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TIIVISTELMÄ

Ecolan Oy:n luomulannoitetehtaan tuotteet valmistetaan tehtaan sisätiloissa. Tehtaan hajupäästöjen
oletetaan olevan suhteellisen alhaiset tehtaan normaalitoiminnan aikana johtuen hygienisoiduista ja
kuivatuista raaka-aineista. Häiriötilanteeksi voidaan katsoa tilanne, jossa raaka-aine pääsee kostumaan
ja lämpenemään, jolloin siitä voi muodostua hajua.
Tässä työssä selvitettiin luomulannoitetehtaan mahdolliset hajupäästöjen lähteet ja niiden asemointi
laitosalueella. Työssä arvioitiin riskit häiriöpäästötilanteiden syntymiselle sekä niiden estäminen.
Luomulannoitetehtaan pääraaka-aine on lihaluujauho. Muita eläinperäisiä raaka-aineita ovat veri- ja
höyhenjauhe sekä kuivattu kananlanta. Luomulannoite valmistetaan ja varastoidaan sisätiloissa ja
mahdollinen hajupäästö luomulannoitetehtaalta tulee pääosin tehtaan ilmanvaihdon
suodatinlaitteiston kautta.
Selvityksessä
arvioitiin kolmen erilaisen
hajupäästöskenaarion
avulla
Ecolan
Oy:n
luomulannoitetehtaan mahdollisen hajupäästön leviämistä ja sen aiheuttaman viihtyvyyshaitan
suuruutta. Hajumallinnusskenaarioista havaitaan, että luomulannoitetehtaan ilmanvaihdosta
mahdollisesti purkautuva haju aiheuttaisi hajua pääosin tehtaan pihalla ja lähietäisyydellä. Hajua voisi
levitä myös laitosalueen länsipuolella olevan virkistysalueen ja -reitistön suuntaan, mutta hajun
esiintyvyys siellä olisi hyvin satunnaista riippuen sääolosuhteista. Asuinalueille asti hajua ei leviäisi.
Hajufrekvenssit osoittavat, että eri hajupäästöskenaarioissa tunnistettavan hajun ja melko voimakkaan
hajun esiintyvyys on alhainen muualla paitsi tehtaan piha-alueella, jossa voimakkaampaa hajua voi
esiintyä ilmanvaihdon päästökohdan alapuolisella piha-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä.
Hajutuntifrekvenssi 2 % vuoden tunneista, mitä voitaneen pitää viihtyvyyshaitan esiintymisen
minimirajana, ei ylity lähimmän virkistysreitistön alueella eikä asuinalueilla yhdessäkään esitetyistä
päästöskenaarioissa. Mahdollinen haju keskittyisi pitkälti tehtaan välittömään läheisyyteen pihalle ja
teollisuusalueelle.
Esitettyjen hajupäästöskenaarioiden ja asutuksen sijainnin perusteella arvioidaan, että tehtaan
ilmanvaihdon kautta mahdollisesti leviävä haju ei aiheuta viihtyvyyshaittaa asuinalueilla. Myös
virkistysalueella, joka sivuaa teollisuusaluetta, hajun aistiminen olisi satunnaista, eikä sitä silloin voida
katsoa erityiseksi viihtyvyyshaitaksi.
Hajun häiriöpäästöjä voidaan välttää ja vähentää organisoimalla luomulannoitetuotantoa mm.
selvityksessä esitetyillä tavoilla.
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1. Johdanto

Ecolan Oy suunnittelee luomulannoitetehdasta ja tuhkarakeistamon laajennusta Nokian Kyynijärven
teollisuusalueelle. Hankkeesta on käynnissä ympäristövaikutusten arviointi (YVA).
Ecolan Oy:n laitoskokonaisuuden pohjoispuolella sijaitsee Koukkujärven jätteenkäsittelykeskus ja
itäpuolella on moottoriurheiluun tarkoitettuja alueita (ajoharjoitusrata, ralligrossrata, rengastestirata)
Lisäksi laitoksen pohjoispuolelle on suunnitteilla mm. Nokian uusi jätevedenpuhdistamo ja Pirkanmaan
jätehuolto Oy:n biokaasulaitos (ns. Koukkujärven bioratkaisun YVA). Länsipuolella n. 500 metrin päästä
laitoksesta alkaa Pirkanmaan maakuntakaavaehdotukseen 2040 merkitty ns. luonnon
monimuotoisuuden kannalta merkittävä luontoalue, jossa risteilee luonto- ja virkistysreittejä.
Lähimmät asuintalot sijaitsevat valtatie 13 eteläpuolella n. 950 metrin etäisyydellä laitoksesta.
Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteysviranomaisen lausunnossa (31.1.2017) Ecolan Oy:n laitoksen
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta esitetään, että arviointiselostuksessa on esitettävä
hajupäästöjen leviämismalli tai laadittava selvitys, jonka perusteella voidaan riittävän luotettavasti
arvioida ja havainnollistaa hajun leviäminen ympäristöön. Arvioinnissa on tunnistettava hajupäästöjen
lähteet, mahdolliset hajuhaitat häiriö- ja poikkeustilanteissa sekä hajujen hallinta eri keinoin.
Arvioinnissa on huomioitava päästölähteiden sijainti, korkeus ja laajuus.
Tässä työssä selvitetään luomulannoitetehtaan mahdollisten hajupäästöjen lähteet, niiden asemointi
laitosalueella sekä arvioidaan häiriöpäästötilanteet ja riskit poikkeustilanteiden syntymiselle sekä
niiden estäminen. Luomulannoitetehtaan pääraaka-aine on lihaluujauho, joka on Honkajoki Oy:n
tuotantolaitoksella hygienisoitu, kuivattu ja laatuvarmennettu. Muita eläinperäisiä raaka-aineita ovat
veri- ja höyhenjauhe sekä kuivattu kananlanta. Luomulannoite valmistetaan ja varastoidaan sisätiloissa
ja mahdollinen hajupäästö luomulannoitetehtaalta tulee pääosin tehtaan ilmanvaihdon
suodatinlaitteiston kautta.
Koska laitoksen hajupäästöstä ei ole olemassa ennen laitoksen valmistumista luotettavaa
mittaustietoa hajuyksikköinä (OU=odor unit=HY=hajuyksikkö), arvioidaan tässä selvityksessä erilaisten
päästöskenaarioiden avulla hajun leviämisreittejä ja niistä aiheutuvan mahdollisen viihtyvyyshaitan
suuruutta asuinalueilla ja virkistysalueella. Työssä selvitetään korkeimmat hajun tuntipitoisuudet
ympäristössä erilaisilla hajupäästöillä sekä lasketaan hajutuntien määrä prosentteina vuoden tunneista
eri päästöskenaarioissa. Selvityksessä esitetään myös mahdollisen hajun vähentämiseen ja torjuntaan
liittyviä toimia tehtaalla.
Selvitystyön ja hajumallinnuksen on tehnyt Enwin Oy, Tarja Tamminen ja Ari Tamminen.

