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1 Johdanto
1.1. Hankkeen lähtökohdat, tavoitteet sekä perustelut
Kierto Ympäristöpalvelut Oy suunnittelee toiminnan siirtämistä ja jätteenkäsittelykapasiteetin
nostoa siirtämällä yhtiön nykyisen toimintansa Maalahden kunnan taajamasta Mustasaaren
kunnan Lintuvuoren teollisuusalueelle. Uusi laitos mahdollistaa vaarallisten jätteiden
käsittelykapasiteetin nostamisen, mikä ei nykyisessä toimipaikassa ole mahdollista.
Suunniteltu uusi sijoituspaikka sijaitsee Stormossenin jätteenkäsittelykeskuksen vieressä ja
alue on kaavoitettu jätteenkäsittelyalueeksi.
Jätteenkäsittelylaitoksessa tullaan tekemään vaarallisten jätteiden kappaletavaran lajittelua,
johon sisältyy mm. jätteiden tunnistaminen, pakkaaminen ja lajittelu, tynnyreiden ja
keräysastioiden tyhjennys, pienastioiden tyhjennys, lähetyserien muodostaminen, jätteiden
varastointi sekä keräysvälineiden puhdistus ja huolto. Lajittelussa jätteistä erotellaan
tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat pakkaukset, jotka toimitetaan kierrätykseen. Keskenään
samanlaatuisia jäte-eriä yhdistetään suuremmiksi kuljetuseriksi ja toimitetaan eri
loppukäsittelylaitoksiin.
Laitokseen tulee vaarallisten nestemäisten jätteiden käsittelyprosesseja öljyisille vesille,
öljyille, metallipitoisille happo- ja emäsliuoksille, liuotinpitoisille vesille, teollisuusjätevesille ja
glykoliliuoksille. Öljy-vesiseoksista erotetaan vesi ja öljyisestä osasta tehdään öljyn uudelleen
regenerointiin sopivia eriä sekä polttoon sopivaa kierrätyspolttoainetta. Vesiosa sekä muista
vesipitoisista liuoksista erotettu ja ultrasuodatuksella puhdistettu vesi johdetaan kunnallisen
jätevedenpuhdistamon kautta vesistöön ja kiintoaines toimitetaan loppusijoituslaitokseen.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen eli Mustasaaren laitoksen
toteuttamisvaihtoehtoa sekä vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Lisäksi
tarkastelussa on vertailuna vaihtoehdot, jossa hanke jätetään toteuttamatta (VE 0) tai
laitokselle toteutetaan jätteenkäsittelylaitoksen lisäksi hiutalemaisen monokloorietikkahapon
liuotus tuotantokemikaaliksi (VE 2).
Hankkeen avulla edistetään jätteiden hyötykäyttöä Pohjanmaan alueella ja laajemmaltikin.
Vaarallisia jätteitä saadaan materiaali- ja energiahyötykäyttöön sekä oikein yhdistämällä
samankaltaisia jakeita voidaan parantaa poltettavan jätteen energia-arvoa. Samalla jätteiden
kuljetusmatkat lyhenevät ja päästöt kuljetuksista vähenevät, kun nestemäisten jätteiden
sisältämää vettä ei kuljeteta turhaan pitkiä matkoja jätteenkäsittelylaitoksiin.
Kierto Ympäristöpalvelut Oy:llä on vastaava nestemäisten jätteiden käsittelylaitos
Järvenpäässä kuin tässä YVA-ohjelmassa Mustasaareen suunniteltu laitos.
Kiertotalous Mustasaari
Vaasan seudulla on ollut vuosina 2017–2019 kaksivuotinen hanke Kiertotalous Mustasaari,
jonka tavoitteena oli luoda pohjaa Vaasan seudun kiertotalouden keskittymälle, etsiä uutta ja
kasvavaa kiertotalouden liiketoimintaa Vaasan seudulle. Tavoitteena oli, että yritykset
sijoittavat toimintansa Lintuvuoren teollisuusalueen laajennusosalle, johon Kierto
Ympäristöpalvelut Oy:n laitos on sijoittumassa.
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1.2 Hankkeen YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n
suunnitteleman vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksen toteuttamista sekä sen vaikutuksia
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) ja asetuksen
(YVA-asetus, 277/2017) edellyttämällä tavalla.
Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava YVA-lain ja asetuksen mukaisesti, sillä se
luetaan YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon kohtaan
”11) jätehuolto:
a) jätteiden käsittelylaitokset, joissa vaarallista jätettä
- poltetaan,
- käsitellään kemiallisesti,
- käsitellään biologisesti ja jotka ovat mitoitettu vähintään 5 000 tonnin vuotuiselle
jätemäärälle, tai - sijoitetaan kaatopaikalle;
b) jätteiden käsittelylaitokset, joissa muuta kuin vaarallista jätettä
- poltetaan ja jotka on mitoitettu vähintään 100 tonnin vuorokausittaiselle
jätemäärälle,
- käsitellään kemiallisesti ja jotka on mitoitettu vähintään 100 tonnin
vuorokausittaiselle jätemäärälle,
- käsitellään biologisesti ja jotka ovat mitoitettu vähintään 35 000 tonnin vuotuiselle
jätemäärälle, tai
- sijoitetaan kaatopaikalle, joka on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle
jätemäärälle.
Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on luoda tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin
ja ympäristöön sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointi
on edellytys sille, että hankkeelle voidaan myöntää ympäristölupa. Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on ympäristövaikutusten arvioinnin työohjelma,
jossa kuvataan hanke, sen vaihtoehdot sekä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi tarvittavat
selvitykset ja arviointimenettelyn järjestäminen. Varsinainen arviointityö tehdään tämän
arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon mukaisesti ja tulokset
kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus).

Kuva 1.1. Hankkeen sijainti.
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1.3 Hankevaihtoehdot
Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n Mustasaaren vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksen
ympäristövaikutusten arvioinnissa käsiteltäviä vaihtoehtoja ovat VE0, VE1 ja VE2.
Vaihtoehdossa VE0 tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutuksia. Kierto
Ympäristöpalvelut tarkoituksena on sijoittaa laitos Vaasan seudulle, jossa tämän tyyppistä
laitosta ei ole. Stormossenin jätteenkäsittelykeskuksen vieressä oleva alue on sijainniltaan
hyvä ja asemakaavassa kaavoitettu jätteenkäsittelyalueeksi. Tällaisia alueita ei ole muita
Vaasan seudulla. Hankkeelle ei ole toiminnan luonne ja sijoituspaikan nykytila huomioiden
perusteltua esittää useita toteutusvaihtoehtoja, minkä vuoksi hankkeen ympäristövaikutusten
arvioinnissa vertaillaan vaihtoehtoja VE0 ja VE1. Lisäksi arvioidaan vaihtoehto 2 (VE 2), jossa
on mukana hiutalemaisen monokloorietikkahapon liuotus tuotantokemikaaliksi.

1.3.1

Vaihtoehto 0, VE0
Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä hankealueelle tule uutta toimintaa.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan samalla
tarkkuudella kuin varsinaisten toteuttamisvaihtoehtojen, jotta tuotettu tieto
ympäristövaikutuksista on tasapuolista ja vertailukelpoista.

1.3.2

Vaihtoehto 1, VE1
Vaihtoehdossa 1 vaarallisten jätteiden käsittelylaitos sijoittuu Mustasaaren kunnan
Lintuvuoren teollisuusalueelle, osoitteeseen Lastaajantie 1-3, Stormossenin jätteenkäsittelykeskuksen viereen. Hankealue sijaitsee kiinteistöillä 27-1 (laitosaluetta ei vielä lohkottu
virallisesti). Hankealueen pinta-ala on noin 2,3 ha. Toiminta on suunniteltu sijoitettavan
pääasiassa jätteenkäsittelyä varten rakennettaviin halleihin. Käsiteltävien jätteiden määrä on
enintään 81 000 t/a, josta nestemäisten jätteiden osuus on noin 35 000 t/a.

1.3.3

Vaihtoehto 2, VE2
Sama kuin vaihtoehto 1, mutta laitoksella tehdään lisäksi nestemäistä monokloori-etikkahappoliuosta hiutalemuodossa olevasta kuivatuotteesta. Kuivaa monokloorihappoa
tuodaan tehtaalle enintään 10 000 tonnia vuodessa ja siitä valmistetaan enintään 15 000 m 3
vesiliuosta. Kyseessä on tuotteen jatkojalostus, ei jätteen käsittely.

2 Hankkeesta vastaava
Hankkeesta vastaava on Kierto Ympäristöpalvelut Oy. Yhtiö on vuonna 2009 perustettu
vaarallisten jätteiden kierrätykseen erikoistunut yritys. Kierto Ympäristöpalvelut Oy:llä on
toimipisteet Järvenpäässä, Maalahdella ja Kuusankoskella.
Yhtiö vastaa hankkeen
valmistelusta ja toteuttamisesta sekä suunnitellun toiminnan ympäristövaikutusten
selvittämisestä.

3 Hankkeen tavoite ja suunnittelutilanne
Kierto Ympäristöpalvelut Oy suunnittelee toiminnan laajentamista ja käsittelykapasiteetin
nostoa Vaasan alueelle sijoitettavalla jätteenkäsittelylaitoksella.
Teollisuudessa ja palvelutuotannossa syntyy paljon vaarallisia nestemäisiä jätteitä joista
pystyy vielä valmistamaan uusia tuotteita sekä liuoksia joissa suurin osa on vettä. Käytännössä
kun nestemäisiä jätteitä kuljetetaan, kuljetetaan usein pääasiassa vettä. Hankkeen laitoksella
nestemäiset jätteet tullaan käsittelemään niin, että jätteen sisältämä vesiosa käsitellään
laitoksella sekä kunnallisella jätevedenpuhdistuksella vesistöön kelpaavaksi. Jätteestä
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erotellaan varsinainen kemikaaliosa, josta valmistetaan uusiotuotetta ja lopuksi kuljetetaan
hyödynnettäväksi teollisuuslaitoksiin energiana tai materiaalina.
Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n Järvenpään laitoksella ovat tässä YVA-ohjelmassa kuvatut
jätteenkäsittelyprosessit pääosin jo tuotantokäytössä.
Hankkeen avulla edistetään jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta Pohjanmaan alueella ja
laajemmaltikin. Vaarallisia jätteitä saadaan materiaali- ja energiahyötykäyttöön ja samalla
jätteiden kuljetusmatkat lyhenevät ja päästöt kuljetuksista vähenevät, kun vettä ei kuljeteta
turhaan pitkiä matkoja jätteenkäsittelylaitoksiin. Yhdistämällä oikein samankaltaisia jakeita
voidaan parantaa poltettavan jätteen energia-arvoa.
Jätteenkäsittelyn tärkeimmät perustelut ovat:





jätteen ainesosien erottaminen ja joidenkin ainesosien jatkokäsittely
kuljetusten vähentäminen
polttamalla hävitettävän jätteen määrän vähentäminen
jätteen hyödyntäminen materiaalina, lannoitteena tai energiana

Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n suunnittelemaa kapasiteetin laajentamista varten löytyi
jätteenkäsittelyyn kaavoitettu alue Mustasaaren kunnasta, Stormossen Oy Ab:n jätteenkäsittelykeskuksen vierestä. Varsinainen alueen tekninen suunnittelu aloitetaan
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn rinnalla ja suunnitelmat tarkentuvat
arviointiselostusvaiheessa. Arvioitu ajankohta rakentamisen aloittamiselle on vuonna 2020.

4 Hankekuvaus
4.1. Sijainti
Kiinteistö sijaitsee Mustasaaren kunnan Lintuvuoren teollisuusalueen laajennusalueella, noin
7 km etäisyydellä Vaasan keskustasta, lähellä Vaasan kaupungin rajaa. Kiinteistön
rekisterinumero tulee olemaan 499-426-27-1 ja osoite Lastaajantie 1-3. Kiinteistön
naapuritonteilla toimivat Stormossen Oy Ab:n jätteenkäsittelykeskus, Westenergy Oy Ab:n
jätteenpolttolaitos ja pienteollisuusyrityksiä. Hankealueen sijainti peruskartalla on esitetty
kuvassa 4.1. sekä asemakaavassa kuvassa 4.2.

Kuva 4.1. Hankealueen sijainti.
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Kuva 4.2. Laitos sijoittuu punaisella merkitylle alueelle (EJ-1).

4.3 Suunnitellun toiminnan kuvaus
4.3.1 Rakentaminen
Rakentaminen aloitetaan vuonna 2020 maanrakennustöillä. Alue päällystetään tiivisasfaltilla.
Alueen hulevesien johtaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua. Hulevedet
liikennöintialueilta sekä jätteiden varastointi-, käsittely- ja lastausalueilta johdetaan
hiekanerotuskaivojen ja I-luokan öljynerotuskaivon kautta kunnalliseen hulevesiviemäriin.
Piha-alueet ovat allastettuja. Altaat varustetaan sulkumekanismeilla, jotta mahdolliset
kemikaalivuodot eivät pääse leviämään ympäristöön. Tarvittavista rakentamistoimenpiteistä
tullaan laatimaan tarkempi yleissuunnitelma YVA-selostusta ja ympäristölupahakemusta
varten.

Kuva 4.3. Alustava lay-out laitosalueesta. 1. Kappaletavaraterminaali, 2.Sakkojen käsittelyhalli
3. Teollisuuskemikaalien ja monokloorietikkahapon säiliöalue, 4. Jätekemikaalien säiliöalue,
5. Fysikaalis-kemiallinen laitos, 6. Säiliöautojen lastausalue, 7. Toimisto. P = paikoitusalue.

