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TIIVISTELMÄ

Ecolan Oy suunnittelee tuhkarakeistamon laajennusta Nokian Kyynijärvelle. Hankkeesta on käynnissä
ympäristövaikutusten arviointi (YVA).
Tässä selvityksessä laskettiin Ecolan Oy:n Kyynijärven tuhkarakeistamon tuotannon hiukkaspäästöt
(hengitettävät hiukkaset PM10, < 10 µm hiukkaskoko ja pienhiukkaset PM2.5 < 2.5 µm hiukkaskoko)
sekä mallinnettiin niiden leviäminen laitoksen normaalissa maksimituotantotilanteessa (VE2,
kevytkiviaines ja tuhkalannoitetuotanto 130 000 t/a ja luomulannoite 30 000 t/a). Hiukkasten
ympäristö- ja terveysvaikutuksia arvioidaan vertaamalla mallinnettuja pitoisuuksia ilmanlaadun
terveysperusteisiin hiukkasten ohje- ja raja-arvopitoisuuksiin.
Hajapölypäästöjä muodostuu tehdasalueella tuhkatuotteiden ja seulonta-alitteiden siirroista paikasta
toiseen, pyöräkuormaajien liikenteestä tehdasalueella sekä tuotekuormien lastauksesta.
Varastokasoista muodostuu tuulieroosiota voimakkaalla tuulella. Lisäksi hiukkaspäästöjä muodostuu
tuhkasiilojen täytönaikaisista suodatinyksikköpäästöistä sekä luomulannoitetehtaan ilmanvaihdon
suodatinlaitoksen hiukkaspäästöistä. Laskennallinen vuosipäästö tehtaalta on 2.3 t/a PM10-hiukkasia ja
0.5 t/a pienhiukkasia (PM2.5).
Hiukkasten leviämismallinnus tehtiin AERMOD-leviämismallinnusohjelmistolla kolmen vuoden
säätietojen perusteella huomioiden laitoksen tuotannon kuukausittainen jaksollisuus.
Laitoksen hengitettävien hiukkasten päästöistä aiheutuvat PM10-hiukkasten pitoisuudet ovat
laitosalueen ulkopuolella vuosipitoisuutena alle 2 µgPM10/m3. Laitoksen länsipuolella sijaitsevan
ulkoilureitin alueella, n. 500 m laitoksesta länteen/luoteeseen, hengitettävien hiukkasten
vuosipitoisuuslisä on alle 0.5 µg PM10/m3. Vastaavasti laitoksen arvioiduista pienhiukkaspäästöistä
aiheutuvat pienhiukkaspitoisuudet jäävät laitosalueen ulkopuolella vuosipitoisuutena alhaisiksi, alle
0.2-0.5 µgPM2.5/m3. Laitoksen länsipuolella sijaitsevan ulkoilureitin alueella pienhiukkasten
vuosipitoisuuslisä on alle 0.05 µgPM2.5/m3. Hiukkasten vuosipitoisuudet laitoksen ympäristössä jäävät
alle ilmanlaadun vuosipitoisuuden ohje- ja raja-arvojen myös alueellinen tausta huomioituna. Myös
hiukkasten korkeimmat ohjearvoihin verrannolliset vuorokausipitoisuudet jäävät alle
vuorokausiohjearvojen laitosalueen ympäristössä.
Hiukkaspitoisuuksien mallinnuksen avulla nähdään aluejakaumakuvissa laitosalueen ns. hot-spot
alueet eli toiminnot, jotka aiheuttavat suurimmat hiukkasten vuorokausi- ja vuosipitoisuudet tontilla.
Näitä ovat kevytkiviaineksen aumavarastoinnin materiaalisiirrot ja kuormaukset sekä tuotteen siirrot
tuotevarastosta aumaan. Paikallisesti PM10-hiukkasten vuorokausiohjearvopitoisuus voi ylittyä tontilla
varastoaumojen alueella kuormaustilanteissa kuivissa sääolosuhteissa. Selvityksessä on annettu
suosituksia hiukkaspäästöjen minimoimiseksi tuotantoalueella.
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1. Johdanto

Ecolan Oy suunnittelee tuhkarakeistamon laajennusta Nokian Kyynijärvelle. Hankkeesta on käynnissä
ympäristövaikutusten arviointi.
Tässä selvityksessä lasketaan Ecolan Oy:n Kyynijärven tuhkarakeistamon tuotannon hiukkaspäästöt
(hengitettävät hiukkaset PM10, < 10 µm hiukkaskoko ja pienhiukkaset PM2.5 < 2.5 µm hiukkaskoko)
sekä mallinnetaan niiden leviäminen laitoksen normaalissa maksimituotantotilanteessa (VE2,
kevytkiviaines ja tuhkalannoitetuotanto 130 000 t/a ja luomulannoite 30 000 t/a). Työssä arvioidaan
laskennallisesti tuotantoalueen liikenteen ja materiaalisiirtojen hiukkaspäästöt sekä rakeistetun
tuhkan aumavarastoinnin tuulieroosiopäästöt. Lentotuhkasiilojen täytönaikaiset poistokaasutiedot
perustuvat mittauksiin muilla vastaavilla laitoksilla. Lisäksi mukana on luomulannoitetehtaan
ilmanvaihdon suodatinlaitteiston hiukkaspäästöt. Hiukkasten ympäristö- ja terveysvaikutuksia
arvioidaan vertaamalla mallinnettuja pitoisuuksia ilmanlaadun terveysperusteisiin hiukkasten ohje- ja
raja-arvoihin.
Työn yhteyshenkilöinä on ollut Ecolan Oy:n YVA-konsultti Linnunmaa Oy:stä Marjo Pusenius ja Reetta
Hurmekoski. Työn on Enwin Oy:ssä tehnyt Tarja Tamminen ja Ari Tamminen.

2. Laitoksen PM10-ja PM2.5 -hiukkaspäästöt

Ecolan
Oy:n
tuhkarakeistamon
ja
luomulannoitetehtaan
hiukkaspäästöt
arvioitiin
maksimituotantotilanteessa (YVA-vaihtoehto VE2), jolloin vuosituotanto laitoksella on kevytkiviainesta
100 000 tn/a, tuhkalannoitetta 30 000 tn/a ja luomulannoitetta 30 000 tn/a.
Laitoksen pölypäästölähteet ovat:
• Materiaalisiirtojen aiheuttamat hiukkaspäästöt
• Laitosalueen työkoneliikenteen hiukkaspäästöt ja resuspensio (ajoneuvojen nostattama pöly)
• Laitosalueen tulevan ja lähtevän liikenteen hiukkaspäästöt
• Rakeistetun tuhkan aumavarastoinnin tuulieroosiopäästöt
• Tuhkasiilojen täytönaikaiset hiukkaspäästöt
• Luomulannoitetehtaan ilmanvaihdon suodatinlaitoksen hiukkaspäästöt
Hajapölypäästöjä muodostuu tehdasalueella tuhkatuotteiden ja seulonta-alitteiden siirroista paikasta
toiseen, tuulieroosiosta varastokasoista voimakkaalla tuulella sekä pyöräkuormaajien liikenteestä
tehdasalueella sekä tuotekuormien lastauksesta. Hajapölyn vuosipäästöjen muodostuminen riippuu
mm. materiaalien vuosittaisesta kokonaismäärästä sekä varastointi- ja siirtokierrosta tehtaalla. Lisäksi
pölynmuodostukseen vaikuttaa materiaalin kosteus ja hienoainespitoisuus. Sääolosuhteet, tuulisuus,
sadepäivät, lumipeite jne. vaikuttavat osaltaan hajapölyjen määrään. Myös asfaltoidun piha-alueen
puhtaanapidolla ja kuivan kauden kastelulla on suuri merkitys mm. liikenteen resuspensiopäästöihin.
Näiden hajapäästölähteiden PM10- Ja PM2.5 1 -hiukkaspäästökertoimet laskettiin erityyppisille
hajapölyille esitettyjen laskentametodien mukaisesti (USEPA AP-42). Laskennassa tehtaan
1