2. Ecolan Oy:n luomulannoitetehtaan tuotanto

Luomulannoitetehdas on suunniteltu Ecolan Oy:n Kyynijärven laitosalueen länsiosaan lähelle
Koukkujärventietä. Luomulannoitetehtaan tuotanto on 30 000 t/a. Lannoitteen sekoitus, rakeistus ja
säkitys tapahtuu tehdasrakennuksen sisällä. Lannoitteen sekoitusyksiköissä ja rakeistuslaitteissa on
pölynpoisto. Rakennus on alipaineistettu ja sen ilmanvaihto suodatetaan pussi/kuitusuodatinyksikön
kautta ulkoilmaan.
2017©ENWIN OY

4

21.2.2017
Luomulannoitteiden raaka-aineet ovat eläinperäisiä sivutuotteita. Pääkomponenttina on lihaluujauho.
Lihaluujauho vastaanotetaan laitokselle kuivattuna, hygienisoituna ja laatuvarmennettuna.
Lihaluujauhon kuiva-ainepitoisuus on yli 92 %, tyypillisesti yli 95%. Lihaluujauho sisältää ravinteita,
kuten typpeä, fosforia ja kaliumia. Orgaanisen aineksen osuus tuotteessa on noin 75 %. Lihaluujauho
tuodaan Nokian tuotantolaitokselle Honkajoki Oy:ltä suljetuissa ja kierrätettävissä konteissa.
Orgaanisissa luomulannoitteissa käytetään lihaluujauhon lisäksi erilaisia lisä- ja apuaineita. Näitä ovat
mm. kananlanta, höyhen- ja verijauheet. Rakeistuksen apuaineena käytetään mm. sokerituotannossa
syntyviä sivutuotteita (vinassin ja melassin erotusjae). Mahdollisia muita lisäaineita ovat jauhettu
kauran kuori. Verijauhe on typpipitoista, joten sillä voidaan mm. nostaa lannoitteen typpipitoisuutta.
Muut lisäaineet ovat pääosin pelletöinnin apuaineita.
Luomulannoitteen lisäaineista höyhenjauhe ja verijauhe toimitetaan laadunvarmistuksen jälkeen
Honkajoelta Nokialle suursäkeissä. Vinassi- ja melassirejekti ovat nestettä, jonka viskositeetti on
korkea. Ne toimitetaan säiliöautolla. Kaliumsulfaatti tulee suursäkeissä. Jauhettu kauran kuori
toimitetaan suursäkeissä. Kananlanta tulee suursäkeissä tai tiiviissä konteissa. Kananlanta on
laatuvarmennettua ja sen kosteus on noin 10 % ja orgaanisen aineksen osuus 65 %. Kananlanta
ostetaan kuivattuna ja lannoitevalmisteeksi tuotteistettuna hollantilaiselta valmistajalta. Muut
lisäaineet hankitaan kotimaisilta valmistajilta. Lisä- ja apuaineita käytetään n. 2000-4000 t/a. (lähde:
YVA-selostus).
Tuotannon alkuvaiheessa Nokialla on lihaluujauhokontteja kerrallaan korkeintaan yhdeksän kappaletta
eli 135 tonnia lihaluujauhoa (n. 15 t/kontti). Suunnitelmana on, että kontteja on yhteensä käytössä 12,
ja ne kiertävät koko ajan Honkajoen ja Ecolanin välillä. Raaka-ainekuljetuksia tulee päivässä
keskimäärin 2 ja lähtee 2. Tuotanto on tasaista ympäri vuoden. Tehdastyö on 2-vuorotyötä, työaikaarvio 16 h/vrk. Luomulannoitteiden tuotantoa on maksimissaan noin 100 tonnia/vrk.
Lihaluujauhokontit varastoidaan sisätiloissa tai pihan asfaltoidulla alueella ja tyhjennetään sisätiloissa
tuotantoon. Muut raaka-aineet varastoidaan sisätiloissa. Raaka-aineita ei esikäsitellä, vaan ne
käytetään suoraan prosessiin. Tuotantoon siirretään kontillinen kerrallaan, joka tyhjennetään
pyöräkuormaajalla annostelijoihin prosessointia varten. Varastosta muut raaka-aineet syötetään mm.
suursäkkiannostelijoilla suoraan prosessiin. Prosessissa raaka-aineiden annostelujen jälkeen raakaaineet sekoitetaan ja syötetään pellettikoneeseen.
Sekoitus- ja pelletöintiyksiköissä on pölynpoistoimuri, jonka avulla imetään prosessissa muodostuva
karkeampi pöly sykloneille. Koko tuotantotila on alipaineinen ja sen poistoilma suodatetaan vielä
kuitu/pussisuodatinlaitteistolla. Talteen otettu pöly johdetaan takaisin lannoitevalmistuksen raakaaineeksi.