10

4.3.2 Käsiteltävät jätteet ja niiden määrät
Laitoksessa otetaan vastaan jätteitä eri puolilta Suomea. Vastaanotettavat ja käsiteltävät
jätteet muodostuvat pääasiassa teollisuudessa, jolloin jätteet voivat olla esim. erilaisia
teollisuuden prosessijätteitä. Käsiteltävät jätteet ovat kappaletavaraa tai nestemäisiä
vesipitoisia jätteitä kuten esim. teollisuuden liuotinjätteitä, polttoainejäämiä ja erotuskaivojen
lietteitä. Vastaanotettavat ja käsiteltävät jätteet voivat olla ominaisuuksiensa perusteella
vaarallisiksi luokiteltavia tai ns. tavanomaisia jätteitä, joilla ei ole tunnistettuja
vaaraominaisuuksia ja jotka eivät sisällä vaaralliseksi luokiteltavia aineita. Jäteluokituksessa
vaarallisella aineella tarkoitetaan kemikaalilain 11 §:ssä määriteltyä vaarallista kemikaalia.
Laitokseen vastaanotettavia jätemateriaaleja ja niiden määriä on kuvattu taulukossa 4.1.
Taulukko 4.1. Laitokselle vastaanotettavien jätteiden suurimmat määrät vuodessa ja
kertavarastomäärät. Kaikkia jätteitä ei koskaan ole maksimivarastoa yhtä aikaa varastossa,
koska samoja tiloja ja säiliöitä käytetään monien eri jätejakeiden varastointiin.
EWC
pääryhmä
esimerkit

Käsiteltävä
määrä
t/vuosi

Max.
kertavarasto
t

Teollisuusjätevesi

06,07,12

30 000

800

Öljyt ja öljytisleet

05, 07, 13

8 000

500

Hapot ja emäkset ja
epäorgaaniset liuokset

06, 07,11

6 000

800

Kiinteät polttokelpoiset
jätteet

07, 08

5 000

500

Kiinteät epäorgaaniset
jätteet

11

20 000

2000

Kaupan ja teollisuuden
sekajätteet, muovi ja
epäkurantit tuotteet

15, 20

10 000

400

Kaikista
ryhmistä

500

100

20

1 500

200

81 000

5300

Jätelaji

Vaarallisten jätteiden
pienerät
Sähkö- ja elektroniikkaromu
sis. loisteputket, paristot ja
akut
Jätteet yhteensä

Laitokselle ei vastaanoteta räjähteitä eikä radioaktiivista materiaalia.
Jätteenkäsittelytoiminnassa käytettävät prosessikemikaalit varastoidaan sisätiloihin.
Käsittelyprosesseissa käytetään kemikaaleina mm. kalkkia (sekä muut neutralointiin
soveltuvat teollisuuden sivutuotteet), rikkihappoa, natriumhydroksidiliuosta pH:n säätöön
sekä suolahappoa ioninvaihdon regenerointiin. Yhteensä prosessikemikaaleja käytetään
enintään 5 000 tonnia, joista neutralointiaineita 4 500 tonnia vuodessa. Keskenään reagoivat
jätteet ja kemikaalit varastoidaan toisistaan erillään, jolloin ne eivät pääse vuototapauksessa
reagoimaan keskenään. Prosessikemikaalit erotetaan jätteistä merkinnöillä ja varastoimalla ne
erillään varastointisuunnitelman mukaisesti.
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4.3.3 Jätteidenkäsittely
4.3.3.1 Kappaletavaran vastaanotto ja käsittely
Jätteenkäsittelylaitokselle tulevat jätteet tarkastetaan silmämääräisesti jo noutokohteessa,
jolloin tehdään tarvittavat muutokset siirtoasiakirjaan sekä merkitään jätteet kuljetusta
varten. Vaarallisia jätteitä käsitellään, varastoidaan ja toimitetaan ns. kappaletavarana.
Kappaletavaralla tarkoitetaan 1000 litran yksittäisissä pakkauksissa ja sitä pienemmissä muissa
kuljetusyksiköissä kulkevaa ainetta, joka on nestemäistä, pastamaista tai kiinteää.
Kappaletavaraa kuljetetaan ns. kaappiautoilla. Laitoksella jätteet puretaan ajoneuvosta,
punnitaan ja lajitellaan jakeittain työohjeiden mukaisesti. Lajitellut jätteet yhdistetään
suuremmiksi toimituseriksi kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksiensa perusteella. Ne
voidaan kuljettaa rekkakuljetuksena kyseisiä jätteitä vastaanottaviin loppukäsittelylaitoksiin
tai siirtää omaan käsittelyyn materiaalista riippuen.
Saapuneet jätteet lajitellaan ja pakataan mahdollisimman nopeasti valmiiksi
jatkotoimitukseen tai käsittelyä varten. Jätteiden lajittelu ja pakkaaminen tehdään katetussa
tilassa tai sisätiloissa. Jätteiden kuormausta ja lastausta tapahtuu myös ulkotiloissa.
Toimintoihin kuuluu mm. jätteiden tunnistaminen, loisteputkien pakkaaminen, paristojen
lajittelu, tynnyreiden, keräysastioiden ja pienastioiden tyhjennys, lajittelu, lähetyserien
muodostaminen, jätteiden varastointi ja keräysvälineiden puhdistus ja huolto. Lajittelussa
jätteistä erotellaan tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat pakkaukset, kuten pahvi, metalli ja
puu, jotka toimitetaan kierrätykseen.
4.3.3.2 Epäkuranttien materiaalien käsittely ja elintarvikejäte
Laitoksella vastaanotetaan tavallisia, epäkurantteja (esimerkiksi valmistusvika tuotteessa tai
piraattituote) materiaaleja hävitettäväksi pääasiassa tukkuliikkeiden logistiikkavarastoilta.
Nämä materiaalit toimitetaan pääasiassa polttoon. Myös maahantuotuja Tullin hylkäämiä eriä
sekä muita vastaavia yksittäisiä tuote-eriä käsitellään laitoksella.
Elintarvikkeita sisältävät jätteet ovat pääasiassa myynnistä poistettuja elintarvikkeita, jotka
poistetaan myynnistä esim. päiväyksen tai kylmäketjun katkettua. Laitokselle päätyvät
elintarvikkeet ovat kuluttajapakattuja ja ne pakataan kappaletavarakuljetuksista kannellisiin
vaihtolavoihin tai tiivistetään puristimeen. Keräilyvälineet ovat tiiviitä, eivätkä haittaeläimet
pääse niihin. Keräilyvälineet pestään säännöllisesti. Elintarvikkeita sisältäviä jäte-eriä
varastoidaan laitoksella korkeintaan viikon, tyypillisesti 1-3 päivää. Toiminta on pääasiassa
jätemateriaalien käsin lajittelua soveltuvaksi edelleen toimitettavaksi, yhdistämistä ja
uudelleen pakkaamista.
Laitoksella vastaanotetut kaupan eläinperäiset jätteet tulevat pääasiassa tukkuliikkeiltä ja
jätteet ovat yleensä sivutuoteasetuksen mukaisia 3-luokan sivutuotteita. Elintarvikejätteet
toimitetaan lajittelun ja varastoinnin jälkeen loppukäsittelyyn niitä vastaanottaviin
biokaasulaitoksiin tai polttolaitoksiin.
4.3.3.3 Nestemäisten jätteiden vastaanotto
Säiliöautolla tulevat jätteet punnitaan ajoneuvovaa’alla. Ennen kuormien purkua
varmistetaan, että kuorman sisältö vastaa sovittua. Kuormat puretaan aina valvotusti, jolloin
paikalla on säiliöauton kuljettajan lisäksi laitoksen omaa henkilökuntaa. Purkulaatta on
betonia ja kaikki muut piha-alueet pinnoitettu soveliaalla tiiviillä materiaalilla. Kaikki pihan
hulevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimien kautta viemäriin. Laitoksella pidetään
jatkuvasti useassa paikassa saatavilla imeytys- ja vuodontorjuntavälineitä. Lisäksi
vuototapauksissa viemärijärjestelmä on suljettavissa hätäsulkuventtiilillä. Auton purkuun
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käytettävät laitteet on omassa rakennuksessa/kopissa, jossa on vuotoallas mahdollisia vuotoja
varten.
Nestemäisten jätteiden varastointi
Nestemäiset jätteet varastoidaan käsittelylaitoksen pihalla 20–200 m3 varastosäiliöissä, joiden
käyttö on turvallisuusvaatimusten mukaista. Pystysäiliöt ovat säiliöryhmässä suoja-altaissa.
Suoja-altaat ovat betonista valettuja ja ne pystyvät vuototapauksessa pidättämään vähintään
suurimman säiliön tilavuuden verran nestettä. Mitoitus on 110 % suurimman säiliön
tilavuudesta.
Kiinteistön suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon vaarallisten nestemäisten
jätteiden käsittelyyn liittyvät turvallisuustekijät. Sisätilat on varustettu usealla pienemmällä
umpikaivolla, jotka vuototapauksessa pidättävät nesteen tai säiliöt varustetaan suoja-altailla.
Sisätilat eivät ole yhteydessä jätevesiviemäriin, vaan kaikki sisältä johdettava jätevesi
joudutaan erikseen pumppaamaan viemäriin, jolloin sisältä ei pääse huomaamatta mitään
eteenpäin.
Nestemäisten kuormien lähetys ja kuormien lastaus
Käsittelyn jälkeen jätteistä erotetut hyötykäytettävät/tuotteistetut jakeet lähetetään niitä
hyödyntäviin laitoksiin. Säiliöautojen lastaus tapahtuu pihalla ja siinä noudetaan
poikkeuksetta samoja toimintamalleja kuin kuormien vastaanoton ja purun yhteydessä.

4.4 Prosessikemikaalit ja niiden varastointi
4.4.1 Jätteiden käsittelyn prosessikemikaalit
Jätteenkäsittelytoiminnassa käytettävät prosessikemikaalit varastoidaan sisätiloihin sekä
valuma-altaissa oleviin tuotesäiliöihin. Käsittelyprosesseissa käytetään kemikaaleina
rikkihappoa ja natriumhydroksidiliuosta pH:n säätöön sekä suolahappoa ioninvaihdon
regenerointiin. Kalkki ja kalkkia vastaavia sivutuotteita käytetään happojen neutralointiin.
Vedenkäsittelyssä voidaan tarvita myös erilaisia apukemikaaleja, kuten vaahdonestoaineita,
flokkulantteja, rauta- ja alumiinisuoloja sekä hapettavia kemikaaleja.
Keskenään reagoivat jätteet ja kemikaalit varastoidaan toisistaan erillään, jolloin ne eivät
pääse vuototapauksessa reagoimaan keskenään. Prosessikemikaalit ja jätteet erotetaan
päällysmerkinnöillä ja varastoimalla ne erillään varastointisuunnitelman mukaisesti.

4.4.2 Tuotannossa käytettävät kemikaalit sekä valmistettavat tuotteet
Teollisuusjätevesien, happojen, emästen ja muiden jätenesteiden käsittelyssä käytetään
kaupallisia ostokemikaaleja sekä eri tuotantolaitosten sivuvirtoja, kuten kalkkipöly ja erilaiset
suolat.
Nestemäisten jätteiden käsittelyssä käytettävien
kertavarastointimäärät on esitetty taulukossa 4.2.

tuotantokemikaalien

suurimmat
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Taulukko 4.2. Tuotantokemikaalien suurimmat käyttö- ja varastointimäärät.
Aine

Lipeä
Suolahappo ja alumiinikloridi
Rikkihappo
Jäteveden käsittelykemikaalit (vaahdonestot,
saostus (ferri ja ferrot, alumiinikloridi, hapettavat)
Ei vaaralliset
Kalsiumhydroksidi ja muut neutralointituotteet
Saostavat suolat

Max
käyttö
vuodessa
(tonnia)
500
2 000
500
600

Max
kertavarasto
(tonnia)
50
1 000
200
300

10 000
500

1 500
100

Vaaralliseksi luokiteltujen teollisuuskemikaalien kertavarastointimäärä on yhteensä enintään
1000 tonnia. Tuotantokemikaalit ovat puhtaita, eivät jätteitä, paitsi alumiinikloridi.
Laitoksen prosesseissa käytettävien vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien suurin vuosikulutus
laitoksella on 3 600 tonnia. Lisäksi vuodessa käytetään muita luokittelemattomia kemikaaleja
10 500 tonnia.
Laitoksella valmistetaan erilaisia tuotteita jätekemikaaleista ja muista jäteaineista.
Valmistettavat tuotteet ja niiden varastointimäärät on esitetty taulukossa 4.3. Nämä tuotteet
käyvät läpi End-of-Waste EoW prosessin.
Taulukko 4.3. Tuotantolaitoksella valmistettavat jäteperäiset tuotteet.
Aine
Alumiinikloridi
Suolahappo
Rikkihappo
Glykoli
Öljytuotteet
Suolat
Lannoitteet, kiinteä (ei luokiteltu)
Lannoitteet, nestemäinen

Max kertavarasto
tonnia
1 000
500
500
100
400
500
5 000
500

4.5 Nestemäisten jätteiden prosessikuvaukset
4.5.1 Fysikaalis-kemiallinen käsittely
Saostus
Fysikaalis-kemiallisessa prosessissa käsitellään
-

raskasmetallipitoiset vedet (esim. elektroniikkateollisuudesta ja pintakäsittelylaitoksista)
happo- ja emäspitoiset liuokset (esim. metalliteollisuudesta)
jäähdytinnesteet (esim. autokorjaamoista)
ammoniakkipitoiset vedet (esim. voimalaitoksista, pesuaineen valmistuksesta)
teollisuudesta tulevia raskasmetallipitoisia vesiä, joissa ei ole orgaanista mukana
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-

muita teollisuustuotannon jätevesiä, joissa on niin paljon vesilaitoskuormaa, että se on
poistettava ennen viemäröintiä

Jätenesteet käsitellään säätämällä niiden pH:ta, sekä saostamalla niiden sisältämät haitalliset
raskasmetallit tai muut viemäröinnin estävät saostuvat aineet. Saostusprosessin alussa
jäteliuos tehdään kalkilla tai lipeällä (natriumhydroksidi) lievästi emäksiseksi, jolloin sen
sisältämät raskasmetallit saostuvat hydroksideina. Käsiteltävät jätteet yhdistetään
reaktoreihin), josta ne pumpataan kammiosuotopuristimeen saostuneen kiintoaineen
erotteluun. Prosessikaavio on esitetty kuvassa 4.4.
Kammiosuotopuristimelta vesi jatkaa pumppaamoon. Pumppaamosta vesi pumpataan
edelleen hapetuksen kautta tarvittaessa hiekkasuodattimeen, aktiivihiilisuodattimeen ja
ioninvaihtimeen. Jäteveden pH säädetään vielä vaaditulle tasolle rikkihapolla ja
natriumhydroksidilla
ennen
sen
johtamista
kunnalliseen
jätevesiviemäriin.
Metallihydroksidisakka toimitetaan loppusijoitukseen asianmukaiset luvat omaavaan
laitokseen.