Hengitettävät hiukkaset PM10 < 10 µm:n hiukkaskoko ja pienhiukkaset PM2.5 <2.5 µm:n hiukkaskoko
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tuhkatuotteiden materiaalivirta oli 130 000 tn/a ja rakeistetun tuhkatuotteen (Fill-R) kosteuspitoisuus
oli 28.6 % ja hienoaines <3 %.
Tuotantoalueen pyöräkuormaajaliikenne jaettiin alueen liikennereiteille kuukausittaisen
tuotantovaihtelun ja työtuntien suhteessa. Pyöräkuormaajaliikenne kulkee pääosin asfaltoidulla pihaalueella. Rakeistetun kevytkivituotteen aumavarasto tontin itälaidalla on asfaltoimaton alue.
Pyöräkuormaajien hiukkaspäästöt laskettiin päällystetyn tehdastien ja päällystämättömän
varastoalueen päästökertoimien mukaan. Alueella työskentelee kaksi pyöräkuormaajaa päivittäin.
Tuulieroosipäästöjen laskennassa tarvittavat tuulitiedot ja sadepäivien lukumäärä saatiin Tampereen
lentosääaseman tiedoista. Tuulieroosiota tapahtuu varastointikasojen pinnalta, kun tuulen nopeus on
riittävän suuri. Tuulieroosion on todettu kasvavan, kun tuulen nopeus ylittää 5 m/s. Tuulen ns.
kitkanopeus eroosiopinnalla vaihtelee kasan eri osissa tuulen pyörteillessä kasan pinnalla. Eroosio on
riippuvainen myös kasan tai pinnan iästä, raekoosta ja siitä miten usein pintakerrosta rikotaan.
Tuulieroosiossa huomioidaan myös kasavarastoinnin materiaalin kosteus ja hienoainespitoisuus.
Tulevan ja lähtevän liikenteen hiukkaspäästöt tontilla laskettiin VTT Lipaston raskaan liikenteen
päästökertoimia käyttäen. Tuleva ja lähtevä liikenne kulkee ainoastaan asfaltoidulla piha-alueella.
Muita laitoksen hiukkaspäästölähteitä ovat lentotuhkasiilot ja luomulannoitetehtaan ilmanvaihdon
suodatinlaitoksen hiukkaspäästöt.
Lentotuhka tuodaan laitokselle säiliöautoilla. Pihalle mahtuu maksimissaan 2 autoa/tunti (n. 40
tn/kuorma). Siilojen täytön aikana siilojen yläosasta poistuu ilmaa hiukkassuodattimien läpi.
Suodattimien jälkeen poistoilman hiukkaspitoisuus on maksimissaan 10 mg/Nm3. Hiukkaspäästö
kuitusuodattimien jälkeen arvioitiin kokonaisuudessaan < 10 µm:n kokoluokkaan (PM10), josta
arvioitiin enintään 50 % olevan PM2.5 hiukkaskokoa 2. Auton tyhjennys siiloon kestää kerrallaan 45
minuutista tuntiin. Ecolan Oy:n Viitasaaren laitoksella on tehty päästömittauksia siilojen täytön aikana.
Näistä mittauksista saatiin täytönaikaisen poistokaasun nopeus ja tilavuusvirtaustiedot malliin.
Luomulannoitetehtaalle tulee pääraaka-aineet (lihaluujauho ym. orgaaniset raaka-aineet) suljetuissa
konteissa (15 tn/kontti). Kontit toimitetaan rakennuksen sisälle ja niitä on maksimissaan 9 konttia
kerrallaan varastossa. Valmis rakeistettu luomulannoite toimitetaan tehtaan sisätiloista säkkitavarana
kuljetukseen. Näin ollen luomulannoitetta ei siirrellä luomulannoitetehtaan ulkopuolelle tuotannon
aikana. Pölypäästö muodostuu luomulannoitetehtaan ilmanvaihdon suodatinlaitoksesta. Poistoilma
suodatetaan pussisuotimilla ja poistuvan ilman hiukkaspitoisuus on korkeintaan 10 mg/Nm3.
Suodatinlaitoksen pölypäästö arvioitiin kokonaisuudessaan PM10-hiukkaskokoluokkaan ja siitä n. 20 %
arvioitiin olevan PM2.5 hiukkaskokoa.
Kuvassa 1 on kuvattu laitoksen hiukkaspäästölähteet ja niiden sijoittuminen tontilla. Taulukossa 1 on
hajapölypäästöjen laskennalliset vuosipäästöt päästölähteittäin. Laitoksen vuosittaiset hengitettävien
hiukkasten päästöt ovat n. 2.3 t/a ja pienhiukkaspäästöt 0.5 t/a. Liitteessä 1 on koottu päästöihin
liittyviä mallinnuksen lähtötietoja, mm. kuukausittaiset tuotantovaihtelut, laitoksen liikenne ja
suodatinyksiköiden tarkemmat tiedot.

Arvio perustuu letku/kuitusuodattimien PM10/PM2.5 päästötietoihin mm. sementtiteollisuudessa (TNOreport, R 2002/411). Riippuu myös suotimen materiaalista.

2
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Kuva 1. Ecolan Oy, Nokian Kyynijärven laitos. Hiukkaspäästölähteet ja laitosalueen liikennereitit.

Taulukko 1. Tuhkarakeistamon ja luomulannoitetehtaan PM10- ja
PM2.5 -hiukkaspäästöt (kg/a) päästökohteittain.
PM10 kg/a
Tuhkatuotteiden materiaalisiirrot
12
Kauhakuormaajaliikenne
asfaltoidut tiet
187
aumavarastoalue
955
Tuleva ja lähtevä liikenne pihalla
2
Tuulieroosio varastokasoista
453
Siilojen täytönaikaiset päästöt
29
Luomulannoitetehtaan suodatinlaitteiston
642
päästöt
Yhteensä (kg/a)
2280
Tonnia/vuosi
2.3
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PM2.5 kg/a
2
45
96
1
181
15
128
467
0.5
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2.1