2.1

Tehtaan mahdolliset hajupäästökohteet

Luomulannoitetehtaalta on kartoitettu mahdolliset hajulähteet, joita ovat
• Luomulannoitetehtaan ilmanvaihto
• Lihaluujauhokontit pihasäilytyksessä, jos raaka-aineen kosteus ja lämpötila
pääsevät nousemaan
• Valmiit säkitetyt luomulannoitesäkit, jos säilytysolosuhteissa tuote pääsisi
kostumaan /lämpenemään
Lihaluujauhon suljetut raaka-ainekontit säilytetään asfaltoidulla pihalla tai sisätiloissa. Muiden raakaaineiden ja valmiin rakeistetun luomulannoitteen varastointitilat ovat sisätiloissa tai erillisessä
varastotilassa.
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Luomulannoitetehtaan lannoitteen valmistusprosessi on kokonaisuudessaan rakennuksen sisällä.
Tehdasrakennus on alipaineinen. Lihaluujauhokonttia ei pureta pihalla, vaan se siirretään
kokonaisuudessaan sisälle tuotantotiloihin ennen avaamista. Raaka-aineiden sekoitus, lannoitteen
rakeistus ja säkitys tapahtuvat sisätiloissa ja laitteistoissa on pölynpoistoon tarkoitetut imurit ja
syklonit. Koko rakennuksen poistoilma poistuu hiukkasuotimen (kuitu/pussisuodin) läpi ulkoilmaan.
Tämä poistoilma on potentiaalisin hajulähde tehtaalla.
Konttien säilytyksestä ei normaalitilanteessa muodostu hajupäästöjä. Konttien sisällön kostuminen ja
lämpeneminen tai valmiiden luomulannoitesäkkien kostuminen olisi normaalista varastointitilanteesta
poikkeavia häiriötilanteita, joista voisi muodostua hajuja. Myös sisätiloissa tapahtuva raaka-aineiden
epätavallinen kostuminen voisi aiheuttaa suuremman hajupäästön ilmanvaihtoilmaan. Raaka-aineen
tai tuotteen kostuminen ja lämpeneminen ovat havaittuja hajun häiriöpäästötilanteita tehtaalla.
Poistoilman hajupäästön vaikutuksia on tässä selvityksessä mallinnettu kolmessa eri skenaariossa:
Ilmanvaihtoilman hajupäästön pitoisuuksissa 100 OU/m3, 250 OU/m3 ja 500 OU/m3 (=arvioitu
häiriöpäästötilanne). Ilmanvaihto tapahtuu tehtaan suodatinyksikön kautta ulkoilmaan, ilmamäärä on
n. 11 000 m3/h ja päästö vapautuu tehtaan eteläseinältä suodatinyksiköstä horisontaalisesti n. 6
metrin korkeudesta neljän ilmanvaihtoaukon kautta (halk. a’ 0.3 m). Ko. arvioihin päästöpitoisuuksista
päädyttiin ulkomaisen lihaluujauhoa käsittelevän tehtaan huonetilan hajumittauksista, jossa
pitoisuudet huonetilassa olivat olleet 100-500 OU/m3 välillä.
Taulukossa 1 on hajupäästön laskennallinen määrä hajuyksikköinä (OU=HY) eri skenaarioissa. On
huomioitava, että hajuskenaariot ovat hajupäästöarvioita, joiden leviämisen mallintamisen avulla
arvioidaan
ylipäätään
hajujen
mahdollisia
leviämisreittejä
tehtaan
potentiaalisesta
hajupäästökohteesta.
Taulukko 1. Luomulannoitetehtaan ilmanvaihdon (max. 11 000 m3/h) hajupäästöskenaariot.
Hajupäästön pitoisuus
Hajupäästö
Hajupäästö
OU/m3
OU/s
Milj. OU/h
Skenaario 1
100
300
1.1
Skenaario 2
250
760
2.8
Skenaario 3
500
1530
5.5
- häiriötilanne
Eri päästöskenaarioiden hajupäästöillä mallinnetaan hajun korkein tuntipitoisuus ympäristössä
kolmen vuoden tuntisään olosuhteissa ja lisäksi lasketaan hajutunnit ympäristössä vuoden aikana,
prosentteina vuoden tunneista (hajufrekvenssit). Näin saadaan vertailuarvoja mahdollisen hajun
leviämisen ja viihtyvyyshaitan suuruuden arviointiin tehtaan ympäristössä.

2.2

Luomulannoitetuotannosta yleisesti

IPPC:n BAT BREF-vertailuasiakirjassa (Reference Document on Best Available Techniques in the
Slaughterhouses and Animal By-products Industries, May 2005) mainitaan, että ko. asiakirjaa tehdessä
saatiin hyvin vähän tietoja mm. eläinperäisten materiaalien prosessoinnista lannoitekäyttöön. Tämä
eläinperäisiä sivutuotteita sivuava BREF-asiakirja on kuitenkin jo vuodelta 2005 ja sen uusinta on
suunnitteilla, mahdollinen aloitus tänä vuonna 2017.
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Asiakirja sivuaa luomulannoitetuotantoa yleisesti muiden eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyn
ohessa antaen yleisohjeita mm. rakennusten alipaineisesta ilmanvaihtojärjestelmästä ja osastoiduista
toiminnoista jne.
Lihaluujauhon säilytyksestä ja käsittelystä BREF--asiakirjassa sanotaan, että varastointiaikojen tulisi olla
mahdollisimman lyhyitä, jotta materiaali ei alkaisi kovettua tai kompostoitua. Suuren rasvapitoisuuden
takia se ei tuoreena ole normaalisti voimakkaasti pölyävää, mutta materiaalisiirrot tulee tehdä
kuitenkin sisätiloissa pölyämisen ja leviämisen estämiseksi.
Hajut mainitaan pölyn ohella yhtenä mahdollisena ympäristöhaittana eläinperäisten tuotteiden
edelleen prosessoinnissa. Kirjallisuuden mukaan hajun määrä ja intensiteetti riippuu pitkälti
prosessoitavien raaka-aineiden kuljetuksesta, varastoinnista, varastointiajasta ja käsittelymenetelmistä
sekä työhygieniasta laitoksilla.
EU:n lainsäädännössä eläinperäisiä sivutuotteita (ABP) ja samalla mm. luomulannoitteiden
eläinperäisiä raaka-aineita ja tuotantoa on säädelty mm.
•

•

•

EU:n sivutuoteasetuksessa (EC 1069/2009), jonka mukaan eläinperäiset sivutuotteet jaetaan
niiden ihmisten ja eläinten terveydelle aiheuttaman riskin vakavuuden mukaan luokkiin 1, 2 ja
3. Ecolan Oy:n vastaanottama lihaluujauho koostuu EU:n sivutuoteasetuksen määräämien
luokkien 2 ja 3 sivutuotteista.
Lisäksi EU komissio on antanut asetuksen (Commission Regulation (EU) 142/2011), jossa
säädetään mm. muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden
ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen 1069/2009
täytäntöönpanosta.
EU:ssa on meneillään myös hanke lisätä luomulannoitteiden käyttöä ja vientiä EU:n sisällä.
Tämänhetkinen EU lainsäädäntö lannoitteista (2003/2003) mahdollistaa ainoastaan
konventionaalisten, kemiallisesti valmistettujen lannoitteiden viennin EU markkinoille. Uusi
ehdotus mahdollistaisi luomulannoitteiden viennin EU:n alueelle (COM 2016-157, 17.3.2016
ns. kiertotalouspaketti). Luomulannoitteiden markkinoiden katsotaan olevan kasvussa
kiertotalouden kehittyessä.