Kuva 4.4. Saostusprosessin kaavio.
Elektrokoagulaatio
Elektrokoagulaatio on jätevesien käsittelytekniikka, joka perustuu rauta- ja alumiinianodien
käyttöön. Elektrokoagulaatiolla voidaan käsitellä öljyemulsioita ja rasvoja sisältäviä liuoksia,
väriaineita, pigmenttejä ja muita teollisuuden jätevesiä, jotka sisältävät esimerkiksi fluorideja,
metalleja ja kuusiarvoista kromia (Cr6+).
Elektrokoagulaatioprosessi on liukoinen anodielektrolyysiprosessi. Siinä rauta- ja
alumiinimetallit liukenevat muodoissa Fe2+: n ja Al3+ kationeiksi ja muodostuvat alkalimetallihydroksidit kiinnittävät epäpuhtauksia jätevedestä absorboimalla niitä itseensä.
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Elektrokoagulaatioprosessi tuottaa viemäröintikelpoista vettä, sekä epäpuhtauksista
muodostunutta raskasmetallipitoista sakkaa, joka käsitellään kammiosuotopuristimella.
Haihdutus
Haihdutuksen pääasiallisen tarkoituksena on väkevöidä metallipitoisia liuoksia. Laimeista
metallipitoisista liuoksista haihdutetaan vettä kuumentamalla niitä alipaineessa noin 40 ̊C
lämpötilassa, jolloin vesihöyry nousee kondensointitilaan ja tiivistyy pisaroiksi pudoten
jäähdytystilaan. Jäähdytyksestä vesi johdetaan aktiivihiilisuodattimille, josta vesi johdetaan
erillisen varastosäiliön kautta kunnan jätevesiverkostoon.
Haihdutustekniikka soveltuu jätevesille, jotka sisältävät epäpuhtauksina yhdisteitä, jotka eivät
saostu kalkilla tai polymeereillä. Haihdutuksen jälkeen vesi on suolatonta, mutta mukaan
saattaa haihtua muita komponentteja esim. alkoholeja ja joitain hiilivetyjä, joiden höyrynpaine
vettä matalampi.
Haihduttimeen jäänyt konsentraatti pumpataan säännöllisesti omaan säiliöön, jonka sisältö
käsitellään tyypillisesti fys/kem prosessissa. Raskasmetallipitoinen konsentraatti voidaan
hyödyntää happotislauksessa, mikäli sen sisältämä raskasmetallien kokonaispitoisuus ja jakauma mahdollistaa talteenoton ja hyödyntämisen.
Haihdutuksen prosessikaavio on esitetty kuvassa 4.5.

Kuva 4.5. Haihdutuksen prosessikaavio.

4.5.2 Öljyisten vesien käsittely
Ultrasuodatus
Laitokselle vastaanotettava jäteöljy tai öljyvesiseos puretaan vastaanottosäiliöön. Neste
suodatetaan karkeasuodattimilla suurten kappaleiden poistamiseksi nesteosasta ja todetaan
silmämääräisesti sen laatu. Öljyvesiseoksista tarkastetaan lisäksi raskasmetallipitoisuudet.
Vastaanottosäiliöstä seos siirretään lämmitettävään varastosäiliöön. Varastosäiliössä seos
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selkeytyy, jolloin öljy- ja vesifaasi erottuvat toisistaan. Selkeytyksen jälkeen öljyä sisältävä
vesifaasi siirretään ultrasuodatuslaitteiston varastosäiliöön. Säiliöistä vesi johdetaan
ultrasuodattimeen, joka erottaa vedestä öljyn ja rasvat. Ultrasuodattimen erottama öljy ja
rasva eli ns. konsentraatti, kertyy työtankkiin, josta se poistetaan tarvittaessa ja hyödynnetään
kierrätyspolttoaineiden valmistuksessa. Rejekti varastoidaan omassa varastosäiliössään.
Ultrasuodatuksen jälkeen suodosvesi käsitellään ioninvaihtimilla mahdollisten raskasmetallien
poistamiseksi sekä aktiivihiilisuodattimilla.
Ultrasuodatuksen prosessikaavio on esitetty kuvassa 4.6.

Kuva 4.6. Ultrasuodatuksen prosessikaavio.
Lopputuotteet
Ultrasuodatus- ja separointiprosessit tuottavat öljyvesiseoksista polttokelpoista öljyä ja
viemäröitävää vettä. Linkous ja fysikaalis-kemiallinen prosessi erottaa hapoista, emäksistä ja
muista raskasmetallipitoisista liuoksista raskasmetallit hydroksidisakkana sekä puhdistaa
veden viemäröintikelpoiseksi. Öljyinen kierrätyspolttoaine toimitetaan teollisuuslaitoksiin,
joiden ympäristölupaehdot sallivat vaarallisen jätteen rinnakkaispolton muun polttoaineen
seassa.

4.5.3 Muut käsittelymenetelmät
Glykolin käsittely
Vastaanotettavat glykolierät lajitellaan pilaantumisasteen ja pitoisuuden mukaan. Saman
laatuisia eriä yhdistetään tynnyreistä ja IBC-pakkauksista säiliöihin ja erikokoisten
mekaanisten suodattimien ja ultrasuodatuksen avulla nesteestä erotetaan kiintoaineita ja
öljyä ja muita epäpuhtauksia. Puhdistettu glykoli toimitetaan materiaalihyötykäyttöön.
Ultrasuodatuksella erotettu öljyfaasi hyödynnetään kierrätyspolttoaineiden valmistuksessa.
Kierrätyspolttoaineen valmistus
Vastaanotettavat öljyt ja öljyvesiseokset selkeytetään varastosäiliöissä, jolloin öljy ja vesifaasit
erottuvat toisistaan. Vesifaasi ohjataan puhdistusta varten ultrasuodatukseen ja
selkeyttämisessä erotettu pintaöljy ohjataan raskasöljyjakeiden varastosäiliöön. Tästä
varastosäiliöstä pumpataan raskaita öljyjakeita kierrätyspolttoaineiden sekoitussäiliöön.
Sekoitussäiliöön pumpataan myös IBC-pakkauksissa varastoitavia palavia nesteitä, kuten
dieseliä, polttoöljyä ja alkoholeja. Sekoitussäiliön lapasekoitin sekoittaa seoksen
tasalaatuiseksi ja myös raskaat öljyjakeet saadaan juoksevaan muotoon ilman seoksen
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lämmittämistä. Kierrätyspolttoaine on käynyt End-of-waste (EoW) käsittelyn ja tuotteistettuna
sitä käytetään sementtiuuneissa korvaamaan kivihiiltä.
Epäorgaanisten sakkojen käsittely ja hyödyntäminen
Epäorgaanisia sakkoja otetaan vastaan asiakkailta ja niitä syntyy omista prosessista.
Asiakkaiden sakat homogenisoidaan analyysitietojen pohjalta ja niitä esikäsitellään
stabiloimalla ennen toimittamista hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen.
Omasta fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä ja suotopuristimessa syntyvät sakat
homogenisoidaan ja kuivataan. Sakat erotellaan raskasmetalli- ja ravinnepitoisiin sakkoihin.
Kalkilla esistabiloituja ja raskasmetallipitoisia sakkoja varaudutaan lisästabiloimaan. Ennen
lisästabilointia sakka voidaan stabiloida aumoissa orgaanisen aineksen pitoisuuden
alentamiseksi. Aumastabilointi tapahtuu betonipohjaisessa katoksellisessa hallissa, johon
mahtuu 2 000 tonnia kerrallaan käsittelyyn. Metallisakat toimitetaan ympäristöluvan
mukaisiin vastaanottopaikkoihin. Ravinnepitoisia sakkoja toimitetaan hyötykäyttöön
lannoitevalmisteiden raaka-aineeksi sekä niistä valmistetaan lannoitteita Vaasan laitoksella.
Ravinnepitoisia sakkoja syntyy n. 20 000 t/v ja metallipitoisia sakkoja 5 000 t/v täydellä
tuotantokapasiteetilla.
Käytetyt voiteluöljyt
Laitokselle vastaanotetut voitelu- ja hydrauliikkaöljyt puhdistetaan ja lisäaineistetaan
uusiovoiteluaineiksi. Hyödynnettäviä öljyjä ovat mm. hydrauliikka, vaihteisto-, kiertovoitelu-,
turbiini- ja muuntajaöljyt. Käytetyt öljyt luokitellaan vaarallisiksi jätteiksi, joten niiden
hyödyntäminen uusiotuotteiden raaka-aineena vähentää vaarallisen jätteen määrää. Uusioraaka-aineeksi kelpaamattomat öljyt prosessoidaan kevytpolttoöljy tyyppiseksi polttoaneeksi
korvaamaan raskasöljyä ja lämmitysöljyä. Nämä jakeet tuotteistetaan specifiseen käyttöön
neitseellisen öljyn korvaajaksi. Laitoksen käsittelykapasiteetti on 6 000 t/a.
Tuotantoprosessissa käsiteltävä raaka-aine sekoitetaan varastosäiliössä tasalaatuiseksi, jonka
jälkeen se pumpataan kuivausprosessin, joissa öljystä poistetaan vesi kuumentamalla öljy
yliveden kiehumispisteen. Öljystä höyrystetty vesi käsitellään muiden öljyisten vesien mukana.
Kuumasta öljystä poistetaan kiintoainesta laskeuttamalla tarpeen mukaan separaattorilla tai
vastaavalla laitteella.
Puhdistettu öljy siirretään puhtaan öljyn varastosäiliöön. Puhdistetun öljyn laatu varmistetaan
tarkistamalla sen väri, kosteus ja viskositeetti. Omavalvonta tehdään tuotespesifikaation
mukaan.
Lopullinen voiteluöljytuote syntyy, kun puhdistetun öljyn viskositeetti säädetään sopivaksi ja
siihen lisätään voiteluöljyn käyttötarkoituksen vaatimat lisäaineet. Kevyt polttoöljyä vastaava
tuote syntyy kuivauksen jälkeen pyrolyysi- ja tislausprosessissa.
Toiminnan päästöt ilmaan ovat vähäiset ja ne muodostuvat pääasiallisesti öljyn kuivauksesta
ja prosessiin liittyvästä logistiikasta. Tuotantoprosesseissa ei käytetä vettä ja prosesseissa
erottuva vesiosa käsitellään öljyisenveden käsittelyprosessissa. Raaka-aineiden varastointi
tapahtuu erillisissä varastosäiliössä ja kappaletavaran varastointi erillisessä varastohallissa.
Muiden öljyjen, öljyisten vesien ja öljytisleiden käsittely hyötykäyttöön materiaalina
Laitokselle vastaanotettava jäteöljy, pilssivesi tai muu öljyvesiseos puretaan vastaanottosäiliöön. Käsiteltävät nesteet suodatetaan karkeasuodattimilla suurten kappaleiden
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poistamiseksi nesteosasta ja niiden laatu todetaan silmämääräisesti. Vastaanottosäiliöstä
neste pumpataan tarpeen mukaan ajosäiliöön, josta raaka-aine syötetään prosessiin.
Öljy lämmitetään emulsioiden pilkkomiseksi. Vesifaasi erotellaan laskeuttamalla ja öljy
kuivataan epäkelpojen voiteluöljyjen mukana. Vedetön öljy pumpataan pyrolyysityyppiseen
prosessiin, josta kaasut lauhdutetaan öljyksi. Vaiheessa 2. Öljy voidaan tarvittaessa tislata vielä
keveämmäksi jakeeksi.
Prosessin päästöt ilmaan ovat melko vähäiset, ja muodostuvat pääasiallisesti raaka-aineen
lämmityksestä ja prosessiin liittyvästä logistiikasta. Prosessissa muodostuva jätevesi
puhdistetaan laitoksen omalla vedenpuhdistamolla. Asfaltoidun alueen sadevedet johdetaan
öljynerotuskaivon kautta kunnan jätevesiviemäriin.
Alumiinikloridin valmistus
Vastaanotettava alumiinihydroksidi-slurry varastoidaan lapasekoittimella varustettuun
säiliöön. Kiinteä alumiinihydroksidi otetaan vastaan bunkkeriin, josta se siirretään
ruuvikuljettimella, tai muulla soveltuvalla tavalla varastosäiliöön jossa, se homogenisoidaan
alumiinihydroksidi-slurryn kanssa, seoksen viskositeettiä säädetään tarvittaessa lisäämällä
vettä tai kiinteää alumiinihydroksidia sopivassa suhteessa. Homogenisoidusta seoksesta
otetaan näyte, jonka kiintoainepitoisuus mitataan kuivaksi hehkuttamalla ja jäljelle jäävän
kiintoaineen alumiini- ja raskasmetallipitoisuudet tarkastetaan XRF-laitteella.
Laatuvaatimukset täyttävä seos siirretään lämmön ja syövyttävät kemikaalit kestävään
panosreaktoriin reaktoriin, jossa siihen annostellaan hitaasti suolahappoa samalla sekoittaen
lapasekoittimella. Reaktoriin syötetään suolahappoa, kunnes reaktorin kiintoaine on liuennut
ja liuoksen pH on riittävän alhainen. Muodostuva liuos jalostetaan tuotteeksi samoin, kuin
vastaanotettava alumiinikloridi. Prosessissa vapautuu lämpöä ja vesihöyryä, höyry ohjataan
lauhduttimen kautta erotussäiliöön, josta se ohjataan laitoksen vedenpuhdistamoon.
Tuotantoprosessissa käytetään pieniä määriä vettä, eikä prosessissa muodostuvaa
lauhdevettä viemäröidä sellaisenaan. Raaka-aineen varastointi tapahtuu erillisessä
vastaanottosäiliössä ja bunkkerissa ja prosessin tuote ohjataan alumiinikloridina
jatkokäsittelyyn.
Alumiinikloridin käsittely
Käsiteltäväksi saapuva alumiinikloridi varastoidaan välisäiliöön. Jokaisesta vastaanotetusta
erästä otetaan säiliöön pumppauksen yhteydessä näyte, josta tarkistetaan aistinvaraisesti
ulkonäkö, faasit, kiintoaine, väri, haju ja kirkkaus. Tarkastuksen läpäisevät erät ohjataan
reaktoriin, jossa erät homogenisoituvat ja mahdollinen kiintoaine laskeutetaan reaktorin
pohjalle. Kiintoaineesta vapaa faasi ohjataan panosreaktoriin, jossa mahdolliset orgaaniset
yhdisteet poistetaan yhdistelemällä märkäkemiallisia tekniikoita sekä kaasustrippausta.
Orgaanisten yhdisteiden ja kiintoaineen poistuminen varmistetaan aktiivihiilikäsittelyllä ennen
tuotteen pakkaamista toimitusta varten. Valmistettujen toimituserien laatu valmistetaan
aistinvaraisesti ja eristä kerätään näytteet, joista muodostetaan kolmen kuukauden välein
kokoomanäyte, jonka alumiini-, raskasmetalli- sekä VOC-yhdistepitoisuudet määritetään
ulkopuolisessa laboratoriossa. Tuotteeksi kelpaamattomat erät ja laskeutetut
kiintoainepitoiset faasit käsitellään fysikaalis-kemiallisessa jätteenkäsittelyprosessissa.
Tuotantoprosessissa ei käytetä vettä eikä prosesseissa synny viemäröitävää vettä. Raakaaineen varastointi tapahtuu erillisessä vastaanottosäiliössä ja tuotteen varastointi erillisessä
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varastohallissa. Prosessissa muodostuvat hönkäkaasut käsitellään kaasupesurilla ja
aktiivihiilisuodatuksella.
Ammoniakkipitoisten nesteiden käsittely
Laitokselle vastaanotettavat ammoniakkipitoiset nesteet pumpataan reaktoriin, jossa liuoksen
pH säädetään ammonium-ionien vapauttamiseksi. PH:n säädön jälkeen nesteet ohjataan
strippausreaktoriin, jossa vapaa ammoniakki erotetaan liuoksen läpi kierrätettävään
kaasufaasiin. Ammoniakkipitoinen kaasu ohjataan vedellä tai suola-, rikki- tai fosforihapolla
täytettyyn pesuriin, pesurista kaasu pumpataan strippausreaktoriin. Strippausta jatketaan,
kunnes ammoniakkia ei enää vapaudu ja panos ohjataan fysikaalis-kemialliseen
jätteenkäsittelyyn, jossa sen jatkokäsittelyntarve arvioidaan erikseen.
Ammoniakista kylläinen pesuneste ohjataan jatkokäsiteltäväksi, esimerkiksi lannoitteiden
valmistuksessa käytettävien ammoniumsuolojen valmistukseen. Pesunesteeseen saostunut
suola voidaan suodattaa ja käyttää sellaisenaan esimerkiksi lannoitevalmisteena tai käyttää
lannoitevalmisteiden raaka-aineena. Suodatetusta pesunesteestä voidaan saostaa
ammoniumsuoloja lisäämällä tarvittavia anioneja tai neste voidaan käyttää sellaisenaan raakaaineena lannoitevalmisteiden valmistuksessa. Tuotantoprosessissa ei käytetä vettä eikä
prosesseissa synny viemäröitävää vettä. Raaka-aineen varastointi tapahtuu erillisessä
vastaanottosäiliössä ja tuotteen varastointi erillisessä varastohallissa. Prosessissa ei muodostu
päästöjä ilmaan suljettua kaasujärjestelmää käytettäessä. Ammoniakin talteenoton
prosessikaavio on esitetty kuvassa 4.7.

