 Päästö- ja vaikutustarkkailu
Päästötarkkailussa keskitytään toiminnasta aiheutuvien päästöjen ja niiden määrien seurantaan. Vaikutustarkkailu kohdistuu päästöistä mahdollisesti aiheutuviin ympäristövaikutusten tarkkailuun esimerkiksi ilmanlaadun, vesistövaikutusten, pohjavesien ja melutilanteen tarkkailuun. Vaikutustarkkailua tehdään velvoite- ja viranomaistarkkailuna. Biojalostamon tarkkailuun on hyvä liittää:


Ympäristön vesien tarkkailu. Biokaasulaitosalueelta laskevien hule- ja pintavesien
laatua tarkkaillaan ensimmäisenä toiminnan aloittamisen jälkeisenä vuonna (2017)
vähintään kaksi kertaa. Näyte otetaan keväällä ja syksyllä. Jatkossa laitoksen toiminnan aikaista seurantaa on hyvä tehdä 1 – 2 kertaa vuodessa. Näyte otetaan koko
laitosalueelta kerättävien vesien kokoomakaivosta. Näytteistä tutkitaan: pH,
happi, sähkönjohtavuus, CODCr, nitraatti- ja nitriittityppi, ammoniumtyppi, koko-
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naisfosfori, kolimuotoiset bakteerit ja e-kolibakteerit. Alueen nykytilan selvittämiseksi, kannattaa vesinäytteet ottaa kiinteistön ympärysojista myös ennen toiminnan alkamista.
Hajukaasut. Lietteen vastaanotto-, esikäsittely-, käsittely- ja siirtotilojen käsittelemättömistä hajukaasuista, ja ulkoilmaan johdettavista kaasuista hajunpoiston
jälkeen otetaan ilmanäytteet. Ulkoilmaan johdettavista ilmanäytteistä mitataan
hajuyksiköt (HY/Nm³), ammoniakki, rikkivety ja metyylimerkaptaani. Hajukaasujen
pitoisuuksien lisäksi lasketaan käsittelyn tehokkuus.
Energiantuotantolaitos. Biokaasulaitokselle lämpöenergiaa tuottavan energiantuotantolaitoksen päästöt ilmaan on määritettävä siten kuin ne valtioneuvoston asetuksessa nro 750/2013 on määrätty. Päästömittaukset on ajoitettava siten, että
tulokset kuvaavat mahdollisimman hyvin energiantuotantolaitoksen keskimääräisiä
päästöjä.
Viemäröitävät jätevedet. Toiminnassa muodostuvien, muualle toimitettavien jätevesien tarkkailussa noudatetaan teollisuusjätevesisopimuksessa esitettyjä määräyksiä.
Hajukaasujen vaikutustarkkailu. Vaikutustarkkailun osalta voidaan osallistua Ekokem Oy:n laitosten kanssa yhteisesti tehtävään hajupaneeliin.

Käyttö- ja päästötarkkailusta on laadittava vuosiyhteenvetoraportti, joka on toimitettava
valvoville viranomaisille (Ely, kunta) vuosittain helmikuun loppuun mennessä, ellei valvontaviranomaisen kanssa muuta sovita. Raportissa on tarkasteltava mm. lupamääräysten
toteutumista, biokaasulaitoksen toimintaa ja niihin vaikuttaneita tekijöitä sekä esitettävä
ympäristöhaittoja koskevat mahdolliset valitukset. Yhteenvetoraporteissa on esitettävä
tulosten lisäksi myös tarkkailua koskevat epävarmuustekijät ja käytetyt laskentamenetelmät. Raporteissa esitetään tarpeelliset tarkkailun tarkennus- ja muutossuositukset.
Mittaukset, kalibroinnit, näytteiden analysoinnit ja näytteenotot on suoritettava standardimenetelmiä tai muita ympäristöhallinnon hyväksymiä menetelmiä käyttäen sekä soveltuvin osin yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen (888/2006) mukaisesti.
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Liite 1

Gasum Oy:n maakaasuputken linjausvaihtoehdot. (Gasum Oy)