Hajapölyselvityksen kokonaisepävarmuuteen vaikuttavat tekijät

Hajapölyselvityksessä on huomioitu laitoksen tuotantotiedot, tulevien tuhkatuotteiden kuljetustavat,
varastointi ja rakeistetun tuhkatuotteen vuotuiset määrät ja pölyämiseen vaikuttavat ominaisuudet,
kuten kosteus ja hienoaineksen osuus. Tuhkatuotetuotannon kuukausivaihtelu sekä laitosalueen
sisäinen materiaalinsiirtoliikenne ja tehtaalle tuleva ja lähtevä liikenne on huomioitu laskennassa
asiakkaalta saatujen tietojen perusteella. Luomulannoitetehtaan erityispiirteen, kuten suljettujen
raaka-ainekonttien toimitus, tuotanto sisätiloissa ja valmiin tuotteen säkkitoimitus suoraan tehtaalta
ilman välivarastointia on huomioitu laskennassa.
Hajapölylaskenta perustuu eri hiukkaskokoluokkien päästökertoimiin materiaalisiirtojen, tuulieroosion
ja tehtaan liikenteen osalta. Päästökertoimet perustuvat kansainvälisiin julkaisuihin, pääosin USEPAn
AP 42 päästökertoimiin ja laskentakaavoihin sekä tavanomaisen liikenteen osalta VTT:n Lipasto
tietokantoihin. Hajapölyjen laskennan päästökertoimet perustuvat erilaisissa selvityksissä testattuihin,
pääosin empiirisiin yhtälöihin. Tehdaskohtainen tuotantotieto ja materiaalien analyysitiedot mm.
kosteuden ja hienoainesosuuden osalta parantavat laskennan luotettavuutta.
Tehtaan hajapölyjen päästölaskennan epävarmuuteen vaikuttavat mm.
• vuotuiset materiaalivirrat ja niiden määritystarkkuus
• materiaalien kosteus ja hienoainesosuudet ja niiden mahdollinen vaihtelu vuoden aikana
• materiaalien siirtotapahtumien ajoitukset ja samanaikaiset tuuli- ja muut sääolosuhteet,
sateisuus
• liikennemäärät ja reitit, pyöräkuormaajan kuormasta putoavan materiaalin määrä
• tehdasalueen tiealueiden puhtaanapito ja pölynsidonta
• suodatinlaitteiden toiminta
Tässä selvityksessä Ecolan Oy:n Kyynijärven tehtaan hajapölyjen päästölaskennassa on pyritty
nykytiedon valossa mahdollisimman yksityiskohtaiseen laskentaan käyttämällä parasta käytettävissä
olevaa päästökerrointietoa, tuuli- ja sääolosuhdetietoja sekä tehdaskohtaista materiaali-ja
tuotantotietoa.
Häiriötilanteet vaikuttavat myös hiukkasten päästöihin. Laitoksen häiriötilanteita voivat olla mm.
tuhkasiilojen ja luomulannoitetehtaan suodatinlaitteistojen laitteistorikosta aiheutuva häiriöpäästö.
Häiriötilanteita ei laskennassa ole huomioitu vaan päästöt on laskettu laitoksen normaalitoiminnassa.

3. Leviämismalli

Päästöjen leviämisen mallinnus tehtiin epäpuhtauspäästöjen leviämistä kuvaavalla US EPAn
hyväksymällä matemaattis-fysikaalisella AERMOD –mallilla. Malli sopii sekä kaasumaisten että
hiukkasmaisten epäpuhtauskomponenttien ja hajujen leviämisen tarkasteluun ja sillä voidaan
tarkastella päästölähteiden yhteisvaikutusta alueen ulkoilmapitoisuuksiin. Mallissa päästölähteet
voivat olla pistemäisiä lähteitä (piiput), aluelähteitä (kasat) tai viivamaisia, kuten liikennelähteet.
AERMOD-mallista on lisätietoja liitteessä 2.
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Havaintopisteverkosto
Päästöjen leviämistä ja ulkoilmapitoisuuksien muodostumista tarkastellaan havaintopistejoukossa
(x,y,z), jotka sijoitettiin 5-100 metrin välein mallinnettavalle alueelle, siten että tihein
laskentapisteverkosto oli päästölähteiden lähialueilla. Korkeusmalli oli Maanmittauslaitoksen avointa
maastodata-aineistoa, jonka pohjalta reseptoriverkostot luotiin laitoksen ympäristöön. Korkeusmallin
ja pohjakartan käyttöoikeus 2017©Maanmittauslaitos.

Kuva 2. Havaintopisteverkosto laitoksen ympäristössä sekä päästölähteet ja rakennukset mallissa.
Sääaineisto
Mallilaskelmien meteorologisena sääaineistona käytettiin tunnin välein kerättyä Tampere-Pirkkala
lentosääaineistoa (2012-2014) sekä tuulen ja lämpötilan vertikaalisia luotaustietoja Jokioisten
luotausasemalta. Säätiedoista laskettiin meteorologinen yhdistelmäaineisto (n. 26000 erilaista
tuntisäätä ja 1096 erilaista vrk säätä) AERMET-esiprosessointiohjelmalla mallinnuksen lähtötiedoiksi.
Keskituulen nopeus oli kolmen vuoden aineistossa 3.3 m/s ja yli 5.3 m/s tuulta esiintyi 7.2 %. Kuvassa 3
on kolmen vuoden tuntisääaineistojen mukainen tuuliruusu.

Kuva 3 Tuuliruusu Tampere-Pirkkala 2012-2014, tuulen suunta ja nopeusjakauma (pylväs osoittaa
mistä tuulee =blowing from).
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4. Ilmanlaadun vertailuarvot hiukkasille

Ulkoilman laadun arvioinnissa on käytössä ilmanlaadun raja-arvoja, jotka ovat yhtenevät EU:n alueella.
Lisäksi on olemassa kansallisia ilmanlaadun ohjearvoja sekä kansainvälisiä Maailman Terveysjärjestön
(WHO) määrittämiä ilmanlaadun terveysperusteisia ohjearvoja.
Ilmanlaadun raja-arvot (Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 38/2011) määrittelevät suurimmat
hyväksyttävät terveysperusteiset ilman epäpuhtauksien pitoisuudet, joita ei saa ylittää. Kasvillisuuden
ja ekosysteemin suojelemiseksi on annettu ns. kriittisen tason pitoisuusarvot. Asetuksessa ilmalla
tarkoitetaan ulkoilmaa, lukuun ottamatta ulkoilmaa sellaisilla työpaikoilla, joihin sovelletaan
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia säännöksiä ja joille yleisöllä ei ole säännöllistä pääsyä (2§).
Kansalliset ohjearvot (VNp 480/1996) ilmaisevat ilmansuojelutyön päämääriä ja ilmanlaadun
tavoitteita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on, että ohjearvojen ylittyminen estetään
ennakolta. Ohjearvojen asettamisessa on pyritty ottamaan huomioon muun muassa ilman
epäpuhtauksien vaikutukset herkkiin väestöryhmiin, kuten lapsiin, vanhuksiin ja hengityselinsairaisiin.
Ohjearvot on otettava huomioon mm. alueidenkäytön, kaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen
suunnittelussa ja ne tulee ottaa huomioon ympäristölupaa koskevassa lupaharkinnassa.
Maailman Terveysjärjestö WHO on julkaisut joukon maailmanlaajuisia ilmanlaadun ohjearvoja
epäpuhtauksille, joista aiheutuu terveyshaittoja. WHO on esittänyt ohjearvoja mm. hiukkasille (PM10,
PM2.5) ja typpidioksidille (NO2).
Ilmanlaadun hiukkaspitoisuuden vertailuarvot on esitetty taulukoissa Liitteessä 3.
Liitteessä 4 on vertailuna myös työpaikan haitalliseksi tunnetut pitoisuudet erilaisille hiukkasille ja
pölyille (HTP-arvot).
Leviämismallinnustyössä ilmanlaadun vuorokausipitoisuuden ohjearvoihin verrannolliset PM10hiukkasten (< 10 mm:n hiukkaskoko) ja PM2.5 -hiukkasten (pienhiukkaset, < 2.5 µm hiukkaskoko)
pitoisuudet laskettiin mallinnusalueen havaintopisteisiin ja niistä piirrettiin aluejakaumakuvat. Myös
pitkäaikaisvaikutuksia kuvaavat vuosipitoisuudet piirrettiin aluejakaumakuvina.