Kuva 4.7. Ammoniakin talteenoton prosessikaavio.
Ravinnepitoisten sivuvirtojen käsittely
Laitoksella tuotettavat ja laitokselle vastaanotettavat, prosessiin soveltuvat pää-, sivu- tai
hivenravinnepitoiset materiaalivirrat voidaan käyttää lannoitevalmisteiden raaka-aineena.
(esimerkiksi kalium- tai ammoniumfosfaatin suolat ja liuokset).
Raaka-aineista otetaan erittäin laadunvalvontaa varten näyte, joka analysoidaan
silmämääräisesti ulkonäön ja hajun suhteen, sekä tarvittaessa mitataan näytteen pH ja fosfori
ja raskasmetallipitoisuus. Fosfori- ja raskasmetallipitoisuuden määrittämiseksi käytetään XRFlaitetta, tai soveltuvia testikittejä.
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Laatuvaatimukset täyttävät raaka-aineet syötetään panosreaktoriin, jossa liukoiset ravinteet
saostetaan lisäämällä reaktoriin käyttötarkoituksen mukaisesti kloridi ja karbonaatti tai
hydroksidi suoloja (esimerkiksi kalsiumhydroksidi). Panoksesta otetaan näyte, joka
suodatetaan ja suodoksesta tarkastetaan ravinteiden saostuminen soveltuvilla testikiteillä.
Mikäli suodoksessa on liukoisia ravinteita, panokseen lisätään saostuskemikaaleja ja testi
uusitaan sekoituksen jälkeen otetulla näytteellä. Hyväksytty panos suodatetaan
suotopuristimella ja muodostuva vesi ohjataan laitoksen vedenpuhdistamoon. Suodatetusta
tuotteesta otetaan eräkohtainen näyte laadunvalvontaa varten ja jokaisesta erästä tutkitaan
XRF-laitteella raskasmetallipitoisuus, sekä aistinvaraisesti ulkonäkö ja haju. Näytteistä tehdään
3 kk välein kokoomanäyte, joka analysoidaan riippumattomassa laboratoriossa. Tuote voidaan
myydä sellaisenaan lannoitteena tai lannoitevalmisteiden raaka-aineena tai se voidaan ohjata
laitokselle jatkokäsittelyyn.
Tuotantoprosessissa muodostuvaa suodosvettä ei viemäröidä sellaisenaan ja sen laatua
valvotaan koko prosessin ajan. Raaka-aineen varastointi tapahtuu erillisessä vastaanottosäiliössä ja bunkkerissa ja prosessin tuote ohjataan jatkokäsittelyyn tai toimitetaan asiakkaalle
suursäkeissä tai kannellisilla kuormalavoilla.
Ravinnepitoisen kiintoaineen stabilointi
Ravinnepitoiset suotopuristinsakat, sekä muut ravinnerikkaat kiintoaineet voidaan
jatkojalostaa lannoitepelleteiksi tai granulaateiksi. Raaka-aine syötetään sekoittimeen, jossa
se sekoitetaan homogeeniseksi massaksi. Massaan lisätään tuhkaa, kunnes massan
viskositeetti on sopiva ja se syötetään pellettipuristimeen. Puristetut pelletit/granulaatit
pakataan suursäkkeihin ja jokaisesta tuotantoerästä otetaan näyte. Näytteistä tutkitaan XRFlaitteella raskasmetallipitoisuus, sekä aistinvaraisesti ulkonäkö ja haju. Näytteistä tehdään 3kk
välein kokoomanäyte, joka analysoidaan riippumattomassa laboratoriossa.
Toiminnan päästöt ilmaan ovat vähäiset ja ne muodostuvat lähinnä sakan kuivauksesta.
Tuotantoprosesseissa ei käytetä vettä eikä prosesseissa synny viemäröitävää vettä. Prosessin
tuotteita säilytetään suursäkeissä erillisessä varastossa ja prosessin raaka-aineita säilytetään
kannellisilla kuormalavoilla tai muissa soveltuvissa tiiviissä astioissa.
Pyrolyysilaitos
Pyrolyysilaitos sijoitetaan fysikaalis-kemiallisen laitoksen yhteyteen. Pyrolyysi on raaka- ja
kierrätysmuovin kemiallista kierrättämistä. Prosessissa tuotetaan muovista teollisuuden
prosesseissa, energian tuotannossa tai lämpökeskuksissa hyödynnettävää pyrolyysiöljyä,
kaasua ja hiiltä. Prosessissa syntyvä kaasu voidaan käyttää kokonaisuudessaan prosessin
omaan tarpeeseen. Pyrolyysiprosessin kaavio on esitetty kuvassa 4.8.
Vastaanotettu muoviraaka-aine/kierrätysmuovi varastoidaan betonielementein rajatulla
alueella enintään 200 tonnia kerrallaan.
Muoviraaka-aineen laatua ja lopputuotteita valvotaan koko prosessin ajan mittauksin ja
kokein. PVC-pohjaiset muovit eivät kelpaa kierrätykseen. Soveltumaton aines erotellaan
prosessiin menevästä jätejakeesta. Laitos käyttää kierrätysmuovia enintään noin 25 tonnia
päivässä eli 8 000 tonnia vuodessa. Pyrolyysiprosessi on suljettu eikä siitä synny ympäristöön
päästöjä. Prosessi on lähes paineeton (alle 0,05 bar) ja äänitaso luokkaa 50 dB. Laitoksella
työskentelee aina yksi vastuuhenkilö.
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Laitokseen ja laitteistoon kuuluvat pyrolyysireaktorit (3-4 kpl) ja prosessivalvomo. Laitteistot
sijoitetaan erillisiin rakennuksiin. Niiden ulkopuolelle asennetaan lauhduttimet ja
puskuriöljysäiliö sekä raaka-ainesiilot. Prosessi alkaa raaka-ainesiiloista (60–80 m3), jonne
muoviraaka-aine kuljetetaan ilmanpaineella erillisessä suljetussa järjestelmässä. Prosessin
käyttövoimana on sähköenergia (noin 2 000 MWh/a). Laitos käyttää myös rakennusten
pääasiallisena lämmitysenergiana prosessin lauhdelämpöä.

Kuva 4.8. Pyrolyysin prosessikaavio.

Kemikaalien käyttö ja varastointi
Prosessissa syntyvä pyrolyysiöljy välivarastoidaan laitokselle rakennettaviin öljysäiliöihin.
Pyrolyysiöljyä varastoidaan enintään 200 tonnia kerrallaan. Säiliöt ovat eristettyjä 1-vaippaisia
polttonestesäiliöitä, jotka varustetaan suoja-altailla. Lauhduttimissa käytetään vesiglykoliseosta (200 litraa), joka on suljetussa kierrossa.

4.5.4 Toiminta-ajat
Laitos on avoinna jätteiden vastaanottoa varten ympäri vuorokauden.
Jätteet ja teollisuuskemikaalit toimitetaan käsittelykeskukseen pääosin ajoneuvoyhdistelmillä
ja kuorma-autoilla. Kuljetuksia on keskimäärin 15 ajoneuvoa vuorokaudessa.

4.5.5 Muodostuvat jätteet
Nestemäisten jätteiden käsittelyprosesseissa syntyy seuraavia jätejakeita käsiteltäessä 1m3
ko. jätettä.
Emulsiojäte

Öljy-vesiseos

Happojäte

Emäsjäte

900 kg vettä
100 kg
jäteöljyä

880 kg vettä
100 kg öljyä

950 kg vettä
100 kg
raskasmetallipitoista sakkaa

950 kg vettä
100 kg
raskasmetallipitoista sakkaa

20kg kiinteä
öljyinen jäte

Raskasmetallipitoinen vesi
950 kg vettä
50 kg
raskasmetallipitoista sakkaa
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Nestemäisten jätteiden käsittelystä tuleva, puhdistettu vesi johdetaan viemäriin. Nesteiden
käsittelystä syntyjät jakeet on esitetty seuraavassa taulukossa. Kierrätyspolttoaine -nimike voi
olla myös uudelleen regeneroitavaksi toimitettavaa öljyä.
Jätelaji

Määrä
(t/a)

Max. kertavarasto
(t)

4 000

400

500

50

Fysikaalis-kemiallinen käsittely
Metallipitoiset hydroksidisakat
Öljyisten vesien käsittely
Öljyisistä vesistä tehty
kierrätyspolttoaine

Kierrätyspolttoaineen/ uudelleen regeneroitavan öljyn valmistus jäteöljyistä
Raskaasta polttoöljystä,
polttoainejätteestä, ym.
tehty kierrätyspolttoaine

6 500

500

1 000

100

Glykolin käsittely
Glykoli

Metallipitoiset sakat toimitetaan käsiteltäväksi laitokseen, jolla on ympäristölupa ko jätteiden
vastaanottoon. Kierrätyspolttoaine toimitetaan voimalaitoksiin, joissa sen polttaminen on
sallittua.