3. Leviämismallinnus

Hajupäästöjen leviämisen mallinnus tehtiin epäpuhtauspäästöjen leviämistä kuvaavalla US EPAn
matemaattis-fysikaalisella AERMOD–mallilla. Mallia käytetään laajasti ilmanlaadun selvityksissä myös
muualla Euroopassa ja mm. Ruotsissa. AERMOD on hyväksytty FAIRMODE-mallinnusyhteisön
mallinnusohjelmien listalle. AERMOD-mallinnusohjelmisto on avoin dokumentoitu ohjelmisto.
Mallissa otetaan huomioon myös päästölähteiden lähellä olevat korkeimmat rakennukset, jotka
saattavat vaikuttaa päästöjen leviämiseen. Lisäksi malli huomioi maaston muodon todellisten
maastokoordinaattien mukaisesti.
Hajujen mallintaminen
Hajuja voidaan mallintaa komponenttikohtaisesti tai hajuyksikköinä päästötiedoista riippuen. IsoBritanniassa on annettu hajumallinnukselle ohjeita, joiden mukaan meteorologisia tietoja suositellaan
käytettäväksi 3-5 vuoden ajalta ja erityisesti maaston muoto sekä rakennusten vaikutukset tulisi
huomioida hajumallinnuksissa. Tuloslaskennassa suositellaan tuntipitoisuuksien laskentaa ja hajun
leviämisen havainnollistamista aluejakaumakuvina. Iso-Britannian lisäksi myös mm. Hollannissa ja
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Tanskassa on erityyppisille hajuille esitetty ilmanlaadun hajupitoisuuden tuntiohjearvoja. Suomessa
hajupitoisuuksien mallintamiselle ei ole esitetty erikseen ohjeistuksia. Suomessa hajun
viihtyvyyshaitan arviointiin ei ole esitetty selkeitä hajutyypin mukaisia ohjearvoja vaan viihtyvyyshaitan
arviointi perustuu pitkälti hajufrekvenssiarvoihin (vrt. kohta 5).
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 (Kuva 1). Korkeusmalli oli Maanmittauslaitoksen
avointa maastodata-aineistoa, jonka pohjalta reseptoriverkostot luotiin laitoksen ympäristöön.
Korkeusmallin ja pohjakartan käyttöoikeus 2017©Maanmittauslaitos.

Kuva 1. Havaintopisteverkosto luomulannoitetehtaan 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 2
on kolmen vuoden tuntisääaineistojen mukainen tuuliruusu.
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Kuva 2 Tuuliruusu Tampere-Pirkkala 2012-2014, tuulen suunta ja nopeusjakauma (pylväs osoittaa
mistä tuulee =blowing from).

4. Haju viihtyvyyshaittana

Hajuhaitta voi olla ihmisten elämänlaatuun merkittävästi vaikuttava asia. Hajuhaitta on kuitenkin
ennen kaikkea viihtyvyyshaitta, koska yleensä hajukomponenttien pitoisuudet ovat hyvin pieniä eikä
hajusta aiheudu varsinaista terveyshaittaa.

4.1

Hajupäästön määrittäminen

Hajupäästöt voidaan määrittää olfaktometrisesti silloin, kun prosesseista muodostuu hajuja, joiden
sisältämiä komponentteja ja niiden pitoisuuksia ei pystytä yksiselitteisesti määrittämään mittaamalla
analyyttisin menetelmin. Menetelmästä on julkaistu eurooppalainen standardi SFS-EN 13725 “Air
Quality – Determination of Odour Concentration by Dynamic Olfactometry”.
Menetelmässä otetaan hajukaasusta näyte, jota laimennetaan niin pitkään, että hajupanelisteista 50 %
ei enää tunne hajua. Näin saadaan ko. hajun hajukynnys eli 1 OUE/m3 (OU=odor unit=HY=hajuyksikkö),
mikä tarkoittaa, että 50 % hajupaneelin osallistujista havaitsee näytteessä hajua ja toinen puoli (50 %)
ei vielä havaitse hajua. Haju ei tällöin vielä ole välttämättä tunnistettavissa tiettyyn lähteeseen
liittyväksi ominaishajuksi. Olfaktometrisen hajupaneelin osallistujien hajuaistit tulisi testata ns.
kalibrointitestillä. Kuvassa 3 on esitetty hajuaistimuksen normaalijakauma väestössä.

Asukkaat

Alhainen herkkyys

Keskimääräinen
Herkkyys

Herkkyys

Korkea herkkyys

Kuva 3. Hajuaistimuksen normaalijakauma väestössä.
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Olfaktometrisesti määritetyissä hajunäytteissä hajuyksiköiden lukumäärä päästössä osoittaa, kuinka
monta kertaa hajunäytettä on jouduttu laimentamaan ennen kuin on päästy ko. hajun
hajukynnyspitoisuuteen. Hajuyksiköiden lukumäärä osoittaa siis hajun voimakkuutta suhteessa
hajukynnykseen.
Olfaktometrinen
määritys
ei
ota
kantaa
hajun
laatuun,
sen
miellyttävyys/epämiellyttävyysasteeseen.

4.2

Hajun häiritsevyys

Hajuhaitan kokemiseen vaikuttavat hajun laatu, intensiteetti, hajun esiintymisen ajankohta ja kesto
sekä esim. yleinen sensitiivisyys ja mm. se onko asukkaat työn puolesta tekemisissä hajujen kanssa vai
eivät. Nopeasti vaihtelevat hajupitoisuudet havaitaan helpommin kuin tasainen matala hajukuorma.
Ihmisen nenä voi havainnoida hyvin lyhytaikaisiakin hajuja (sekunneista minuutteihin). Myös hajun
esiintyminen viikonloppuisin tai iltaisin aiheuttaa enemmän hajuvalituksia, koska elämänlaadun
vaatimukset ovat korkeammalla vapaa-ajalla.
Hajun intensiteettiin vaikuttavat hajun laatu, miellyttävyys (offensiveness, hedonic tone) ja hajun
pitoisuustaso. Nämä kaikki yhdessä vaikuttavat hajun häiritsevyyteen ja mahdollisen hajuhaitan
syntyyn ihmisten hajuaistin subjektiivisten kokemusten kautta.
Eurooppalaisen tutkimuksen mukaan hajun ns. yleinen valitustaso on 5 OUE/m³ eli viisi kertaa
teoreettinen minimi (1 OUE), joka saadaan olfaktometrisessä määrityksessä. Australialaisten mukaan
hajuvalituksia esiintyy silloin, kun hajupitoisuus on 2-10 OUE/m3. Hajuvalituksiin vaikuttaa suuresti
myös hajun koettu miellyttävyysaste ja esim. intensiteetin vaihtelu, jolloin adaptaatiota ei ehdi
tapahtumaan.
Haju on pitoisuudessa 1 OUE/m³ juuri aistittavissa, pitoisuudessa >3 OUE/m³ selvästi tunnistettavissa ja
pitoisuudessa > 5 OUE/m³ useimmat ihmiset pitävät hajua melko voimakkaana.