4.1.

Ilman hiukkasten terveysvaikutukset

Ilmanlaatuselvitysten ja ilman epäpuhtauksien pitoisuusjakaumien mallinnusten tavoitteena on
arvioida ilman epäpuhtauksien leviämistä suunnittelukohteiden ympäristössä. Hyvällä suunnittelulla ja
erilaisten toimintojen harkitulla sijoituksella pyritään vähentämään ja välttämään ihmisten
pitkäaikaista altistumista haitallisen korkeille ilman epäpuhtauspitoisuuksille.
Ulkoilman hiukkaspitoisuudet ovat yksi ilman epäpuhtauspitoisuuksista, joilla on merkitystä paitsi
ihmisten viihtyvyyteen myös terveyteen. Hiukkasten haitallisuus riippuu paitsi hiukkasten koosta ja
muista fysikaalisista ominaisuuksista myös kemiallisesta koostumuksesta; orgaanisesta ja
epäorgaanisesta aineksesta.
Liikenne on yksi merkittävä hiukkaspitoisuuksien aiheuttaja mm. taajamissa. Liikenteen ja teollisuuden
lisäksi myös pienpoltto pientaloalueilla sekä kaukokulkeuma aiheuttaa merkittävän osan alueellisista
2017©ENWIN OY
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episodimaisista pienhiukkaspitoisuuksista. Noin puolet pienhiukkaspitoisuuksista Suomessa arvioidaan
aiheutuvan kaukokulkeumana.
Suuret näkyvät pölyhiukkaset vaikuttavat erityisesti viihtyvyyteen ja aiheuttavat näkyvää
likaantumista. Niiden terveysvaikutukset jäävät vähäisemmiksi, koska ne eivät pääse pitkälle ihmisen
hengityselimissä. Myös ns. hengitettävistä hiukkasista (PM10, < 10 µm hiukkaskoko) kokoluokan
suurimmat hiukkaset jäävät yleensä ylempiin hengitysteihin ja ovat siten vähemmän haitallisia. Ne
voivat aiheuttaa ylempien hengitysteiden sairauksia, sekä erilaisten hengityselinsairauksien mm.
astman pahenemista esim. keväisin katupölyaikaan. PM10-hiukkasissa on kuitenkin myös
kokoluokaltaan pienempiä hiukkasia.
Pahimmat terveyshaitat liittyvät erityisesti pienhiukkasiin (PM2.5 < 2.5 µm:n kokoluokka), joista
pienimmät voivat päätyä hengitysilman mukana syvälle keuhkoihin aina keuhkorakkuloihin saakka. Ne
voivat lisätä sairastuvuutta akuutteihin tai kroonisiin tauteihin, kuten hengityselinsairauksiin sekä
sydän- ja verisuonitauteihin. Pienhiukkasten osalta täysin haitatonta kynnyspitoisuutta ei ole voitu
osoittaa. Tutkimukset osoittavat, että ihmisten kuolleisuus korreloi kaupunki-ilman
pienhiukkaspitoisuuksien kanssa 3.
WHO on antanut terveysperusteiset vuorokausi- ja vuosipitoisuuden ohjearvot sekä pienhiukkasille
(PM2.5) että hengitettäville hiukkasille (PM10). WHO:n ohjearvot ovat pääosin alhaisemmat kuin EU:n
vastaavat raja-arvot.
EU:n ilmanlaatudirektiivissä on asetettu tavoitteeksi kaupunkien taustapitoisuuksien yleinen
alentaminen, jotta voidaan varmistaa, että suuri osa väestöstä hyötyy paremmasta ilmanlaadusta.
Suomessa on Valtioneuvoston asetuksessa 38/2011 määritelty pienhiukkasten kansallinen altistumisen
pitoisuuskatto ja altistumisen vähennystavoitteet. Kansallinen altistumisen pitoisuuskatto
pienhiukkasille on vuosipitoisuutena 20 μg/m3 (31.12.2015).

3

ESCAPE - European Study of Cohorts for Air Pollution Effects, http://www.escapeproject.eu/
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5. Ecolan Oy:n tuotantantolaitoksen hiukkaspäästöjen
leviäminen ja vaikutusarviointi

Tämän selvityksen hiukkasmallinnuksissa on mallinnettu Ecolan Oy:n tuotannon ja hajapölyselvityksen
hiukkaspäästötietojen perusteella laitoksen PM10- ja PM2.5 -hiukkaspäästöjen vaikutukset ilmanlaatuun
vuorokausipitoisuutena ja vuosipitoisuutena laitoksen ympäristössä aluejakaumakuvina.
Aluejakaumakuvissa ei ole mukana tavanomaista alueellista hiukkastaustaa. PM10-hiukkasten
alueellinen taustapitoisuus on n. 6 µg/m3 vuosikeskiarvona ja PM2.5 hiukkasten alueellinen vuositausta
on n. 5 µg/m3 ( 4 ). Alueellisen taustan vuorokausipitoisuudet vaihtelevat kuukausittain ja ovat
korkeimmillaan keväisin (korkeimmat kuukausittaiset vuorokausikeskiarvot PM10- ja PM2.5 -hiukkasille
9 µg/m3ja 7 µg/m3). Kaukokulkeumaepisodit vaikuttavat erityisesti PM2.5 hiukkasten pitoisuuksiin.
Liitteessä 5 on laitoksen päästöistä aiheutuvat ulkoilman PM10-pitoisuudet aluejakaumakuvana.
Vertailuarvot ovat:
• Kansallinen PM10-vuorokausiohjearvo on 70 µg/m3 (kuukauden toiseksi korkein vrk-pitoisuus)
• Ilmanlaadun PM10-vuosipitoisuuden raja-arvo on 40 µg/m3
Liitteessä 6 on laitoksen päästöistä aiheutuvat ulkoilman PM2.5-pitoisuudet aluejakaumakuvana.
Vertailuarvot ovat:
• WHO:n PM2.5-vuorokausiohjearvo 25 µg/m3 (korkein vrk-pitoisuus)
• Ilmanlaadun PM2.5-vuosipitoisuuden raja-arvo on 25 µg/m3
• WHO:n PM2.5-vuosipitoisuuden ohjearvo on 10 µg/m3
Ulkoilman hiukkaspitoisuuksien aluejakaumakuvat osoittavat pitoisuuden, joka voi käyrän sisäpuolisilla
alueilla ajoittain ylittyä. Laitoksen päästöistä mallinnetut ulkoilman pitoisuuksien aluejakaumakuvat
eivät kuitenkaan esitä lyhytaikaispitoisuuksissa ajallisesti yhtenäistä tilannetta, vaan pitoisuuksien
suurimmat arvot esiintyvät todennäköisesti eri laskentapisteissä eri ajankohtina vuoden aikana (mm.
tuulen suunnasta, päästötilanteesta ja sekoitusolosuhteista riippuen). Mallinnuksissa tarkastellaan
suurinta mahdollista vertailuarvoon verrannollista pitoisuutta eri puolilla mallinnusaluetta (ns. worst
case mallinnus).
Matalista päästölähteistä lähtevät päästöt aiheuttavat suurimmat maanpintapitoisuudet lähellä
päästölähteitä. Epäpuhtauspitoisuuksien laimeneminen matalista lähteistä ei ole yhtä tehokasta kuin
piippulähteistä, joista epäpuhtauksien kulkeutuminen maanpintatasoon hengitysvyöhykkeelle kestää
kauemmin epäpuhtauspitoisuuden samalla sekoittuen ja laimentuen muuhun ilmaan.