4.6 Monokloorietikkahapon liuotusprosessi
Vaihtoehto 2:ssa Laitokselle rakennetaan monokloorietikkahapon liuotusprosessi.
nestemäistä monokloorietikkahappoa hiutalemuodossa olevasta kuiva-tuotteesta.
Monokloorietikkahappo ei ole jäte, vaan raaka-aine asiakkaille.
Happo tuodaan tuotantolaitokselle suursäkeissä joissa ei ole pohjaventtiiliä. Laitoksella happo
syötetään suursäkin purkuyksiköstä ruuvikuljettimella reaktoriin, jossa se liuotetaan veteen.
Vesi lämmitetään ennen syöttöä 30-60 asteiseksi liukenevuuden nopeuttamiseksi.
Valmiit vesiliuokset varastoidaan 50 m3 säiliössä ja kuljetetaan säiliöautoilla asiakkaille.
Varastosäiliöissä lämpötila pidetään 40 ̊C asteisena. Kuivaa monokloorihappoa tuodaan
tehtaalle 10 000 tonnia vuodessa ja siitä valmistetaan maksimissaan 15 000 m3 vesiliuosta.
Suurin kertavarastointimäärä on 50 tonnia.
Monokloorialtistuksia varten tehdään pelastautumisallas bikarbonaattiliuosta varten.
Monokloorietikkahappoa on 1. luokan myrkky.
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4.7 Toiminnasta aiheutuvat päästöt
4.7.1 Päästöt maaperään ja pohjavesiin
Jätteet varastoidaan varastohallien sisällä tai varastokatoksessa säiliöissä. Käsittely- ja
varastointihallit sekä lastausalueet päällystetään ja allastetaan. Nämä umpikaivot/-altaat
pystyvät pidättämään nestemäärän vuototapauksessa, ja mahdollisesti vuotavat jätteet eivät
pääse maaperään asti. Piha-alue pinnoitetaan tiivisasfaltilla. Asfaltointi uusitaan tarvittavin
osin ja kaadot varmistetaan ennen toiminnan aloittamista. Piha-alueen hulevedet kerätään
öljyn- ja hiekanerotuskaivojen kautta kunnalliseen hulevesiviemäriin. Vaarallisen jätteen
käsittelytoiminta ei normaalitoiminnassa aiheuta päästöjä maaperään tai pohjavesiin.

4.7.2. Päästöt pintavesiin
Nestemäisten jätteiden käsittelystä tuleva vesi on puhdistettua ja vesi johdetaan edelleen
kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon. Viemäriin johdettavaa jätevettä arvioidaan
muodostuvan noin 20 000 m3/a. Jätevesi käsitellään teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti
laadultaan sellaiseksi, että Vaasan Veden jätevedenpuhdistamo pystyy vedet hyvin
käsittelemään. Toimintaa koskee jätteidenkäsittelyn BAT-vertailuasiakirja.
Piha-alueen hulevedet johdetaan kunnalliseen hulevesiviemäriin. Hulevedet ovat käytännössä
sade- ja sulamisvesiä, jotka johdetaan viemäriin öljyn- ja hiekanerotuskaivojen kautta.

4.7.3 Päästöt ilmaan
Jätteiden käsittelyprosessit ovat suljettuja, eikä niistä aiheudu olennaisia päästöjä ilmaan.
Fysikaalis-kemiallisen prosessin neutralointilinja on avonainen ja se varustetaan
kohdepoistolla ja huippuimurilla, joka poistaa prosessissa mahdolliset syntyvät höyryt.
Haihtuvien hiilivetyjen (VOC) päästöt ovat vähäisiä, koska varsinaisia liuottimia käsitellään ja
varastoidaan vähäisiä määriä. Tarvittaessa säiliöiden poistoilmakaasuja käsitellään
aktiivihiilisuodattimella.
Toiminnasta aiheutuu vähäisiä ja satunnaisia hajuja säiliöiden poistoilmakaasuina. Haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden päästöt haisevat erilaiselta ja erilaisissa pitoisuuksissa kemikaalien
tyypistä riippuen.
Käsittelykeskuksen liikenteestä ja työkoneista aiheutuu vähäisissä määrin pakokaasupäästöjä.
Pölyämistä piha-alueelta ei käytännössä juuri aiheudu, sillä piha-alueet tullaan päällystämään.

4.7.4 Melu ja tärinä
Toiminnasta aiheutuva suurin melu syntyy raskaasta kuljetusliikenteestä. Työkoneiden
melutaso on alhainen. Melua aiheuttavia prosesseja ovat mm. linkous ja separointi, jotka ovat
sisätiloissa. Laitoksen toiminta ei aiheuta mainittavaa tärinää.

4.7.5 Toiminnan päättyminen
Jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan arvioidaan jatkuvan täydessä laajuudessaan useita vuosia.
Toimintaan ei sisälly loppusijoitusalueita tai muita jätteen varastoalueita, joita olisi toiminnan
edetessä tai sen päättyessä tarpeen sulkea. Toiminnan päättyessä puhdistettuja jätevesiä ei
enää johdeta jätevesiviemäriin, eikä toiminnan päättäminen aiheuta päästöjä, ellei
rakennuksia ole tarpeen purkaa. Tällöin purkutoimenpiteet suunnitellaan ja suoritetaan siten,
että haitallisia päästöjä ympäristöön ei aiheudu.

4.8 Liittyminen muihin hankkeisiin
Suunniteltu hanke ei liity muihin saman alueen hankkeisiin.
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4.9 Suunnittelutilanne ja aikataulu
Hankealueen ja laitosten suunnittelua tehdään samaan aikaan ympäristövaikutusten
arvioinnin yhteydessä, ja se jatkuu ja tarkentuu arviointimenettelyn jälkeen muun muassa
tehtävien ympäristöselvitysten tulosten perusteella. YVA-menettelyn jälkeen toiminnalle
haetaan tarvittavat ympäristö- sekä muut luvat ja toiminnot aloitetaan lupien mukaisesti.
Alustavan arvion mukaan rakentaminen voisi alkaa vuonna 2020–2021. Toiminta yhtiön
nykyisellä jätteenkäsittelylaitoksella Maalahdessa loppuu, kun uusi Mustasaaren laitos
saadaan rakennettua ja toiminta käynnistettyä.

5 Hanketta varten tarvittavat luvat ja päätökset
5.1 Ympäristölupa
Laitoksille, joihin otetaan vaarallista jätettä hyödynnettäväksi, on ympäristönsuojelulain
(527/2014) mukaan hankittava ympäristölupa. Luvan myöntää Vaasassa Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto. Ympäristölupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten
arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto. Uutta toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin
ympäristölupa on lainvoimainen tai ympäristölupaviranomainen on myöntänyt luvan
toiminnan aloittamiseen.

5.2 Rakennuslupa ja toimenpidelupa
Uuden hallin rakentamiseen haetaan lupaa Mustasaaren kaupungin rakennuslupaviranomaiselta. Säiliövarastojen mahdolliseen lisärakentamiseen sekä luonnonoloihin
vaikuttavien rakennelmien sijoittamiseen tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999)
tarkoitettu toimenpidelupa.

5.3 Sopimus jätevedenpuhdistamon kanssa
Esikäsitellyn jäteveden johtamisesta jätevesiviemäriin tehdään sopimus Vaasan Veden kanssa.
Sopimuksella varmistetaan, että laitoksen omassa käsittelyprosessissa saavutetaan
hyväksyttävät raja-arvot ja että kunnan jätevedenpuhdistamo pystyy puhdistamaan
lisääntyneen jätevesimäärän.

5.4 Laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupahakemus
Kemikaaliturvallisuuslain 23 §:ssä tarkoitettua lupaa on haettava Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolta
(TUKES)
ennen
yksityiskohtaisten
toteutusratkaisujen
tekemistä hyvissä ajoin ennen tuotantolaitoksen rakennustöiden aloittamista.
Toimintaperiaateasiakirjassa tulee esittää suur- ja muiden onnettomuuksien
ehkäisemisen kannalta tarpeelliset tiedot tuotantolaitoksen toimintaperiaatteista.

5.5 Lannoitevalmistelain mukainen hyväksyntä
Sakoista tehdyille stabiloiduille tuotteille on haettava lannoitevalmistelain (539/2006)
mukainen laitoshyväksyntä orgaanisen lannoitevalmisteen valmistukseen Ruokavirastolta.

6 Arviointimenettelyn aikataulu
Kuvassa 6.1 on esitetty hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikataulu.
Menettely on jaettu arviointiprosessin mukaisiin ohjelma- ja selostusvaiheisiin.
Arviointiohjelma jätetään yhteysviranomaiselle huhtikuussa ja arviointiselostus alustavan
aikataulun mukaisesti syyskuussa 2020.
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KUVA 6.1. YVA-menettely.

7 Osallistuminen ja vuorovaikutus
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, joiden
oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin
elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa. Kansalaiset voivat:



esittää kannanottonsa hankkeen vaikutusten selvitystarpeista silloin, kun hankkeen
arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitetaan sekä
esittää kannanottonsa arviointiselostuksen sisällöstä, kuten tehtyjen selvitysten
riittävyydestä arviointiselostuksen tiedottamisen yhteydessä.

Arviointimenettelyssä tavoitteena on näiden mielipiteiden huomioon ottaminen. Keskenään
ristiriitaiset tavoitteet voidaan siten suunnittelussa nostaa esille.

7.1 Ennakkoneuvottelu
Arviointiohjelman luonnosvaiheessa 5.2.2020 pidettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa
ennakkoneuvottelu, jossa olivat edustettuina toiminnanharjoittajan lisäksi keskeisiä
viranomaisia: ELY-keskuksen, aluehallintoviraston, Mustasaaren kunnan ympäristötoimen,
Tukesin ja Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n edustajat.
Neuvottelussa käytiin läpi hanke ja sen YVA-menettelyyn liittyvät asiat kuten aikataulu ja
osallistuminen. Neuvottelun tarkoituksena oli sujuvoittaa YVA- ja ympäristölupaprosessia
kartoittamalla viranomaisille toimitettavien tietojen ja selvitysten tarpeita jo hankkeen
suunnittelun alkuvaiheessa.
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7.2 Tiedottaminen
YVA-hankkeesta
tiedotetaan
ympäristöhallinnon
internetsivuilla
osoitteessa
www.ymparisto.fi (→ Asiointi, luvat ja ympäristövaikutustenarviointi → Ympäristövaikutusten arviointi → YVA-hankkeet). YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen kuulutukset
julkaistaan paikallislehdissä ja Mustasaaren kunnan verkkosivuilla.

7.3 Yleisötilaisuudet
YVA-menettelyn aikana järjestetään kaksi avointa yleisötilaisuutta:
- ensimmäinen YVA-ohjelman kuulutusaikana
- toinen YVA-selostuksen kuulutusaikana.
Tarkemmin yleisötilaisuuksien ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan YVA-ohjelman ja YVAselostuksen kuulutuksissa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kuuluttaa sekä arviointiohjelmasta
että arviointiselostuksesta ja asettaa ne julkisesti nähtäville.
Yleisötilaisuudesta tiedotetaan hankkeen kuulutuksen
ilmoituksena paikallislehdissä ja hankkeen internetsivuilla.

yhteydessä

ja/tai

erillisenä

Osalliset voivat tilaisuuksissa tuoda esille omia näkemyksiään mm. arvioitavista vaikutuksista,
toiminnoista ja niiden sijoittumisesta.

8 Ympäristövaikutusten arviointimenettely
8.1 Arviointimenettelyn sisältö ja tavoite
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on edistää ympäristövaikutusten
arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena
on myös lisätä tiedonsaantia ja mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden
suunnitteluun.
YVA-menettely ei ole lupaprosessi, mutta se toimii myöhemmin haettavan ympäristöluvan
taustatietona.
YVA-menettely muodostuu kahdesta vaiheesta:
1) Arviointiohjelmasta
2) Arviointiselostuksesta
Arviointiohjelma
YVA-menettely alkaa arviointiohjelman (YVA-ohjelman) laadinnalla ja jättämisellä EteläPohjanmaan ELY-keskukselle. Arviointiohjelma, joka on suunnitelma siitä, miten hankkeen
ympäristövaikutuksia arvioidaan. Arviointiohjelmassa selvitetään myös tutkittavat
vaihtoehdot ja suunnittelualueen nykytila.
ELY-keskus kuuluttaa arviointiohjelman, jolloin viranomasiset voivat antaa siitä lausuntonsa ja
yksityiset ihmiset ja kansalaisjärjestöt voivat ilmaista ohjelmasta mielipiteensä.
Yhteysviranomainen laatii yhteenvedon lausunnoista ja mielipiteistä ja antaa samalla oman
lausuntonsa hankkeesta.
Arviointiohjelmasta järjestetään yleisötilaisuus, jossa hanke ja arviointiohjelma esitellään.
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Arviointiselostus
Ohjelmavaiheen jälkeen hankkeesta vastaava jatkaa hankkeen suunnittelua ja arvioi hankkeen
vaikutuksia YVA-ohjelman ja siitä annetun lausunnon perusteella. Nämä selvitykset ja arviot
kootaan YVA-selostukseen, jossa muun muassa esitetään menettelyn aikana tehtyjen
vaikutus- ja ympäristöselvitysten tulokset, kuvataan merkittävimmät vaikutukset ja
haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot sekä vertaillaan vaihtoehtoja.
Kuulutus, lausuntojen ja mielipiteiden kokoaminen tapahtuu kuten YVA-ohjelman kohdalla.
Keskeiset tulokset esitellään yleisötilaisuudessa. Lopuksi ELY-keskus tarkistaa
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii tämän jälkeen
perustellun päätelmän merkittävistä ympäristövaikutuksista.
YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan se toimii myöhemmän päätöksenteon pohjana.
Ympäristölupaviranomainen ottaa yhteysviranomaisen perustellun päätelmän huomioon
omassa päätöksentekoprosessissaan. YVA-menettelyn prosessi on esitetty kuvassa 8.1.

Kuva 8.1. YVA-menettelyn prosessi.