5. Hajuhaitan arviointi Suomessa

Suomessa kansallisissa ilmanlaadun ohjearvoissa (VNp 480/1996) on annettu ohjearvo pelkistyneiden
rikkiyhdisteiden (TRS-yhdisteet, kuten rikkivety, merkaptaanit) vuorokausipitoisuudelle ulkoilmassa (10
µg/m3). TRS-yhdisteet ovat tyypillisiä mm. selluteollisuuden hajupäästöjä. Muille hajukomponenteille
tai yleisesti olfaktometrisesti määritetyille hajuille ei Suomessa ole annettu ohjearvoja.
Viihtyvyyshaittoja käsitellään lainsäädännössä mm. seuraavasti:
•
•
•

Ympäristönsuojelulain (527/2014, 141 §) periaatteena on, että kaikessa toiminnassa on
tavoiteltava sellaista ilmanlaatua, jossa vaarallisia tai haitallisia aineita tai yhdisteitä ei esiinny
aiheuttaen terveyshaittaa tai merkittäviä muita seurauksia
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, 54 §) mukaan asemakaava on laadittava siten, että
viihtyisyyden ja terveydellisyyden edellytykset täyttyvät.
Naapuruussuhdelain (Laki eräistä naapurussuhteista, 26/1920, 3 §) mukaan kiinteistöstä tai
rakennuksesta ei saa aiheutua lähistöllä asuvalle kohtuutonta rasitusta hajusta.
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Suomessa VTT on 1990-luvulla tehnyt selvitystä niistä muuttujista, jotka sopisivat hajuohjearvojen
perusteiksi (Arnold 1995 1 ). Tutkimuksessa on esitetty, että ohjearvona voitaisiin käyttää hajun
esiintyvyydelle hajufrekvenssiarvoja 3-9 % kokonaisajasta. Alaraja koskisi hyvin epämiellyttäviä hajuja
ja yläraja koskisi hajuja, joiden miellyttävyysaste on vaihtelevampi. Esimerkiksi alarajan mukaan 263
tuntina vuodessa ”saisi haista”, kun taas yläraja merkitsisi sitä, että hajua saisi esiintyä enintään 788
tuntina vuodessa.

5.1

Ulkomaisia hajun arviointikriteereitä viihtyvyyshaitan
arvioinnissa

Ulkomailla on annettu uudempia hajuohjearvosuosituksia ja raja-arvoja erityyppisille hajuille.
Useimmissa maissa annetut hajukriteerit on sidottu hajulähteeseen, jolloin ohje/raja-arvoissa voidaan
huomioida hajun laatu ja häiritsevyys jo lähtökohtaisesti paremmin. Yleisimmin hajuohjearvoja on
asetettu mm. jätevedenpuhdistamoille, sikaloille, teurastamoille ja kompostoinnille. Näille
spesifioiduille hajuille on annettu enimmäishajupitoisuussuosituksia ympäristössä (hajuyksikköinä
OUE/m3) ja lisäksi hajun esiintyvyyden rajoituksia esim. hajutuntien määränä vuodessa (% vuoden
tunneista).
Saksan hajustandardit koskevat useimmiten hajuemissioita, päästöä. Hajupäästöjen lisäksi arvioidaan
aina myös hajun levinneisyys mallinnuksen avulla. Kenttätutkimuksissa Saksassa hajua arvioidaan myös
sen miellyttävyyden mukaan asteikolla –4 (epämiellyttävä) – 0 (neutraali) - +4 (miellyttävä). Saksassa
on ohjeita, joiden mukaan selvää hajua saa esiintyä enintään 10 % kokonaisajasta asutusalueilla ja 15
% ajasta teollisuusalueilla. Laitosta, jonka aiheuttama hajukuorma ei ylitä 2 %:a kokonaisajasta, ei
pidetä alueen kokonaishajukuorman kannalta merkityksellisenä.
Ainakin Euroopan maista, mm. Iso-Britanniassa, Tanskassa ja Hollannissa hajun esiintyvyysrajoitus on
tiukempi kuin Saksassa. Hollannissa on annettu toimialakohtaisia hajukriteereitä ja hajun
pitoisuuslimittejä ympäristössä. Ne perustuvat hajun tuntikeskiarvopitoisuuksiin (98. prosenttipiste) ja
arvojen ylittävää hajua saa esiintyä pääsääntöisesti korkeintaan 2 % vuoden tunneista. Hollannissa
hajupitoisuusrajat on annettu erikseen uusille ja vanhoille laitoksille. Esimerkiksi
jätevedenpuhdistamojen hajun ohje-arvot ovat seuraavat:
Asuinalueet ja muut hajuille herkät kohteet:
•
1 OUE/m3 98. prosenttipiste - uudet laitokset
•
3 OUE/m3 98. prosenttipiste - olemassa olevat laitokset
Haja-asutusalueet, teollisuusalueet:
•
2 OUE/m3 98. prosenttipiste - uudet laitokset
•
7 OUE/m3 98. prosenttipiste - olemassa olevat laitokset
Irlantilainen haitattoman hajukuorman yleinen tavoitetaso hajulle on 1.5 OUE/m3, kun tavoitearvon
ylittävää hajua saa esiintyä ympäristössä korkeintaan 2 % kokonaisajasta. Joillekin toiminnoille, kuten
esim. sikaloille ja jätevedenpuhdistamoille on annettu erikseen hajun raja-arvoja (uudet sikalat
<3OUE/m3 (98.p, 1h), olemassa olevat <6 OUE/m3, jätevedenpuhdistamot-herkät kohteet <3 OUE/m3).
Britannian ympäristönsuojelutoimiston hajuohjeen mukaan hajupitoisuuksia arvioidaan
tuntikeskiarvopitoisuuksina laitoksen tontin rajalla. Tuntipitoisuuksista lasketaan vuoden tuntiarvojen
98.prosenttipiste eli 98 prosenttia tuntiarvoista tulee olla alle ko. pitoisuuden ja siis 2 % tuntiarvoista
voi ylittää ko. pitoisuusarvon.