5.1

PM10-hiukkaspäästöjen leviäminen ja vaikutukset

Liitteessä 5 on PM10-hiukkaspäästöjen leviäminen aluejakaumakuvana Ecolan Oy:n Kyynijärven
tuotantolaitoksen ympäristössä.
Laitoksen hengitettävien hiukkasten päästöistä aiheutuvat PM10-hiukkasten pitoisuudet ovat
laitosalueen ulkopuolella vuosipitoisuutena alle 2 µgPM10/m3 (Kuva 1/L5, Liite 5) Laitoksen
länsipuolella sijaitsevan ulkoilureitin alueella (n. 500 m laitoksesta länteen/luoteeseen) hengitettävien
hiukkasten vuosipitoisuuslisä on alle 0.5 µg PM10/m3.
4

HY, Hyytiälän tutkimusasema, Juupajoki

2017©ENWIN OY

11

Korkeimmat hengitettävien hiukkasten vuosipitoisuudet sijoittuvat laitosalueelle. Aluejakaumakuvasta
nähdään, että ns. hot—spot toimintoja laitoksella ovat kevytkiviaineksen aumavarastoinnin
materiaalisiirrot sekä tuotteen siirrot tuotevarastosta aumaan. Siellä mallinnettujen toimintojen
aiheuttama PM10-hiukkasten vuosipitoisuus on 7-15 µg/m3. Pitoisuudet jäävät kuitenkin myös
laitosalueella alle ilmanlaadun vuosiraja-arvon 40 µg/m3 myös alueellinen taustapitoisuus
huomioituna.
Vuosipitoisuuden aluejakaumakuvasta (Liite 5 Kuva 1/L5) nähdään myös, että luomulannoitetehtaan
ilmanvaihdon hiukkaspäästöstä aiheutuva ulkoilman vuosipitoisuus on luokkaa 3-5 µgPM10/m3 pihaalueella lähellä ilmanvaihdon päästökohtaa luomulannoitetehtaan eteläpuolella. Tämä paikallinen
pitoisuus johtuu matalasta horisontaalisesta päästökorkeudesta, jolloin mm. rakennukset aiheuttavat
kaasupainumaa.
Liitteen 5 kuvassa 2/L5 on laitoksen aiheuttamat PM10-pitoisuudet vuorokausipitoisuutena. Laitoksen
päästövaikutus PM10-vuorokausipitoisuuteen laitosalueen ulkopuolella on pääosin alle 15 µgPM10/m3.
Lähimmällä virkistysreitillä n. 500 metrin päässä laitosalueesta länteen pitoisuusvaikutus PM10vuorokausipitoisuuteen on n. 2-3 µgPM10/m3. Pitoisuudet jäävät laitosalueen ulkopuolella selvästi alle
PM10-hiukkasten ilmanlaadun vuorokausiohjearvon 70 µgPM10/m3 myös alueellinen tausta
huomioituna.
Laitosalueella ns. hot-spot päästölähteiden (aumavarastoinnin materiaalisiirrot, tuotesiirrot
varastosta) aiheuttamat PM10-vuorokausipitoisuudet voivat olla tontilla 20-70 µgPM10/m3.
Aumavarastoinnin materiaalisiirrot pyöräkuormaajalla asfaltoimattomalla varastokentällä aiheuttavat
suurimmat paikalliset vuorokausipitoisuudet. Vuorokausipitoisuudet voivat aumavarastoinnin
materiaalisiirtojen yhteydessä olla paikallisesti yli ilmanlaadun PM10-hiukkasten vuorokausipitoisuuden
ohjearvotason (70 µgPM10/m3). Työpaikoilla voimassa olevat ns. työhygieeniset raja-arvot pölyille ovat
kuitenkin selvästi korkeammat, milligrammatasoa (Liite 4). Myös luomulannoitetehtaan ilmanvaihdon
näkyvät
vuorokausipitoisuuden
aiheuttamat
vuorokausipitoisuudet
(15-30
µgPM10/m3)
aluejakaumakuvassa.
Kokonaisuutena hengitettävien hiukkasten (PM10) ilmanlaatuvaikutukset laitosalueen ulkopuolella
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa jäävät alhaisiksi. Laitos sijaitsee teollisuusalueella eikä laitoksen
välittömässä läheisyydessä ole asuinkiinteistöjä. Lähimmät asuintalot sijaitsevat valtatie 11 (Porintien)
eteläpuolella n. 900 metrin eräisyydellä Ecolan Oy:sta. Myös lähin virkistysreitistö kulkee laitoksen
länsipuolella n. 500 metrin etäisyydellä tontista. Hengitettävien hiukkasten suurimmat
ilmanlaatuvaikutukset kohdistuvat tuotantolaitoksen omalle tontille ja sen välittömään läheisyyteen
teollisuusalueelle. Ilmanlaadun PM10-hiukkasten vuosiraja-arvo ei ylity. Teollisuusalueella on voimassa
työhygieeniset pölyn ja hiukkasten HTP-pitoisuusrajat.

5.2

PM2.5-hiukkaspäästöjen leviäminen ja vaikutukset

Liitteessä 6 on pienhiukkaspäästöjen (PM2.5) leviäminen aluejakaumakuvana Ecolan Oy:n Kyynijärven
tuotantolaitoksen ympäristössä.
Laitoksen arvioiduista pienhiukkaspäästöistä aiheutuvat pienhiukkaspitoisuudet jäävät laitosalueen
ulkopuolella vuosipitoisuutena hyvin alhaisiksi, alle 0.2-0.5 µgPM2.5/m3 (Kuva 1/L6, Liite 6). Laitoksen
länsipuolella sijaitsevan ulkoilureitin alueella (n. 500 m laitoksesta länteen/luoteeseen) pienhiukkasten
vuosipitoisuuslisä on alle 0.05 µg PM2.5/m3.
Liitteen 6 pienhiukkaspitoisuuksien aluejakaumakuvista nähdään, että samat ns. hot—spot toiminnot
aiheuttavat myös pienhiukkaspäästöjä. Näitä toimintoja ovat kevytkiviaineksen aumavarastoinnin
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materiaalisiirrot sekä tuotteen siirrot tuotevarastosta aumaan sekä luomulannoitetehtaan
ilmanvaihdon hiukkaspäästöt. Näistä kohteista aiheutuvat pienhiukkasten vuosipitoisuudet
laitosalueella ovat 0.8-2 µgPM2.5/m3. Myös luomulannoitetehtaan hiukkaspäästöistä muodostuu
pääosin tontille n. 1 µg PM2.5/m3 vuosipitoisuus, johtuen matalasta päästökorkeudesta.
Kokonaisuutena pitoisuudet jäävät laitosalueen ulkopuolella ja myös laitosalueella alle ilmanlaadun
pienhiukkasten vuosiraja-arvon 25 µgPM2.5/m3 ja myös WHO:n pienhiukkasten vuosiohjearvon 10
µgPM2.5/m3 myös taustapitoisuus huomioituna. Alueellinen pienhiukkasten taustapitoisuus
vuosipitoisuutena on n. 5 µgPM2.5/m3.
Liitteen 6 kuvassa 2/L6 on laitoksen aiheuttamat PM2.5-pitoisuudet korkeimpina
vuorokausipitoisuuksina. Laitoksen päästövaikutus pienhiukkasten vuorokausipitoisuuteen
laitosalueen ulkopuolella on pääosin alle 5 µg PM2.5/m3. Läheisellä virkistysreitillä pienhiukkasten
vuorokausipitoisuuslisä on n. 0.5-1 µgPM2.5/m3. Laitosalueella ns. hot-spot päästölähteiden
aiheuttamat PM2.5-vuorokausipitoisuudet voivat olla tontilla 4-10 µgPM2.5/m3. Vaikka alueellinen
tausta huomioidaan, jäävät pienhiukkasten vuorokausipitoisuudet edelleen alle WHO:n pienhiukkasten
vuorokausiohjearvon 25 µg PM2.5/m3 myös tehdasalueella.
Laitoksen normaalitoiminnan pienhiukkaspäästöjen ilmanlaatuvaikutukset laitosalueen ympäristössä,
virkistysreiteillä ja lähimmillä asuinalueilla jäävät alhaisiksi. Korkeimmat päästövaikutukset kohdistuvat
laitosalueelle ja sen välittömään läheisyyteen, mikä on teollisuusaluetta.