8.2 Arviointiohjelman laatijat ja pätevyys
Kierto Ympäristöpalvelut Oy on hankkeesta vastaava ja yhteysviranomaisena toimii EteläPohjanmaan ELY-keskus. Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy toimii Kierto Ympäristöpalvelut
Oy:n toimeksiannosta YVA-konsulttina ja vastaa YVA-prosessin kulusta, laatii
arviointiohjelman ja organisoi ja laatii varsinaisen arviointityön. Yritys on perustettu vuonna
1990. YVA-konsultin projektipäällikkönä toimii FM Juha Roivainen. Hän on toiminut
jätteidenkäsittelyyn liittyvien laitosten ympäristöasiantuntijana yli 30 vuotta ja osallistunut yli
kymmeneen jätteidenkäsittelyn YVA-hankkeeseen.
Hankkeen maaperä-, pohjavesi- ja vesistövaikutukset arvioi FM, DI Ulla-Maija Liski. Liskillä on
sekä maaperägeologin että ympäristötekniikan diplomi-insinöörin koulutus ja yhteensä 30
vuoden työkokemus valtion ympäristöhallinnon palveluksessa ja konsulttina. Liski on YVAyhteysviranomaisen edustajana osallistunut lukuisten YVA-menettelyjen ohjaamiseen sekä
lausuntojen antamiseen YVA-arviointiohjelmista ja YVA-selostuksista. Konsulttina Liski on
toiminut projektipäällikkönä ja asiantuntijana useissa vaativissa projekteissa, mm. YVAhankkeissa, vesitaloushankkeissa sekä pilaantuneen ympäristön tutkimukseen ja
kunnostustarpeen arviointiin liittyvissä hankkeissa.
Tarpeen mukaan arvioinnissa käytetään myös muita ulkopuolisia asiantuntijoita.
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9 Tarkasteltavan vaikutusalueen rajaus
Vaikutusalueen laajuus riippuu arvioitavasta ympäristövaikutuksesta. Ympäristövaikutukset,
kuten melu-, pöly- ja mahdolliset hajuvaikutukset, ovat selvimmin havaittavissa hankealueen
välittömässä läheisyydessä. Kun siirrytään hankealueelta kauemmas, ympäristövaikutukset
vähenevät asteittain ja lopulta ne eivät enää ole havaittavissa olevia. Sosiaalisten vaikutusten
arvioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden
sidosryhmien lisäksi myös suuremman maantieteellisen alueen.
Vaikutukset voidaan jakaa suoriin ja välillisiin vaikutuksiin. Jätteenkäsittelylaitoksen suoria,
toiminnan aikaisia, vaikutuksia hankealueella ovat melu, pöly ja haju, kuljetusliikenteen
vaikutukset sekä jätevedenpuhdistamon purkuveden vaikutukset mereen. Lisäksi rakentamistoimenpiteillä on suoria vaikutuksia hankealueen maaperään rakentamisvaiheessa. Välillisiä
vaikutuksia voivat olla esimerkiksi luonnonvarojen käytön väheneminen jätemateriaalien
hyötykäytön myötä.
Ympäristövaikutusten tarkastelualueen rajaus pyritään määrittämään ympäristövaikutusten
arvioinnin aikana niin laajaksi, että merkittäviä ympäristövaikutuksia ei voida olettaa
ilmenevän tarkasteltavan alueen ulkopuolella. Mikäli ympäristövaikutusten arviointiprosessin
aikana todetaan, että jollakin ympäristövaikutuksella onkin ennakoitua laajempi vaikutusalue,
määritellään vaikutusalue uudelleen. Seuraavassa on esitetty alustavat vaikutusten
tarkastelualueet eri vaikutusosa-alueilla, joita tullaan tarkentamaan selostusvaiheessa.
Maa- ja kallioperävaikutukset sekä pohjavesivaikutukset
Maaperä- sekä pohjavesivaikutukset rajoittuvat hankealueelle. Poikkeus- ja vahinkotilanteissa
vaikutuksia voi kohdistua myös lähiympäristöön.
Vesistövaikutukset
Hankkeen vaikutukset lähialueen vesien johtamiseen ja edelleen vesistöön aiheutuvat
rakentamisvaiheen sekä poikkeus- ja vahinkotilanteiden mahdollisesti aiheuttamista
vaikutuksista. Hankkeen välilliset vaikutukset vesistöön kohdistuvat mereen Vaasan Veden
jätevedenpuhdistamon kautta.
Kasvillisuus, eläimistö ja luonnonsuojelualueet
Kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutusten osalta tarkastellaan varsinaista laitosaluetta. Lisäksi
kasvillisuusvaikutusten osalta otetaan huomioon pöly- ja muiden ilmapäästöjen vaikutusten
laajuus. Vaikutuksia luonnonsuojelualueisiin tarkastellaan arvioitujen ympäristövaikutusten
laajuuden perusteella tapauskohtaisesti.
Maankäyttö ja kaavoitus
Maankäyttövaikutusten tarkastelualue painottuu varsinaiselle jätteenkäsittelylaitoksen
toimintojen alueelle. Välillisiä vaikutuksia maankäyttöön voi syntyä esimerkiksi erilaisten
ympäristövaikutusten, kuten melu-, liikennevaikutusten kautta, jolloin vaikutusalue voidaan
määritellä suuremmaksi.
Maisema ja kulttuuriympäristö
Jätteenkäsittelylaitoksen yhteyteen ei ole tarpeen tehdä maa-ainesten tai jätteen
läjitysalueita, joilla voisi olla vaikutusta alueen maisemaan. Rakentamisen vaikutukset
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maisemaan tai kulttuuriympäristöön ovat hyvin vähäiset. Tämän vuoksi maisemavaikutuksia
tarkastellaan tapauskohtaisesti noin 1 - 2 km vaikutusalueella.
Liikennevaikutukset
Liikennevaikutukset arvioidaan toimintaan liittyvien liikennereittien alueilla tieliikenteen
osalta.
Ilmanlaatu- ja ilmastovaikutukset
Vaikutuksia ilmanlaatuun arvioidaan, sillä etäisyydellä mille kokemusperäiset tiedot muilta
vastaavilta alueilta osoittavat ilmanlaatuvaikutusten ylettyvän. Ilmastovaikutuksia
tarkastellaan laajemmalla alueellisella tasolla.
Meluvaikutukset
Meluvaikutusta arvioidaan, sillä etäisyydellä, mille muilta vastaavilta alueilta saatavat
kokemusperäiset tiedot osoittavat vaikutusten likimain ylettävän. Melun lisääntymistä
aiheutuu pääasiassa raskaan liikenteen lisäyksestä, mihin meluvaikutusalueen tarkastelussa
keskitytään.
Sosiaaliset vaikutukset
Sosiaalisten vaikutusten arviointi painottuu hankkeen lähialueille, joissa ilmenee
jätteenkäsittelylaitoksen vaikutuksia (mm. melu-, haju- ja liikennevaikutus). Tämän lisäksi
esimerkiksi työllisyys- ja talousvaikutusta arvioidaan laajemmalla aluetasolla.
Kuvassa 9.1. on esitetty ehdotus laitoshankkeen vaikutusalueen rajaukseksi.

Kuva 9.1. Tarkasteltavan vaikutusalueen rajaus, 2 km, punainen 0,5 km.
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10 Vaikutusten arvioinnin ja vaihtoehtojen vertailun periaatteet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja
välillisiä vaikutuksia mm.:





ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen
yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön
luonnonvarojen hyödyntämiseen

YVA-lain mukainen määritelmä ympäristövaikutuksista on hyvin laaja, mistä johtuen
ympäristövaikutuksia selvitettäessä keskitytään merkittävimmiksi arvioituihin ja koettuihin
vaikutuksiin. Välittömät vaikutukset, kuten maaperään tai vesiin kohdistuvat, ovat yleensä
selkeämmin arvioitavissa, mutta välillisistä, yksittäisten ihmisten tai sidosryhmien tärkeiksi
kokemista asioista tietoa joudutaan keräämään mm. tiedottamis- ja kuulemismenettelyjen
yhteydessä.
Ympäristövaikutusten arviointi perustuu








alueella aiemmin tehtyihin luontoselvityksiin
alueella tehtyihin maaperä- ja pohjavesitutkimuksiin
ilmanlaatuselvitysten tietoihin
laitevalmistajien tietoihin ja kirjallisuuteen
vastaavista laitoksista saatuihin kokemuksiin
yleisötilaisuuksissa sekä lausunnoissa ja mielipiteissä esiin tulleisiin seikkoihin
eri menetelmillä tehtäviin vaikutusten arviointeihin.

Ympäristön nykytilaa koskevia uusia selvityksiä ei aiota tehdä. Perusteluna on se, että laitos
sijoittuu kokonaisuudessaan jätteenkäsittelyä vasten asemakaavoitetulle alueelle.
Kaavoituksen yhteydessä on tehty selvityksiä alueen sopivuudesta jätteenkäsittelytoimintaan.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertaillaan hankkeen toteuttamisen ja hankkeen
toteuttamatta jättämisen ympäristövaikutuksia sekä niiden välisiä eroja. Vaikutusten
merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruudella ja vastaanottavan ympäristön herkkyyden
perusteella. Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen voimakkuutta, kestoa ja
laajuutta. Vaikutusten keskinäiset suuruusluokat arvioidaan kvalitatiivisesti. Vertailu tapahtuu
käytettävissä olevan tiedon ja arviointityön aikana tarkentuvan tiedon perusteella.
Vaikutuskohteen herkkyys
Vaikutuksen vastaanottavan ympäristön herkkyyttä arvioidaan sen perusteella, kuinka
ympäristö sietää syntyvää vaikutusta. Tämän perusteella vastaanottavan ympäristön herkkyys
voi olla vähäinen, kohtalainen tai suuri.
Vaikutuksen suuruus
Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen voimakkuutta, kestoa ja laajuutta, minkä
perusteella vaikutuksen suuruus voi olla pieni, keskisuuri tai suuri.
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Vaikutuksen merkittävyys
Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruudella ja vastaanottavan ympäristön
herkkyyden perusteella. Vaikutusten merkittävyys määritetään ristiintaulukoimalla
vaikutuksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys, jolloin vaikutukset voivat olla
merkityksettömiä, vähäisiä, kohtalaisia tai suuria.

Vaikutusten suuruuden ja
seurausten arviointi

Vaikutuskohteen herkkyyden/
arvon määrittäminen

Vaikutuksen merkittävyyden arviointi

Kuva 10.1. Periaate vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi.
Vaihtoehtojen vertailu
Ympäristövaikutusten
arvioinnissa
vertaillaan
hankkeen
ja
nollavaihtoehdon
ympäristövaikutuksia. Vertailu tehdään saatavilla olevien tietojen pohjalta, ja siinä kuvataan
vaihtoehtojen erot ja vaikutukset.
Hankkeen vaihtoehtojen vertailu esitetään havainnollisesti taulukoituna ja värikoodein
eroteltuna vaikutusten suunnan ja merkittävyyden suhteen. Vaikutus voi olla negatiivinen tai
positiivinen.
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11 YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
11.1 Luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset
11.1.1 Vaikutukset maa- ja kallioperään
Nykytila
Hankealueen maaperä on Geologian tutkimuskeskuksen kartoitusaineiston perusteella
pääasiassa moreenia (kuva 11.1). Kiinteistö ja alue laajemmin on varsin karua kallioista/
kivikkoista metsämaata.

Kuva 11.1. Hankealueen ja lähiympäristön maaperä on hiekkamoreenia (vaalean ruskea).
Hankealue on merkitty punaisella ympyrällä. Lähde: GTK.
Hankealue kuuluu alueeseen, jossa happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys
on hyvin pieni (kuva 11.2).
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Kuva 11.2. Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys. Sininen on hyvin pieni,
oranssi on kohtalainen ja punainen on suuri. Lähteet: Geologian tutkimuskeskus ja
Maanmittauslaitos.
Vaikutusten arviointi
Jätteenkäsittelylaitoksen vaikutukset maaperään rajoittuvat hankealueeseen. Rakentamisen
seurauksena maan pintakerros poistetaan ja maan pinta peitetään. Alueen maaperä on
tasaista ja maanrakennuksen kannalta helppoa rakentaa. Rakentamistoimenpiteet käsittävät
normaalien kenttärakenteiden rakentamisen ja alueen päällystämisen ja hulevesijärjestelmän
rakentamisen. Laitosalueen rakentaminen ei poikkea muusta maarakentamisesta. Laitoksen
kaikki rakenteet tehdään tiiviillä rakenteilla, joten toiminnan aikana ei kohdistu päästöjä
maaperään. Maaperävaikutusten arvioidaan olevan merkityksettömiä ja niitä ei ole tarve
selvittää tarkemmin arviointiselostusvaiheessa poikkeustilanteiden riskitarkastelua lukuun
ottamatta. YVA-selostusvaiheessa kuvataan maaperään kohdistuvat rakentamisen aikaiset
toimenpiteet ja arvioidaan mahdollisessa onnettomuus- tai poikkeustilanteessa tapahtuvat
maaperävaikutukset asiantuntija-arviona olemassa olevan tiedon perusteella.