1

Arnold, 1995 Hajuohjearvojen perusteet, VTT Tiedotteita 1711, Espoo 83 p.
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Perusnäkemys englantilaisten julkaisujen mukaan on, että jos pitoisuudet teollisuuslaitoksen rajalla
ylittävät alla esitetyt haitattoman hajukuorman tavoitetasot, mahdollisuudet hajuhaitan esiintymiseen
ovat olemassa. Paikalliset olosuhteet voivat kuitenkin vaikuttaa ko. perustavoitetasoihin. Tällaisia ovat
esim. jo hajuille herkistyneet asukkaat.
Yleiset tavoitetasot haitattomalle hajukuormalle teollisuuslaitoksen rajalla (tuntipitoisuus, 98
prosenttipiste eli 2 % tuntiarvoista voi ylittää ko. pitoisuustason) ovat Iso-Britanniassa:
1.5 OUE/m3 hyvin epämiellyttäville hajuille
3 OUE/m3 keskimääräisesti epämiellyttäville hajuille
6 OUE/m3 vähemmän epämiellyttäville hajuille
Esimerkkejä näistä kolmesta kategoriasta ovat:
• Hyvin epämiellyttäviä hajuja: teurastamot, kalanjalostustehtaat, rasvaa käsittelevät prosessit,
jätevedenkäsittely, öljynjalostus, eläinruokatehtaat
• Keskimääräisesti epämiellyttäviä hajuja: laajamittainen eläintenkasvatus, hajut, jotka eivät
selvästi sovi kahteen muuhun kategoriaan
• Vähemmän epämiellyttäviä hajuja: suklaatehtaat, panimot, kahvinpaahtimot, leipomot

6. Arvioitujen hajupäästöjen leviäminen ja
viihtyvyyshaitan arviointi

Ecolan Oy:n luomulannoitetehtaan prosessin hajupäästöstä ei ole olemassa vastaavaa laitoskohtaista
luotattavaa hajumittaustietoa.
Tehtaan hajujen viihtyvyyshaittaa arvioidaan tässä selvityksessä erilaisten hajupäästöskenaarioiden
avulla. Hajuvaikutuksia arvioidaan
• korkeimpien mallinnettujen hajun tuntipitoisuuksien avulla (=korkein tuntipitoisuus kolmen
vuoden sääaineistossa).
• hajutunnit prosentteina vuoden tunneista hajujen voimakkuusasteisiin eriteltyinä
Korkein hajutuntipitoisuus osoittaa miten laajalle alueelle hajujen on mahdollista levitä eri tuulen
suunnissa, jos hajupäästö olisi esitetyn päästöskenaarion mukainen. Haju ei kuitenkaan leviä joka
suuntaan samanaikaisesti vaan nimenomaan vallitsevan tuulen suuntaa ko. sääolosuhteissa.
Mallinnettu hajun aluejakauma näyttää siten hajupitoisuuden eri tuulen suunnissa ns. worst case
sääolosuhteissa.
Hajun esiintyvyyden mallinnuksessa (hajufrekvenssit eli hajutunnit) saadaan arvio siitä, miten usein
hajua esiintyisi tehtaan ympäristössä ja miten voimakasta se olisi. Hajun esiintyvyyden mallinnuksessa
hajupäästön vaikutuksissa näkyy erilaisten sääolosuhteiden vaihtelu. Samakaan hajupäästö ei aiheuta
joka päivä samanlaista pitoisuutta ulkoilmassa johtuen päästön laimenemis- ja
sekoittumisolosuhteista, tuulen suunnasta ja nopeudesta sekä ilman lämpötilasta.

6.2

Hajupäästöjen vaikutukset ympäristössä

Liitteissä 1-3 on esitetty aluejakaumakuvat korkeimmista hajun tuntipitoisuuksista eri
päästöskenaarioissa (100, 250 tai 500 OU/m3 hajupäästöpitoisuudet). Suurin pitoisuus oletetaan
esimerkiksi häiriötilanteesta tehtaassa. Tällainen häiriö voisi olla esim. lihaluujauhon kostuminen ja
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lämpeneminen tehdashallissa
ilmanvaihdossa.

ja

sitä

kautta

hajun

voimakkuuden lisääntyminen

tehtaan

Lisäksi liitteissä on hajutuntifrekvenssit aluejakaumina tehtaan ympäristössä. Hajutuntifrekvenssit on
jaettu vähintäänkin juuri tunnistettavan hajun (1 OU/m3), selvästi tunnistettavan hajun (3 OU/m3) ja
melko voimakkaan hajun (5 OU/m3) hajupitoisuuden mukaan. Kuvat havainnollistavat
voimakkuudeltaan erilaisen hajun esiintymistiheyttä tehtaan ympäristössä. Mitä voimakkaampi
hajupitoisuus sitä pienemmällä alueella hajua esiintyy johtuen hajun matalasta päästökorkeudesta,
sekä hajun laimenemisesta etäisyyden kasvaessa.
Liite 1, Skenaario 1– Hajupäästön pitoisuus 100 OU/m3
• Hajua esiintyisi tehdasalueella ja Koukkujärventien ympäristössä, voimakkuudeltaan 1-2
OU/m3 eli juuri aistittavaa hajua
o 1 OU/m3 maksimissaan n. 200 m länteen tehtaalta maaston muotoa seuraten
• Virkistysalueen poluille asti ei leviäisi tunnistettavaa hajua
• Asuinalueille ei leviäisi hajua
• Tässä skenaariossa hajufrekvenssit ovat alle 0.1 % vuoden tunneista juuri aistittaville hajulle
eli hajun esiintyvyys olisi hyvin vähäistä eikä hajusta aiheutuisi viihtyvyyshaittaa
virkistysalueella tai asuinalueilla, myös teollisuusalueella hajua olisi vähäisessä määrin ja se
olisi ainoastaan juuri aistittavaa
Liite 2, Skenaario 2– Hajupäästön pitoisuus 250 OU/m3
• Hajun korkeimmat pitoisuudet tehdasalueella ja Koukkujärventiellä tehtaan välittömässä
läheisyydessä
o 1 OU/m3 n. 500 m länteen
o 3 OU/m3 n. 150 m länteen
o 5 OU/m3 pitoisuuksia ei esiinny
• Juuri tunnistettavaa hajua olisi mahdollista aistia virkistysalueen teollisuusalueen puoleisilla
poluilla. Hajun esiintyvyys olisi alle 0.1 % vuoden tunneista.
• 1 OU/m3 eli hajukynnyksen ylittävän hajun esiintyvyys olisi tehdasalueen ympäristössä n. 50170 metrin etäisyydellä tehtaasta 0.1 %- 2 % vuoden tunneista siten, että 2 % esiintyvyys on
tehtaan tontilla.
• yli 3 OU/m3 eli tunnistettavaa hajua voisi esiintyä virkistysalueen suunnassa n. 150 metrin
etäisyydellä tehtaasta, mutta tämän hajun esiintyvyys jäisi alle 0.1 % vuoden tunneista eli
yksittäisiksi tunneiksi vuoden tunneista (-ei aluejakaumakuvaa, koska vain yksittäisiä tunteja
kolmen vuoden aineistossa ja siten prosenttiosuudet vuoden tunneista alle 0.1 %)
Liite 3, Skenaario 3 – Hajupäästön pitoisuus 500 OU/m3 esim. häiriötilanne, kuten raaka-aineen
kostuminen
• Hajun korkeimmat pitoisuudet tehdasalueella ja sen välittömässä läheisyydessä
o 1 OU/m3 n. 800 m länteen
o 3 OU/m3 n. 300 m länteen
o 5 OU/m3 170 m länteen
• Virkistysalueella juuri aistittavaa (1 OU/m3) tai tunnistettavaa hajua (3 OU/m3) olisi
häiriötilanteessa mahdollista aistia satunnaisesti, jos hajun häiriöpäästön aikana tuuli käy
alueen suuntaan
• Asuinalueille asti hajua ei leviäisi tässä häiriötilanneskenaariossa
• Hajufrekvenssit laskettiin, jos tämän tyyppinen hajupäästö olisi jatkuvampaa. Tehdasalueella
ja sen välittömässä läheisyydessä hajufrekvenssit olisivat 2-5 % vuoden tunneista siten, että
hajufrekvenssi olisi suurin tehdasalueella. Voimakkaamman hajun (3-5 OU/m3) hajufrekvenssit
0.1-0.5 % vuoden tunneista.
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Hajumallinnusskenaarioista havaitaan, että luomulannoitetehtaan ilmanvaihdosta mahdollisesti
purkautuva haju aiheuttaisi hajua pääosin tehtaan pihalla ja lähietäisyydellä. Hajua voisi levitä myös
laitosalueen länsipuolella olevan virkistysalueen ja -reitistön suuntaan, mutta hajun esiintyvyys siellä
olisi hyvin satunnaista riippuen sääolosuhteista. Asuinalueille asti hajua ei leviäisi.
Tehtaan ilmanvaihdon mahdollisen hajupäästön suuntautuminen länteen johtuu ilmanvaihdon
päästökohdan horisontaalista suuntauksesta ja sijainnista rakennuksen seinällä melko matalalla (6 m
maasta) räystään alapuolella sekä osittain maaston muodosta alueella (haju näyttäisi kulkeutuvan
matalampaa maastokohtaa myöten länteen).