5.3

Hiukkasmallinnuksen epävarmuustekijät

Hiukkasmallinnuksen epävarmuus riippuu lähtötietojen tarkkuudesta. Suurin yksittäinen
epävarmuustekijä on tuotannon vaihtelut ja erilaiset tuotantotoimenpiteet laitosalueella, tuotteiden
siirtokuljetusten määrä, hajapölyjen määrä vaihtelu ja sekä sääolosuhteet vuoden aikana.
Tien pinnan pölyämisen hiukkaskokokertoimet perustuvat yleensä tutkimuksiin erityyppisistä teistä ja
materiaaleista. Tien asfalttipinnalle jääneen pudonneen materiaalin hienoainespitoisuus voi vaihdella
tiellä kuljetettavien materiaalien mukaan, ajoneuvojen määrän mukaan, tien puhdistussyklin mukaan
ja myös vuodenaikojen mukaan. Yleensä se on suurimmillaan lopputalvesta tai keväisin lumen ja jään
sulaessa, jolloin pölyävä materiaalikerros on usein suurimmillaan. Näin ollen myös laitosalueen
puhtaanpito ja pölynsidontatoimet vaikuttavat hajapäästöihin.
Tuulieroosioon vaikuttaa tuulen nopeus ja kasavarastoitavan materiaalin kosteus ja
hienoainespitoisuus sekä kasojen ikä ja materiaalinkiertonopeus ja siirtokuormaus. Yksittäisenä
pitoisuustekijänä tuulieroosio ei näyttäytynyt merkittävänä tässä kohteessa, koska materiaali on
kosteaa ja hienoainesosuus rakeistetussa valmiissa tuotteessa oli pieni. Aumavarastointialueen
materiaalikierto ja kasojen siirtely /kuormaus vaikuttavat eniten ko. varastoalueen hiukkaspäästöihin.
Rakeistettu tuote murskaantuu pyöräkuormaajien alla hienojakoisemmaksi materiaaliksi. Alue on
asfaltoimatonta, joten sen pölyämiseen tulee kiinnittää kuivina päivinä erityishuomiota mm. kastelun
avulla.
Suodatuslaitteistojen pölypäästöön vaikuttaa paitsi tuhkatoimitusten jaksollisuus myös
suodatinlaitteiden kunto ja suodatinmateriaali. Suodatinyksiköiden häiriötilanteissa päästö voi
moninkertaistua sillä mm. lentotuhka on hyvin hienojakoista Myös luomulannoitetehtaan
ilmanvaihdon suodatinlaitoksen hiukkaspäästön ilmanlaatuvaikutuksiin vaikuttaa paitsi suodattimien
materiaali ja kunto sekä päästön hiukkaspitoisuus myös matala päästökorkeus.
Myös muut sisätiloissa tehtävät työvaiheet voivat vaikuttaa hajapölyjen määrää ulkoilmassa, kuten
esim. tuotteiden seulontalaitteet ja niiden kotelointiaste sekä pölynpoistomenetelmä.
2017©ENWIN OY

13

Tässä selvityksessä on käyty läpi parhaan tiedon mukaisesti ja mahdollisimman yksityiskohtaisesti
laitoksen tuleva tuotanto- ja toimintatieto sekä niihin liittyvät hajapölyjen päästökohteet, materiaalit
ja päästökerrointieto. Mallintamalla hajapölyjen päästövaikutukset saadaan selville mm. laitoksen hotspot päästökohteet, jolloin tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi toimintojen suunnittelussa mm.
pölyntorjuntasuunnitelmissa.

6. Johtopäätökset ja suositukset

Tässä selvityksessä arvioitiin tuotantotietoihin ja -toimintoihin perustuen Ecolan Oy:n Kyynijärven
tuotantolaitoksen hajapölyjen (PM10 ja PM2.5-hiukkaset) määrä normaalituotantotilanteessa YVAselvityksen VE2- vaihtoehdon mukaisessa tuotantotilanteessa. Tuotantotietojen ja hiukkaselvityksen
perusteella mallinnettiin hengitettävien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PM2.5)
ilmanlaatuvaikutukset laitosalueen ympäristössä ja laitosalueella. Tulosten perusteella arvioitiin
laitoksen ilmanlaatuvaikutuksia laitosalueen erityispiirteet huomioiden.
Kokonaisuutena hengitettävien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PM2.5) ilmanlaatuvaikutukset
laitosalueen ulkopuolella lähimmissä häiriintyvissä kohteissa jäävät alhaisiksi. Laitos sijaitsee
teollisuusalueella eikä laitoksen välittömässä läheisyydessä ole asuinkiinteistöjä. Lähimmät asuintalot
sijaitsevat valtatie 11 (Porintien) eteläpuolella n. 900 metrin eräisyydellä Ecolan Oy:sta. Lähin
virkistysreitistö kulkee laitoksen länsipuolella n. 500 metrin etäisyydellä tontista. Hiukkaspäästöjen
suurimmat ilmanlaatuvaikutukset kohdistuvat tuotantolaitoksen omalle tontille ja sen välittömään
ympäristöön teollisuusalueelle. Hiukkaspitoisuudet laskevat nopeasti laitoksesta etäännyttäessä.
Ilmanlaadun -hiukkasten vuosiraja-arvot eivät ylity ympäristössä eikä tuotantolaitoksen tontilla.
Tuotantoalueella on voimassa työhygieeniset pölyn ja hiukkasten HTP-pitoisuusrajat.