11.1.2 Vaikutukset pohjavesiin
Nykytila
Pohjavedellä tarkoitetaan vettä, joka on maan pinnan alla kyllästyneessä vyöhykkeessä ja
suorassa yhteydessä kallio- tai maaperään. Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan yhtenäisenä
esiintymänä olevaa vettä, joka sijaitsee huokoisessa ja läpäisevässä maa- tai
kallioperämuodostumassa ja joka mahdollistaa merkittävän pohjaveden virtauksen tai
merkittävän pohjavedenoton (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004).
Pohjavesien suojelemiseksi ELY-keskukset ovat kartoittaneet pohjavesialueet ja luokitellut ne
vedenhankintakelpoisuuden ja suojelutarpeen mukaan.
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Pohjavesi muodostuu pääasiassa sadannasta. Sora-alueilla pohjavedeksi voi muodostua yli
puolet sadannasta, hienorakeisten sedimenttien alueella sadannasta vain murto-osa
muodostuu pohjavedeksi. Kalliopaljastumat ja kallioperän ruhjeet edistävät pohjaveden
muodostumista. Pohjavesivyöhyke (vedellä kyllästynyt vyöhyke) alkaa pohjaveden pinnasta ja
ulottuu niin syvälle kuin maarakeiden väliset huokoset ovat toistensa kanssa yhteydessä.
Kalliossa huokosia ovat kallion raot ja rikkonaisuusvyöhykkeet, jotka kiteisen kallioperän
alueelle ulottuvat normaalisti 150-250 metrin syvyyteen. Rakoja on yleensä eniten alle 100
metrin syvyydessä. Vesi virtaa pohjavesivyöhykkeessä lähes vaakasuoraan ja pohjaveden
pinnan suuntaisesti. Pohjaveden pinta noudattaa pääosin maanpinnan korkokuvaa ja yhtyy
maanpintaan vesistöissä, soilla ja lähteillä. Pohjavesi on jatkuvassa hitaassa liikkeessä ja virtaus
suuntautuu muodostumisalueilta kohti purkautumiskohtia eli pohjavedenpinnan ja
maanpinnan leikkauskohtaa. Kalliopohjaveden purkautumisalueina toimivat yleensä
maaperän alimmat painanteet. Suomen kallioperä on hydrogeologisesti lähes vettä
läpäisemätöntä, mutta ruhjeiden ja rakoilleen kallioperän kohdalla vesi voi varastoitua
kallioperään.
Hankealueella kalliota peittää moreeni, jossa pohjavedeksi muodostuu luonnontilaisella
alueella noin 30 % sadannasta. Laitoksen rakentamisen yhteydessä peitettävillä alueilla
pohjavettä ei muodostu lainkaan. Hankealueella pohjaveden virtaussuunta on
pinnanmuotojen ja alueen geologian perusteella arvioituna kaakkoon ja alueella muodostuva
pohjavesi purkautuu hankealueen kaakkoispuolella oleviin pintavesiuomiin
Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Sepänkylän-Kappelinmäen pohjavesialueen rajaan on etäisyyttä 400 metriä (kuva 11.3). Pohjavesialue on tyypiltään
ympäristöstään vettä keräävä. Pohjavesialueelle on tehty geologinen rakenneselvitys
(Geologian tutkimuskeskus 2009). Hankealueen ja pohjavesialueen välillä ei ole hydraulista
yhteyttä. Hankealueen ja pohjavesialueen välillä maaperä on heikosti vettä johtavaa, kallio
nousee pohjaveden pinnan yläpuolelle eikä alueiden välillä ole kallioperän
heikkousvyöhykkeitä.
Hankealueen läheisyydessä ei ole talousvesikaivoja tai muuta pohjaveden käyttöä. Lähimmät
asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 1,3 km etäisyydellä lännessä.
Sepänkylän-Kappelinmäen pohjavesialueella on Mustasaaren kunnan vedenottamo, josta on
lupaa ottaa vettä 1 500 m3/vrk. Pohjavedenottamo sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella noin 1,4 km hankealueelta lounaaseen. Vaasan Vedellä on lisäksi pohjavesialueen
eteläosassa pohjavedenottamo, josta on lupa ottaa 1 000 m3/vrk kuukausikeskiarvona
laskettuna. Tämä ottamo on varavedenottamo ja harvemmin käytössä. Hankealueen ja
kummankaan pohjavedenottamon välillä ei ole hydraulista yhteyttä.
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Kuva 11.3. Sepänkylän-Kappelinmäen pohjavesialue. Ulompi raja on pohjavesialueen raja ja
sisempi raja on pohjaveden muodostumisalueen raja. Hankealue on merkitty punaisella
ympyrällä.
Vaikutusten arviointi
Hankkeen vaikutukset pohjaveteen arvioidaan asiantuntija-arviona olemassa olevan tiedon
perusteella. Laitoksen rakentamisen seurauksena pohjaveden muodostuminen hankealueella
vähenee tai estyy, mutta hankkeella ei arvioida olevan suojatoimenpiteet huomioon ottaen
muita pohjaveden laatuun tai määrään kohdistuvia vaikutuksia laitoksen
normaalitoiminnassa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa käydään läpi mahdolliset
poikkeustilanteet ja arvioidaan niiden vaikutukset pohjaveteen.

11.1.3 Pintavedet
Nykytila
Hankealue kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen.
Pintavesien valumasuunta on hankealueelta etelään ampumaradan alueelle ja siitä
Pilvilammen itäpuolista ojitusta pitkin Höstvedelle ja edelleen lentokentän länsipuoleista
ojitusta pitkin Laihianjokeen, joka laskee Vaasan kaupungin eteläpuolella mereen. Sekä
Laihianjoen alaosa että Eteläinen kaupunginlahti ovat vesienhoidon suunnittelussa luokiteltu
välttävään ekologiseen tilaan.
Hankealueelta noin 2 km etelään on 1,23 km2 laajuinen Pilvilammi, joka on Vaasan kaupungin
vesilaitoksen varastoaltaaksi useassa vaiheessa 1930-luvulta alkaen rakennettu tekojärvi.
Vaasan kaupungin raakavesi otetaan Kyrönjoesta, josta raakavesi pumpataan Kalliolammen
kautta Pilvilammelle. Pilvilammelta raakavesi johdetaan lammen viereiselle vesilaitokselle,
jossa tapahtuu varsinainen vedenpuhdistus. Hankealue ei kuulu Pilvilammen valumaalueeseen.
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Kuva 11.4. Pilvilammen valuma-alue. Lähde: Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) VALUE valuma-alueen rajaustyökalu 17.2.2020.
Vaikutusten arviointi
Hankkeen vaikutukset pintavesiin arvioidaan asiantuntija-arvioina. Arvioinnin lähtökohtana
on, että toiminnassa syntyvät jätevedet esikäsitellään laitoksella ja johdetaan Vaasan Veden
jätevedenpuhdistamolle. Hulevedet liikennöintialueilta sekä jätteiden varastointi-, käsittely- ja
lastausalueilta johdetaan hiekanerotuskaivojen ja I-luokan öljynerotuskaivon kautta
kunnalliseen hulevesiviemäriin. Prosessi- ja varastointialueet allastetaan niin, ettei vahinko- ja
vuototilanteissa kemikaaleja pääse sadevesiviemäristöön ja sitä kautta vesistöön.
Hankkeen pintavesien vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n
Järvenpään laitokselta lähtevien vesien laatua koskevia tarkkailutuloksia. Arvioinnissa
huomioidaan mahdollisesti lisääntyvät sateet ja rankkasateet sekä muut ilmastonmuutoksen
vaikutukset.
Jätevedenpuhdistamolle johdettavan vesimäärän ja -laadun muutosten aiheuttamat välilliset
vaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona yleisellä tasolla käytettävissä olevien laatu- ja
määräarvioiden perusteella suhteessa jätevedenpuhdistamon jäteveden vastaanottokykyyn
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sekä viranomaismääräyksiin ja ohjearvoihin. Lisäksi arvioidaan poikkeustilanteissa
mahdollisesti aiheutuvia päästöjä ja niiden vaikutuksia. Kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle
kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n
Järvenpään laitoksen jätevesiä koskevia tarkkailutuloksia. Toimintaa koskee
jätteidenkäsittelyn BAT-vertailuasiakirja.

11.1.4 Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön
Hankealueen nykytila
Hankealue sijaitsee Mustasaaren Lintuvuorella, joka sijoittuu maantieteellisesti Pohjanmaan
rannikon Eteläboreaaliselle metsävyöhykkeelle. Varsinaiselta hankealueelta on puusto
käytännössä poistettu.
Natura-alueet
Suunnittelukohteesta on noin 1,7 km etäisyydellä koilliseen sijaitsee Vedahuggetin Naturaalue. Alue on vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Alueella on pääasiassa kuusivaltaisia
tuoreen kankaan ja lehtomaisen kankaan metsiä.

KUVA 11.5. Vedahugget Natura-alue on esitetty harmaalla alueella. Hankealue on merkitty
punaisella ympyrällä.
Vaikutusten arviointi
Laitos sijaitsee olemassa olevan teollisuusalueen laajennusalueella. Arviointiselostuksessa
kuvataan lähialueen luonnonympäristö ja arvioidaan, onko hankkeella vaikutuksia alueeseen.
Lähtöaineistona käytetään aluetta ja sen ympäristöä koskevaa olemassa olevaa aineistoa
(Pohjanmaan maakuntakaava 2040) sekä vaikutusten arvioinnin muissa vaiheissa saatuja
tietoja.
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11.1.5 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Nykytila
Valtakunnallisten maankäytön tavoitteiden tarkoituksena on muun muassa edistää hyvän
elinympäristön ja kestävän kehityksen toteutumista. Lisäksi tarkoituksena on turvata
alueidenkäytölliset edellytykset valtakunnallisille hankkeille. Jätteenkäsittelylaitoshanke
edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita mahdollistamalla jätteiden hyödyntämistä
ja kiertotaloutta.
Maankäyttö ja sijainti
Hanke tukee maankäytön tavoitteita, sillä se sijoittuu teollisuusalueella kiinteistölle, joka on
asemakaavassa kaavoitettu jätteenkäsittelyalueeksi. Kiinteistön naapurina toimii Stormossen
Oy Ab:n jätteenkäsittelykeskus ja Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitos.
Stormossenin jätteenkäsittelykeskuksen alueella on mm. biokaasulaitos, kompostointikenttä,
lajitteluasema, kierrätyskelpoisen jätteen varastoalue, yhdyskuntajätteen suljettu ja käytössä
oleva kaatopaikka, vaarallisten jätteiden loppusijoitusalue. Alueen läheisyydessä sijaitsee
myös kalliolouhoksia ja ampumarata.
Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 1,3 km etäisyydellä lännessä.
Maakuntakaava
Hankealueella on voimassa Pohjanmaan maakuntakaava 2030, jossa hankealue on merkitty
teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Länsipuolinen alue on osoitettu merkinnällä EJ,
jätteenkäsittelyalue/jätekeskus.
Pohjanmaan maakuntakaavaa 2040 laaditaan ns. kokonaismaakuntakaavana, joka käsittää
koko maakunnan ja sen eri yhteiskuntatoiminnot. Kaava on ollut lausuntokierroksella
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa mainituilta viranomaisilta ja yhteisöillä ja kunnissa elosyyskuussa 2019. Tavoitteena on hyväksytty kaava keväällä 2020. Uusi maakuntakaava korvaa
Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 ja sen vaihemaakuntakaavat.

Kiinteistö sijoittuu alueelle, joka kaavassa on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T).
Itäpuolella on kiertotalousalue (EKO).

Kuva 11.6. Ote Pohjanmaan maakuntakaavaa 2040 –ehdotuksesta. Hankealue on merkitty
punaisella ympyrällä.
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Yleiskaava
Alueella on voimassa Sepänkylän osayleiskaava, jonka Mustasaaren kunnanvaltuusto on
hyväksynyt 13.2.2003. Hankealue sijoittuu Teollisuusalueelle (T). EJ= Jätteiden käsittelyalue.
Kuvassa 11.7. on esitetty ote yleiskaavasta.

Kuva 11.7. Ote yleiskaavasta.
Asemakaava
Lintuvuoren asemakaavassa hankkeen kiinteistö (27-1) on merkitty jätteenkäsittelyalueeksi
(EJ-1). Alueelle saa sijoittaa jätteiden hyödyntämiseen liittyviä teollisuustoimintoja. Kuvassa
11.8. on esitetty ote asemakaavasta.

Kuva 11.8. Ote Lintuvuoren asemakaavasta. Hanke sijoittuu punaisella merkitylle EJ-1
alueelle.
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Asemakaavassa hankealueen viereiset kortelit on kaavoitettu teollisuusalueiksi (T-1). Etelä- ja
itäpuolella on sinisellä merkittyjä suojaviheralueita (EV-2), joihin voidaan rakentaa
suojapengertä.
Vaikutusten arviointi
Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään vaikuttaako laitoshanke hankealueen ja sen
lähialueen nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön. Laitoksen alue on vahvistetussa yleiskaavassa
ja
asemakaavassa
osoitettu
jätteenkäsittelyalueeksi.
Tämä
mahdollistaa
jätteenkäsittelylaitoksen sijoittamisen alueelle. Hankkeen vaikutuksia maankäyttöön
arvioidaan sen perusteella, kuinka hanke parantaa, rajoittaa tai heikentää alueen nykyistä
maankäyttöä tai jättää sen ennalleen.
Lähtöaineistoina maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa käytetään kaavasuunnitelmia, ympäristöhallinnon tietojärjestelmiä, kunnilta
saatavia tietoja, paikkatietoaineistoja ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehtäviä
selvityksiä.

11.2 Vaikutukset ihmistenterveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
11.2.1 Vaikutukset terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Nykytila
Mustasaaren kunnassa asuu noin 19 800 ihmistä. Hankealuetta lähinnä sijaitsevat
asuinrakennukset ovat noin 1 300 metrin etäisyydellä lännessä. Hankealueen läheisyydessä ei
ole virkistysreittejä tai -alueita. Eteläpuolella sijaitsee ampumarata.
Vaikutusten arviointi
Arvioinnissa käsitellään hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja
virkistysmahdollisuuksiin. Elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvillä vaikutuksilla tarkoitetaan
ihmisiin ja yhteisöihin kohdistuvia vaikutuksia. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan
lähinnä hankkeesta aiheutuvien päästöjen, melun, hajujen ja liikenteen pohjalta. Lähtötietoina
käytetään olemassa olevia tietoja vastaavista laitoksista, sekä esimerkiksi yleisötilaisuuksissa
saatuja kommentteja. Myös vaikutusten arvioinnin muissa vaiheissa saatuja tietoja käytetään
lähdeaineistona.