6.3

Hajupäästöjen vähentämistoimet ja erilaisten
häiriöpäästötilanteiden estäminen

Luomulannoitetehtaan hajupäästöjä vähennetään tehokkaimmin, kun raaka-aineiden /tuotteiden
kierto tehtaalta on tehokasta ja konttien varastointi/säilytysaika on lyhyt. Lihaluujauho on orgaanisena
aineksena altis biologiselle toiminnalle, joten sen kierto tehtaalla tulee suunnitella lyhyeksi.
Häiriöpäästöjen välttämiseksi tulee erityisesti estää raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden
kostuminen ja lämpeneminen, sillä tällöin orgaaninen aines alkaa reagoida ja hajuhaittaa voi esiintyä.
Raaka-ainekontit tulee suojata auringolta ja sateelta ja lisäksi niiden tulee olla tiiviitä ja ulkopuolelta
puhtaita. Kontit tulisi säilyttää vähintäänkin katoksessa, mutta mieluiten sisätiloissa, jotta lieväkään
paikallinen haju ei houkuta mm. lintuja. Tarvittaessa säilytystilassa voisi olla mahdollisuus lämpötilan
säätöön, jäähdytykseen.
Jos säilytyksestä huolimatta kontin sisältö pääsisi kostumaan/ lämpenemään ja hajua alkaisi
muodostua, tulisi kontin sisältö toimittaa hävitykseen esim. polttolaitoksessa. Lihaluujauhon
energiasisältö on suuri ja sitä voidaan hävittää polttamalla se asianmukaisen luvan saaneessa
laitoksessa. Luomulannoitetehtaan toiminnan kannalta on hyvä, että pääraaka-aine, lihaluujauho,
tulee konteittain ja tuotantoon otetaan aina kontti kerrallaan. Näin raaka-aineesta mahdollisesti
aiheuttavat häiriötilanteet koskevat vain pientä osaa raaka-ainevarastosta (15 t/kontti).
Tehtaan tuotantotiloissa tulee huolehtia puhtaudesta, jotta raaka-aineita ei kulkeudu esim.
pyöräkoneiden renkaissa ulos pihalle. Kontit tulee siirtää sisätiloihin eri koneella. Raaka-aineiden
sekoitus prosessiin tulee tehdä mahdollisimman kompaktisti, jotta raaka-ainepölyä ei pääse leviämään
tehdasrakennuksessa vaan mahdollinen pöly imetään esim. huuvien kautta sykloneihin ja sitä kautta
kuitusuodatinyksikköön. Konttien tyhjennys sekoitusyksiköihin tulee järjestää niin, että lihaluujauhoa
ei putoa kuormasta. Tuotantotiloissa tulisi olla mahdollisuus materiaalin imuroimiseen
mahdollisimman pölyttömästi pois lattioilta. Tuotantotiloja mm. valmiin tuotteen varastointitilat tulisi
osastoida, jotta tilat pysyvät mahdollisimman siisteinä eikä orgaanista materiaalia kerry pinnoille.
Nämä vähentävät mahdollisten hajuhaittatilanteiden syntymahdollisuuksia.
Tehtaan ilmanvaihto on tunnistettu mahdolliseksi hajupäästölähteeksi. Toiminnan käynnistyttyä
tehtaan hajupäästöjä on mahdollisuus mitata olfaktometrisesti, jos hajuhaittaa esiintyy. Tehtaan
ilmanvaihdon osalta voidaan tarvittaessa myös selvittää poistoilman päästökorkeuden vaihtoehtoja.
Onko esimerkiksi mahdollista johtaa ilmanvaihdon poistoilma räystäskorkeuden yläpuolelle. Tämä
voisi laskea tehtaan pihan ja lähialueen pitoisuuksia, mikä voidaan leviämismallinnuksella arvioida. Jos
hajupäästöjä esiintyisi, voidaan niitä vähentää edellä mainittujen ratkaisujen lisäksi vielä esim.
biosuodintyppisillä ratkaisuilla, jossa ilmanvaihtoilma johdetaan kuitusuodattimen jälkeen
biosuotimen kautta ulkoilmaan.
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7. Johtopäätökset hajumallinnuksista