6.1

Suositukset selvityksen perusteella

 Tuhkarakeistamon ja luomulannoitetehtaan suodatinyksiköt tulee huoltaa säännöllisesti.
Normaalitilanteessa tuhkasiilojen suodinyksiköistä ei muodostu merkittäviä päästöjä eikä
ilmanlaatuvaikutuksia, koska päästökohteet sijaitsevan riittävän korkealla. Häiriötilanteessa mm.
suodatinrikkojen yhteydessä voi esiintyä voimakasta pölyämistä, koska lentotuhka on hyvin
hienojakoista.
 Luomulannoitetehtaan ilmanvaihdon päästöaukot ovat horisontaalisia ja sijaitsevat 6 metrin
korkeudessa maasta tehtaan eteläseinällä, mikä aiheuttaa hieman korkeammat
hiukkaspitoisuudet itse piha-alueelle. Normaalitilanteessa pitoisuudet eivät kuitenkaan nouse yli
ohje- tai raja-arvojen. Suodatin tulee huoltaa säännöllisesti, jotta häiriöpäästöjä ei muodostu.
 Laitosalueen pyöräkuormaajareitit tulee olla asfaltoidut ja ne tulee pitää mahdollisimman
puhtaana ja kerätä mm. kauhasta pudonnut materiaali säännöllisesti pois tiealueilta. Näin
pidetään laitosalue mahdollisimman siistinä ja vähennetään likaantumista ja hajapölyn määrää
laitosteiltä, mikä paitsi vähentää hiukkaspitoisuuksia ilmassa myös parantaa työhygieniaa. Lisäksi
laitosteillä tulee olla alhainen nopeusrajoitus.
 Päällystämättömällä aumavarastoalueella mahdollisuudet pölynsidontatoimiin on hyvä selvittää ja
ainakin kastelua tulee käyttää siirtokuormauksen pölyämisen vähentämiseksi kuivina ja sulina
vuodenaikoina. Laitoksella olisi hyvä olla pölyntorjuntasuunnitelma.
 Muut ns. puhtaat asfaltoidut reitit (tuleva ja lähtevä liikenne laitokselta) tulee pitää puhtaana ja
välttää materiaalien siirtoa ja pyöräkuormaajaliikennettä näillä reiteillä.
 Lisäksi tuotantorakennusten ovet tulisi pitää suljettuna, jotta ilmanvaihto toimii suunnitellusti.
Joihinkin kohteisiin voitaisiin esim. rakentaa automaattisesti sulkeutuvat ovet tai pölyn leviämistä
estävät verhot.
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LIITE 2. AERMOD-leviämismalli

Päästöjen leviämisen mallinnus tehtiin epäpuhtauspäästöjen leviämistä kuvaavalla US EPAn
matemaattis-fysikaalisella AERMOD –mallilla. Malli soveltuu sekä hiukkasmaisten että kaasumaisten
epäpuhtauskomponenttien sekä hajujen leviämisen tarkasteluun ja sillä voidaan tarkastella yhtä aikaa
useamman päästölähteen yhteisvaikutusta alueen ulkoilmapitoisuuksiin. Malli soveltuu sekä
pistemäisten päästölähteiden, aluelähteiden että viivamaisten liikennelähteiden päästöjen leviämisen
mallinnukseen. Mallia käytetään laajasti ilmanlaadun selvityksissä USA:n lisäksi myös muualla
Euroopassa ja maailmalla. AERMOD on myös hyväksytty EU:n FAIRMODE-mallinnusyhteisön
mallinnusohjelmien listalle. AERMOD on myös Ruotsin ilmatieteen laitoksen SMHI:n ilmanlaadun
vertailulaboratorion hyväksymä ja Pohjoismaisiin olosuhteisiin suositeltu leviämismalli. AERMODmallinnusohjelmisto on avoin dokumentoitu ohjelmisto.

AERMOD-mallissa otetaan huomioon mm:
•
•
•
•
•
•
•

Maaston muoto todellisien maastokoordinaattien mukaisesti (korkeusmalli)
Päästölähteiden lähellä olevat korkeimmat rakennukset, jotka saattavat vaikuttaa päästöjen
leviämiseen
1-3 vuoden pintasääaineisto tuntitietoina (8760-->n. 26 000 tuntia) ja vertikaalinen luotauksiin
perustuva mittaustieto tuulen nopeudesta ja lämpötilasta
Sääaineiston käsittelyssä huomioidaan vuodenajat, kuten lehdetön ja luminen vuodenaika
Suomessa, ym. rosoisuustiedot ympäristössä
Päästövaihtelut, esim. vuodenaikojen, kuukausien, viikonpäivien tai tuntivaihtelujen mukaan
riippuen lähtötiedon tarkkuudesta
Alueellinen taustapitoisuus tarvittaessa
Typenoksidien ilmakemiallinen muutunta, otsonipitoisuudet ja NO2/NOx suhde päästöissä
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LIITE 3. Ilmanlaadun hiukkaspitoisuuden vertailuarvot
Taulukko 1/L1. Ilmanlaadun ohjearvot hengitettäville hiukkasille (PM10) ja kokonaisleijumalle (TSP).
Lähde: VNp 480/1996
Aine

Ohjearvo, (20 0C, 1atm)

Hengitettävät hiukkaset (PM10)

70 µg/m3

kuukauden toiseksi suurin
vuorokausiarvo
vuoden vuorokausiarvojen
98. prosenttipiste
vuosikeskiarvo

120 µg/m3
Kokonaisleijuma (TSP)

Tilastollinen määrittely

50 µg/m3

Taulukko 2/L1. Hengittävien hiukkasten ja pienhiukkasten (PM10, PM2.5) ilmanlaadun raja-arvot
terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Lähde: VNA 38/2011
Aine

Keskiarvon
laskenta-aika

Raja-arvo,
µg/m3 *

Sallittujen ylitysten
määrä
kalenterivuodessa

Ajankohta, josta lähtien
raja-arvot ovat olleet
voimassa

Hengitettävät
35
1.1.2005
24 tuntia
50 µg/m3 *
hiukkaset
1.1.2005
kalenterivuosi
40 µg/m3
(PM10)
Pienhiukkaset
kalenterivuosi
25 µg/m3
1.1.2010
(PM2.5)
*Kaasumaisilla yhdisteillä tulokset ilmaistaan 293 K lämpötilassa ja 101,3 kPa paineessa. Hiukkasten
tulokset ilmaistaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa

Taulukko 3/L1. Pienhiukkasten (PM2.5) ja hengittävien hiukkasten (PM10) ja
WHO:n ohjearvot. Lähde: Maailman terveysjärjestö, WHO
Pitoisuus
WHO / PM2.5 vuorokausiohjearvo

25 µg/m3

WHO / PM2.5 vuosiohjearvo

10 µg/m3

WHO / PM10 vuorokausiohjearvo

50 µg/m3

WHO / PM10 vuosiohjearvo

20 µg/m3
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LIITE 4. Pölyjen työhygieenisiä HTP-arvoja

Työntekijän altistumisen arvioimiseksi käytetään ilman epäpuhtausmittauksissa työpaikoilla
ohjearvona työhygieenisiä haitalliseksi tunnettuja pitoisuuksia (HTP-arvot 2014, Sosiaali- ja
terveysministeriö).
Euroopan standardisoimiskomitean standardissa EN 481 'Workplace atmospheres - Size fraction
definitions for measurement of airborne particles' on yksilöity hiukkaskoon mukaiset jakeet, joita
käytetään arvioitaessa työpaikan ilman hiukkasmaisten epäpuhtauksien aiheuttamaa terveysvaaraa.
Hiukkasmaisten ilman epäpuhtauksien HTP-arvot on yleensä asetettu standardissa sovitulle
hengittyvälle jakeelle. Poikkeuksena ovat mm. kadmiumoksidihuuru, kuparihuurut ja hienojakoinen
kuparipöly sekä kristobaliitti, kvartsi ja tridymiitti. Näiden nimikkeiden HTP-arvot on annettu
standardissa sovitulle 'alveolijakeelle'. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. on vahvistanut
eurooppalaisen standardin EN 481 suomalaiseksi standardiksi. Alveolijae on pienhiukkasia, jotka
pääsevät hengitysilman mukana aina keuhkorakkuloihin asti.
Erityyppisten pölyjen HTP8h-arvoja (HTP-arvot 2014 Sosiaali- ja terveysministeriö):
•
•