Watrec Oy
Tapionkatu 4 A 9
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Liite 2
Hajumallinnus – Normaalitilanne, hajupäästö 1 Hy/m3 prosenttia vuoden tunneista. (Sweco Oy)
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Liite 3
Hajumallinnus - Normaalitilanne, hajupäästön leviämisen, maksimiarvot. (Sweco Oy)
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Liite 4
Hajumallinnus – Häiriötilanne, hajupäästö 1 Hy/m3, prosenttia vuoden tunneista. (Sweco Oy)
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Liite 5
Hajumallinnus - Häiriötilanne, hajupäästön leviäminen, maksimiarvot. (Sweco Oy)
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SANASTOA
a:vuosi
anaerobinen: prosessissa ei ole vapaata happea läsnä
asemakaava: alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnitelma
bar: paineen yksikkö
BAT: Best Available Technology (paras käyttökelpoinen tekniikka)
biojae: Ekojalostamon prosessissa yhdyskuntajätteestä erottuva biohajoava aines
biojalostamo: biohajoavia jätejakeita anaerobisesti käsittelevä laitos, joka tuottaa lannoite- ja maanparannusjakeita sekä biokaasua, käytetään sanan biokaasulaitos sijaan
biokaasu: anaerobisesta hajoamisesta muodostuva kaasu; sisältää 65 – 75 % metaania sekä
25 – 35 % hiilidioksidia
biokaasulaitos: ks. biojalostamo
BKL: biokaasulaitos
CHP: yhdistetty sähkön ja lämmön tuotto
d: vuorokausi
Evira: Elintarviketurvallisuusvirasto
EWC-koodi: jäteluokka, jota käytetään tilastoinnin hoitamiseksi ja jätteiden kontrolloimiseksi jätehuoltoketjussa
HACCP-järjestelmä: Hazard Analysis and Critical Control Points = Riskien analysointi ja
kriittisten valvontapisteiden valvonta
HTP-arvo : Sosiaali- ja terveysministeriön määrittämä, kullekin yhdisteelle tyypillinen haitalliseksi tunnettu pitoisuus.
humus: mädätysprosessin vedenerotuksessa syntyvä kiintoaines, käytetään myös nimeä
kuivattu mädätysjäännös
Hydrolyysi: mädätysprosessin ensimmäinen vaihe, jossa syötteen suurimmat partikkelit
pilkkoutuvat sokereiksi, amino- ja rasvahapoiksi.
HY/m3: hajuyksikkö, tarkoittaa laimennuskertojen määrää näytteen hajukynnykseen
saakka eli toisin sanoen sitä, kuinka monta kertaa kyseinen hajukaasu on laimennettava,
jotta vain puolet hajupaneelin jäsenistä haistaa sen
hygienisointi : 70 ºC, 60 min, tuhoaa suurimman osan haitallisista mikro organismeista
JL: jätelaki
KHK: kasvihuonekaasu
kk: kuukausi
kg: kilo
km: kilometri
kt: kantatie
l: litra
m: metri
m2: neliömetri
m3: kuutiometri
maakuntakaava: maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleispiirteinen suunnitelma
maankäytöstä pitkälle tulevaisuuteen. Maakuntakaavassa osoitetaan alueiden käytön ja
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yhdyskuntarakenteen suuntaviivat ja periaatteet. Se on ohjeena kuntien yksityiskohtaisempia yleis- ja asemakaavoja laadittaessa.
mesofiilinen : 30 – 35 ºC toimiva biologinen käsittelyprosessi
metaani : CH, biokaasun merkittävin jae, sisältää energiaa noin 10 kWh / 1 m 3, voidaan
polttaa ja muuttaa lämmöksi ja/tai sähköksi
MMM: Maa- ja metsätalousministeriö
MTT: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus; kehittää ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä
MWh: megawattitunti, tehon mittayksikkö, 1000 kWh
mädäte: Biokaasutuksessa raaka-aineista syntyvä jäännös = mädätysjäännös
märkämädätys: Biokaasun tuotanto käyttämällä nestemäisiä raaka-aineita, joiden kiintoainepitoisuus on alle 15 %
pH: happamuusaste
ppm: part per million, miljoonasosa
rejekti: jätteiden käsittelyssä syntyvä, hyötykäyttöön kelpaamaton jäte
rejektivesi: mädätysjäännöksen veden erotuksessa erottuva typpipitoinen nestejae, käytetään myös nimeä typpineste, myös asetuksen MMMa 24/11 tyyppinimi
termofiilinen: 50 – 55 ºC toimiva biologinen käsittelyprosessi
THP: Terminen hydrolyysiprosessi (160 ºC, 20 min, 6 bar)
Tike: Metsä-ja maatalousministeriön tietopalvelukeskus, tuottaa tilastoja Suomen maataloudesta ja elintarvikeketjusta
tn: tonni, 1000 kg
TS : Total Solids, kuiva-aines (nesteen poistamisen jälkeen jäävä aines)
TUKES: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
typpineste: mädätysjäännöksen vedenerotuksessa erottuva typpipitoinen nestejae, käytetään myös nimeä rejektivesi
tyyppinimi: myytävällä lannoitevalmisteella on oltava MMM asetuksessa lannoitevalmisteista (MMMa 24/11) määritelty tyyppinimi. Tyyppinimissä määritellään tyyppinimikohtaiset vaatimukset, jotka lannoitetuotteen on täytettävä.
VNp/VNa: Valtioneuvoston päätös/asetus
Vt: valtatie
VS: Volatile Solids, hehkutushäviö (orgaanisen aineksen osuus kuivatussa aineessa)
ympäristölupa: Eräiltä teollisilta toiminnoilta ennen toiminnan aloittamista vaadittava
lupa, jonka myöntää ympäristöviranomainen
YVA: Ympäristövaikutusten arviointi
YSL: Ympäristösuojelulaki
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