11.2.2 Ilmanlaatuvaikutukset
Nykytila
Hankealue sijaitsee jätteenkäsittelykeskuksen vieressä kehittyvällä teollisuusalueella.
Laitoksen poistoilmaputkista tulee haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC = Volatile Organic
Compound) ja mahdollisesti vähäisiä määriä haisevia rikkiyhdisteitä.
Hankealueella on tehty ilmanlaatuselvitys vuonna 2015 Westenergyn jätteenpolttolaitoksen
päästöistä. Kaikki leviämismallilaskelmien tuloksena saadut pitoisuudet alittivat selvästi
voimassa olevat ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot sekä tavoitearvot. Käytännössä mikään
yksittäinen laitos tai prosessi ei saa yksinään ylittää ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoja, sillä
niiden avulla pyritään säätelemään alueen kaikkien päästölähteiden, eli liikenteen,
energiantuotannon ja teollisuuden yhdessä ympäristöönsä aiheuttamaa kuormitusta.
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Rikkidioksidipitoisuudet olivat korkeimmillaan 2,1 %, typpidioksidipitoisuudelle 1,1 % ja
hengitettävien hiukkasten pitoisuudet alle 0,4 % vastaavista vuosikeskiarvopitoisuudelle
asetetuista raja-arvoista.
Vaikutusten arviointi
Jätteidenkäsittelystä tulevien poistokaasujen päästöt kuuluvat toimialan BAT-päätelmissä
(Best Available Technology) määritettyjen päästötasojen soveltamisalaan. Poistokaasujen
päästötasojen on täytettävä BAT-raja-arvot. Hankkeen pääasiallinen ilmanlaatuvaikutus on
vähäinen. Mahdollisia hajuvaikutuksia arvioidaan hajumallinnuksella. Lisäksi vaikutuksia
arvioidaan vastaavista laitoksista saatujen kokemuksien ja tarkkailutietojen perusteella.
Työkoneista ja kuljetusliikenteestä muodostuvat kaasumaiset (polttoaineperäiset) päästöt
lasketaan alueella toimivien työkoneiden ominaispäästöjen, keskimääräisten nimellistehojen
ja arvioitujen työtuntien perusteella.

11.2.3 Vaikutukset liikenteeseen
Nykytilanne
Liikenne laitokselle tapahtuu pääasiallisesti Mustasaarentieltä Varastotien ja Asentajantien
kautta. Liikennemäärä Mustasaarentiellä on noin 3 500 autoa/vrk (Sepänkylän osayleiskaavan
liikenneselvitys).
Vaikutusten arviointi
Hankkeen toteutuminen lisää ajoneuvoliikennettä hankealueen läheisyydessä. YVAmenettelyssä arvioidaan raskaiden kuljetusten aiheuttamia liikennevaikutuksia sekä laitoksen
rakentamisesta aiheutuvia liikennevaikutuksia. Arvioinnin aikana lasketaan suunnitellun
toiminnan aiheuttamat vaikutukset hankealueen liikennemääriin ja liikennereitteihin.

11.2.4 Melu- ja tärinävaikutukset
Nykytilanne
Hankealueella ei ole merkittäviä melua tai tärinää aiheuttavia pysyviä toimintoja.
Merkittävimmän meluhaitan hankealueen ympäristössä aiheuttaa Valtatie 8 ja
Mustasaarentien liikenne.
Vaikutusten arviointi
Arvioinnissa selvitetään hankkeesta johtuvaa raskaan liikenteen lisääntymistä, ja lukuja
verrataan nykyisiin liikennemääriin. Liikenteen ei arvioida lisääntyvän niin merkittävästi, että
liikennemelun mallinnus olisi perusteltua.

11.2.5 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
Nykytila
Noin 700 m hankealueesta kaakkoon, Stormossenin eteläpuolella on muinaismuisto, vanha
kaivoskuoppa, Koppargruvan.
Alue on teollisuusaluetta, joten rakentamisen aiheuttamat muutokset maisemaan,
kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön nähdään vähäisenä.
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Vaikutusten arviointi
YVA-selostuksessa arvioidaan hankkeen aiheuttama muutos maisemassa ja tehdään arvio
alueesta, jolle muutokset tulevat näkymään.

11.2.6 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ja jätehuollon tavoitteiden toteutumiseen
Nykytila
Jätehuoltoon ja luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvia vaikutuksia selvitetään
valtakunnallisten ja alueellisten jätesuunnitelmien pohjalta.
Hankealuetta ympäröi teollisuusalue, jätteenkäsittelykeskus ja jätteenpolttolaitos.
Vaikutusten arviointi
Jätteiden käsittelyllä ja hyötykäytöllä voidaan osittain korvata uusiutumattomien materiaalien
käyttöä rakentamisessa. YVA-selostuksessa esitetään arvio hyötykäytöllä saavutettavasta
neitseellisen materiaalin säästöstä. Luonnonvarojen hyödyntämisen osalta ei ole tarvetta
lisäselvityksiin.
Jätteiden syntyä ja määrää analysoidaan Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n Järvenpään laitoksen
perusteella. Arvioinnissa selvitetään hankkeen vaikutusta jätteiden uusiokäyttöön ja
poltettavan vaarallisen jätteen määrään.

11.2.7 Vaikutukset ilmastoon
Nykytila
Hanke edistää kiertotaloutta ja sen avulla pyritään materiaalien mahdollisimman
tehokkaaseen uudelleen käyttämiseen ja kierrätykseen. Samalla voidaan vähentää myös
kasvihuonekaasupäästöjä.
Myöhemmässä vaiheessa tullaan hakemaan jätteeksi luokittelun päättymistä ns. End of Waste
–kriteerien pohjalta seuraaville laitoksen tuotteille:
-

- lannoite
- kierrätyspolttoaine
- alumiinikloridi
- glykoli

Toiminnan perustamisen ja käytön aikana ilmastopäästöjä aiheutuu liikenteestä.
Vaikutusten arviointi
Laitoksen tuotteiden ja kuljetusten kasvihuonepäästöjen vaikutukset arvioidaan karkealla
tasolla. Kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset arvioidaan ainakin seuraaville uusiotuotteille:




lannoite
kierrätyspolttoaine
alumiinikloridi

 glykoli
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11.3 Muut vaikutukset
11.3.1 Onnettomuus- ja poikkeustilanteet
Laitoksen riskit voidaan jakaa seuraavasti:







ennakoimattomien jakeiden löytyminen vastaanotettavasta jätteestä
käsittelyprosessin häiriöt
ylitulvimiset vesienkäsittely- ja vesienjohtamisjärjestelmissä tai -altaissa
kemikaalien ja vaarallisen jätteen vuodot
tulipalo
liikenneonnettomuusriskit

Arvioinnissa tarkastellaan prosessien toimintavarmuutta, häiriöalttiutta ja mahdollisten
onnettomuuksien vaaraa. Määriteltyjen ja tunnistettujen riskien osalta arvioidaan myös
poikkeus- tai onnettomuustilanteessa luonnonympäristölle ja ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia.
Poikkeustilanteen vaikutuksista arvioidaan ilmaan, maaperään ja viemäröitäviin vesiin
kohdistuvia vaikutuksia asiantuntijahaastatteluilla ja -arvioinneilla.
Laitoksen toiminnan riskit arvioidaan ja tunnistetaan etukäteen, jotta niihin pystytään
varautumaan jo suunnitteluvaiheessa. Toiminnan keskeytymisen aiheuttamat ympäristövaikutukset huomioidaan riskitarkastelussa.
Tarkastelun yhteydessä kartoitetaan alustavasti riskien vähentämiseksi ja vaikutusten
lieventämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.
Laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan tuotantolaitoksen tulee tehdä
toimintaperiaateasiakirja, jonka hyväksyy Tukes. Asiakirjassa esitetään suur- ja muiden
onnettomuuksien ehkäisemisen kannalta tarpeelliset tiedot tuotantolaitoksen toimintaperiaatteista. Tuotantolaitoksissa tulee olla käytönvalvoja, joka tuntee kemikaaleja koskevat
säännökset ja määräykset.

11.3.2 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Hankkeella on yhteisvaikutus alueen muun toiminnan kanssa lähinnä lisääntyvän liikenteen
vuoksi. Viereiset Westenergy Oy Ab:n voimalaitos ja Stormossenin jätekeskus ovat eri
toiminnanharjoittajia ja laitokset ovat toimineet jo pitkään. Niillä ei ole kiinteää
vuorovaikutusta tai toiminnallista yhteyttä Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n hankkeen kanssa.
Kierto Ympäristöpalvelut ei käytä ko. yritysten kalustoa tai toimintaresursseja. Hankkeella on
löyhä liittymäkohta Westenergyn jätteenpolttolaitoksen kanssa lähinnä vain Kierto
Ympäristöpalvelut Oy:n laitokselta tulevien pakkausjätteiden polttokäsittelyn osalta.
Kun lisäksi otetaan huomioon hankkeen sijainti kaavoituksellisesti jätteenkäsittelytoimintaan
kaavoitetulla alueella, hankkeen etäisyys asutukseen sekä ympäröivien alueiden olosuhteet,
yhteisvaikutuksia ei voida pitää siinä määrin merkittävinä, että yhteisvaikutuksia muiden
laitosten osalta olisi tarpeellista arvioida.

12 Haitallisten vaikutusten rajoittaminen ja seuranta
12.1 Haitallisten vaikutusten rajoittamiskeinot
Ympäristövaikutusten arvioinnin tehtävänä on hankkeesta aiheutuvien vaikutusten
määrittelyn ohella esittää toimenpiteitä, joilla mahdollisesti aiheutuvia haitallisia
ympäristövaikutuksia pystytään osaltaan vähentämään ja ehkäisemään erilaisten teknisten
ratkaisuiden ja toteutustapojen avulla. Vaikutusten ehkäisykeinot määritellään
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yksityiskohtaisemmin arviointiprosessin edetessä ja ne tuodaan esiin arviointiselostuksessa.
Vähentämiskeinot voivat liittyä:
 toimintojen sijoitteluun alueella (tarkka sijaintipaikka, olemassa olevat rakenteet,
suojapuusto jne.),
 toiminnan ajoitukseen (vuodenaikainen, vuorokaudenaikainen),
 toimintatapoihin (laitteistojen ja varastoinnin sijoittelu, parhaan käyttökelpoisen
tekniikan soveltaminen)
 ainesten laadunvalvontaan (vastaanotettava ja tuotteina toimitettava materiaali),
 ennaltaehkäisyyn (nestemäisten aineiden varastoinnin rakenteet) sekä toimenpiteisiin
onnettomuus- ja häiriötilanteissa (mm. varautuminen öljyntorjuntavälineillä, varoaltaat
ym.).
Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen
(BAT).

12.2 Vaikutusten seuranta
YVA:n aikana tehtyjä ympäristön nykytilan selvitysten tietoja hyödynnetään jatkossa
toiminnan vaikutusten seurannassa. Arviointiselostukseen laaditaan ehdotus hankkeen
vaikutusten seurantaohjelmaksi. Hankkeen lupahakemusvaiheessa ehdotus täsmentyy ja
lupapäätöksessä vahvistetaan edelleen vaadittavat seurantaohjelmat.
Yleisellä tasolla hankkeen toiminnan tarkkailu voidaan jakaa seuraavasti:
a) Käyttötarkkailu
Käyttötarkkailu on normaalia laitoksella tehtävää prosessien tarkkailua, jolla huolehditaan
laitoksen normaalista toiminnasta ja pyritään eliminoimaan häiriötilanteita. Toiminnan
käyttötarkkailusta vastaa henkilökunta.
b) Päästötarkkailu
Päästötarkkailu perustuu pääosin itsetarkkailuun valvontaviranomaisten hyväksymän
tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Ympäristölupavaiheessa tehdään yksityiskohtainen
tarkkailuohjelma, joka hyväksytetään lupaviranomaisella.
c) Vaikutusten tarkkailu
Vaikutustarkkailua
tehdään
pääsääntöisesti
toiminnanharjoittajan
velvoitetarkkailuna ja viranomaistarkkailuna tarkkailuohjelman mukaisesti.

tekemänä

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





ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
luontoon kohdistuvat vaikutukset
yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset
luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutukset.
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12.4 Vaikutusten seuranta
Toiminnan tarkkailu ja vaikutusten seuranta voidaan yleisesti jakaa käyttö-, päästö- ja
vaikutusten tarkkailuun. Käyttötarkkailu on normaalia kohteissa tehtävää toiminnan tarkkailua
ja valvontaa. Sillä pyritään osaltaan minimoimaan haittoja ja riskitilanteita.
Laitoksella tehdään päästötarkkailua ilmaan johdetaville kaasuille, viemäriin johdettaville
vesille sekä hulevesille viranomaisen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti.
Arviointiselostuksessa esitetään ehdotus vaikutusten seurantaohjelmaksi, joka tarkennetaan
ympäristölupahakemusvaiheessa.
Arviointityön aikana selvitetään, onko lähialueella kohteita, joihin kohdistuu laitoksen
toiminnasta merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Jos sellaisia löytyy, arviointiselostuksessa
esitetään ehdotus näiden vaikutusten seurannasta.

13 Epävarmuustekijät
Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin vaikuttaa kaikki se epävarmuus,
mikä liittyy arvioinnissa käytettyyn aineistoon, sen keräysmenetelmiin sekä vaikutusten
arvioinnissa käytettyihin menetelmiin. Arvioinnissa selvitetään, miten arvioinnin epävarmuus
voi vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen ja eri vaihtoehtojen arviointiin sekä lisäksi se, kuinka
merkittäviä esiintyvät epävarmuustekijät ovat suhteessa tehtyihin vaikutusarvioihin.
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