Epäorgaaninen pöly (rakennuspöly yleensä) 10 mg/m3
Orgaaninen pöly HTP8h 5 mg/m3, HTP15min 10 mg/m3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galliumarsenidi 0.0003 mg/m3 = 0.3 µg/m3
Kadmiumoksidihuuru 0.01 mg/m3=10 µg/m3(alveolijae)
Kaoliini 2 mg/m3 (alveolijae)
Keraamiset kuidut 0.2 kuitua/cm3 (alveolijae)
Kupari, huurut, hienojakoinen kuparipöly 0.1 mg/m3 =100 µg/m3 (alveolijae)
Mangaani ja sen epäorgaaniset yhdisteet 0.02 mg/m3 =20 µg/m3 (alveolijae)
Nikkeli yhdisteet, 0.05 mg/m3 (hengittyvä pöly), 0.01 mg/m3 (alveolijae)
Nikkeli, metalli 0.01 mg/m3 =10 µg/m3 (alveolijae)
Nokimusta HTP8h 3.5 mg/m3, HTP15min 7 mg/m3
Piioksidi, amorfinen (piimaa, piioksidi saostettu) 5 mg/m3
Piioksidi, kiteinen 0.05 mg/m3=50 µg/m3 (kristobaliitti, kvartsi, tridymiitti)(alveolijae)
PVC-pöly 1 mg/m3 (alveolijae)
Sementtipöly 5 mg/m3 (hengittyvä pöly), 1 mg/m3 (alveolijae)
Talkki, rakeinen 2 mg/m3(hengittyvä pöly), 1 mg/m3 (alveolijae)

Yleisempien pölyjen (epäorgaaninen pöly, sementtipöly) työpaikan ilman HTP-arvot ovat selvästi
korkeampia (milligrammatasoa) kuin ilmanlaadun PM10- ja PM2.5 hiukkasten ohje- tai raja-arvot.
Työhygieenisistä HTP-arvoista mm. kadmiumhuurujen, mangaanin ja nikkelin 8 tunnin HTP arvo on alle
ulkoilman PM10-hiukkasten vrk-ohjearvon 70 µg/m3,=0.07 mg/m3.
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LIITE 5. PM10-hiukkasten leviäminen

Kuva 1/L5. Ecolan Oy:n päästöistä aiheutuva PM10-hiukkasten vuosipitoisuus (µgPM10/m3).
•
•
•

•

Alueellisen taustan vuosipitoisuus on n. 6 µgPM10/m3.
Laitoksen päästövaikutus laitosalueen ulkopuolella PM10-vuosipitoisuuteen on pääosin alle 2 µg/m3.
Paikallisesti Koukkujärventiellä 2-5 µg/m3.
Laitosalueella ns. hot-spot päästölähteitä ovat aumavarastoinnin materiaalisiirtojen aiheuttamat paikalliset
hiukkaspäästöt sekä tuotesiirrot tuotevarastosta aumaan. PM10-vuosipitoisuudet voivat olla ko. kohteissa
tontilla 5-15 µgPM10/m3 (taustapitoisuuden kanssa 11-21 µg PM10/m3). Myös luomulannoitetehtaan
hiukkaspäästöistä muodostuu pääosin tontille n. 3-5 µg PM10/m3 vuosipitoisuus, johtuen matalasta
päästökorkeudesta (taustapitoisuuden kanssa 9-11 µgPM10/m3.
Pitoisuudet ovat kokonaisuudessaan alle PM10-hiukkasten ilmanlaadun vuosiraja-arvon 40µgPM10/m3.
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Lähikuva laitosalueesta.
•

Laitosalueella ns. hot-spot päästölähteiden (aumavarastoinnin materiaalisiirrot,
tuotesiirrot varastosta ja luomulannoitetehtaan ilmanvaihto) aiheuttamat PM10vuorokausipitoisuudet voivat olla tontilla 20-70 µgPM10/m3 (vrk-taustapitoisuuden kanssa 30--80 µg PM10/m3).

•

Vuorokausipitoisuudet voivat aumavarastoinnin materiaalisiirtojen yhteydessä
olla paikallisesti yli ilmanlaadun PM10-hiukkasten vuorokausipitoisuuden
ohjearvotason. Työhygieeniset raja-arvot pölyille ovat kuitenkin selvästi
korkeammat (Liite 4).

Kuva 2/L5. Ecolan Oy:n päästöistä aiheutuva PM10-hiukkasten 2. korkein
vuorokausipitoisuus (µgPM10/m3).
•

Laitoksen päästövaikutus PM10vuorokausipitoisuuteen laitosalueen
ulkopuolella on pääosin 1-15 µg PM10/m3. Läheisellä virkistysreitillä vrkpitoisuuslisä on n. 2-3 µgPM10/m3.
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LIITE 6. PM2.5 hiukkasten leviäminen

Kuva 1/L6. Ecolan Oy:n päästöistä aiheutuva PM2.5-hiukkasten vuosipitoisuus (µgPM2.5/m3).
•
•
•

•

Alueellinen pienhiukkasten taustapitoisuus vuosipitoisuutena on n. 5 µgPM2.5/m3.
Laitoksen päästövaikutus laitosalueen ulkopuolella PM2.5-vuosipitoisuuteen on pääosin alle 0.2-0.5
µg/m3.
Laitosalueella ns. hot-spot päästölähteitä ovat aumavarastoinnin materiaalisiirtojen aiheuttamat
paikalliset hiukkaspäästöt sekä tuotesiirrot tuotevarastosta aumaan. Näistä aiheutuvat PM2.5vuosipitoisuudet voivat olla ko. kohteissa tontilla 0.8-2 µgPM2.5/m3 (taustapitoisuuden kanssa 6-7 µg
PM2.5/m3). Myös luomulannoitetehtaan hiukkaspäästöistä muodostuu pääosin tontille n. 1 µg PM2.5/m3
vuosipitoisuus, johtuen matalasta päästökorkeudesta (taustapitoisuuden kanssa n. 6 µgPM2.5/m3.
Pitoisuudet ovat kokonaisuudessaan alle PM2.5-hiukkasten ilmanlaadun vuosiraja-arvon 25µgPM2.5/m3
ja alittavat myös WHO:n pienhiukkasten vuosiohjearvon 10 µgPM2.5/m3.
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Lähikuva laitosalueesta
Kuva 2/L6. Ecolan Oy:n päästöistä aiheutuva PM2.5-hiukkasten korkein
vuorokausipitoisuus (µgPM2.5/m3).
•

Laitoksen päästövaikutus PM2.5- vuorokausipitoisuutena laitosalueen
ulkopuolella on pääosin alle 5 µg/m3. Läheisellä virkistysreitillä
pienhiukkasten vuorokausipitoisuuslisä on n. 0.5-1 µgPM2.5/m3.
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•

Laitosalueella ns. hot-spot päästölähteiden (aumavarastoinnin materiaalisiirrot,
tuotesiirrot varastosta ja luomulannoitetehtaan ilmanvaihto) aiheuttamat PM10vuorokausipitoisuudet voivat olla tontilla 4-10 µg PM2.5/m3 (vrk-taustapitoisuuden kanssa 10--17 µg PM2.5/m3).

•

Pienhiukkasten vuorokausipitoisuudet jäävät alle WHO:n pienhiukkasten
vuorokausiohjearvon 25 µg PM2.5/m3 myös tehdasalueella.
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