Tehtaan hajupäästöjen oletetaan olevan alhaiset tehtaan normaalitoiminnan aikana johtuen
hygienisoiduista ja kuivatuista raaka-aineista. Häiriötilanteeksi voidaan katsoa tilanne, jossa raaka-aine
pääsee kostumaan ja lämpenemään, jolloin siitä voi muodostua hajua.
Mallinnetuilla hajupäästöillä korkeimmat hajun tuntipitoisuudet esiintyvät luonnollisesti
tehdasalueella ja sen välittömässä läheisyydessä Koukkujärventien ympäristössä eri
päästöskenaarioissa. Lähimmille asuinalueille valtatie 13 eteläpuolelle (n 950 m tehtaasta) hajut eivät
ulotu.
Hajufrekvenssit osoittavat, että eri hajupäästöskenaarioissa tunnistettavan hajun ja melko voimakkaan
hajun esiintyvyys on alhainen muualla paitsi tehtaan piha-alueella, jossa voimakkaampaa hajua voi
esiintyä ilmanvaihdon päästökohdan alapuolisella piha-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä.
Hajutuntifrekvenssi 2 % vuoden tunneista, mitä voitaneen pitää viihtyvyyshaitan esiintymisen
minimirajana, ei ylity lähimmän virkistysreitistön alueella eikä asuinalueilla yhdessäkään esitetyistä
päästöskenaarioissa. Mahdollinen haju keskittyisi pitkälti tehtaan välittömään läheisyyteen pihalle ja
teollisuusalueelle.
Esitettyjen hajupäästöskenaarioiden ja asuinalueiden etäisyyden perusteella arvioidaan, että tehtaan
ilmanvaihdon kautta mahdollisesti leviävä haju ei aiheuta viihtyvyyshaittaa asuinalueilla. Myös
virkistysalueella, joka sivuaa teollisuusaluetta, hajun aistiminen olisi satunnaista, eikä sitä voida katsoa
erityiseksi viihtyvyyshaitaksi.
Mallinnuksen epävarmuuteen vaikuttaa ennen kaikkea hajupäästön suuruus. Tässä työssä hajun
leviämisreittejä on arvioitu erilaisten hajupäästöskenaarioiden avulla. Tehtaan ilmanvaihdon
hajupäästö on tarvittaessa mahdollista mitata tehtaan tuotannon käynnistyttyä. Hajupäästöjä voidaan
kuitenkin välttää ja vähentää organisoimalla tuotantoa mm. selvityksessä esitetyillä tavoilla.

8. Yhteenveto suosituksista

Tehdyn hajujen leviämismallinnuksen ja viihtyvyyshaitan arvioinnin perusteella suositellaan Ecolan
Oy:lle seuraavaa hajuhaittojen välttämiseksi ja vähentämiseksi:
•
•
•
•
•
•
•

Lihaluujauhokontit tulee säilyttää vähintäänkin suojassa sateelta ja auringolta, mieluiten
sisätiloissa, joissa olisi mahdollisuus jäähdytykseen
Raaka-ainekonttien säilytysaika tehtaalla tulee olla mahdollisimman lyhyt
Kontit saa purkaa vain tehtaan sisällä
Kierrätettävät kontit tulee pestä ulkopinnalta ennen kiertoa
Kuivattu kananlanta sekä muut eläinperäiset raaka-aineet tulee säilyttää kuivissa sisätiloissa
Valmis rakeistettu luomulannoite tulee säilyttää suojassa kosteudelta ja auringolta sisätiloissa
Tehtaan sisällä tulee noudattaa siisteyttä, jotta lihaluujauhoa ei jää pinnoille eikä sitä kulkeudu
ulos pihalle.
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LIITE 1. JOS hajupäästön pitoisuus olisi 100 OU/m3

Mallinnukset:
• Korkein hajun tuntipitoisuus ympäristössä OU/m3 kolmen vuoden sääaineistossa, JOS
hajupäästön pitoisuus ilmanvaihdossa olisi 100 OU/m3
• Hajun esiintyvyys eli hajutunnit ympäristössä % vuoden tunneista
o
yli 1 OU/m3 (hajua aistitaan)
o
yli 3 OU/m3 (selvä tunnistettava haju
o
yli 5 OU/m3 (melko voimakas haju)

•
•

Ulkoilman korkein hajupitoisuus eri ilmansuunnissa, JOS hajupäästön pitoisuus
ilmanvaihdosta olisi 100 OU/m3.
Jos hajupäästön pitoisuus ilmanvaihdosta olisi 100 OU/m3, hajufrekvenssit jäävät alle 0.1 %
vuoden tunneista eli 1 OU/m3 hajuja (juuri aistittava haju) esiintyisi tehtaan ympäristössä vain
satunnaisesti. Hajufrekvenssien aluejakaumaa ei voi piirtää alhaisen esiintyvyyden takia.
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LIITE 2. JOS hajupäästön pitoisuus olisi 250 OU/m3

Mallinnukset:
• Korkein hajun tuntipitoisuus ympäristössä OU/m3 kolmen vuoden sääaineistossa, JOS
hajupäästön pitoisuus ilmanvaihdossa olisi 250 OU/m3
• Hajun esiintyvyys eli hajutunnit ympäristössä % vuoden tunneista
o
yli 1 OU/m3 (hajua aistitaan)
o
yli 3 OU/m3 (selvä tunnistettava haju
o
yli 5 OU/m3 (melko voimakas haju)

•

Ulkoilman korkein hajupitoisuus eri ilmansuunnissa, JOS hajupäästön pitoisuus
ilmanvaihdosta olisi 250 OU/m3.
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Yli 1 OU/m3 hajun esiintyvyys % vuoden tunneista

•

•

Jos hajupäästön pitoisuus ilmanvaihdosta olisi 250 OU/m3, yli 3 OU/m3 (=selvä tunnistettava
haju) esiintyvyys hajutunteina vuoden aikana olisi alle 0.1 % (=8-9 h/a). Tämä tarkoittaa, että
yksittäisinä tunteina tietyissä sääolosuhteissa vuoden aikana Koukkujärventien ympäristössä
hajujen voimakkuus voisi olla tätä luokkaa. Hajufrekvenssin aluejakaumaa ei voi piirtää, koska
prosentuaalinen osuus pieni.
Yli 5 OU/m3 hajua ei ympäristössä esiintynyt ko. hajupäästöllä.
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LIITE 3. JOS hajupäästön pitoisuus olisi 500 OU/m3 häiriöpäästötilanne
Mallinnukset:
• Korkein hajun tuntipitoisuus ympäristössä OU/m3 kolmen vuoden sääaineistossa, JOS
hajupäästön pitoisuus ilmanvaihdossa olisi 500 OU/m3
• Hajun esiintyvyys eli hajutunnit ympäristössä % vuoden tunneista
o
yli 1 OU/m3 (hajua aistitaan)
o
yli 3 OU/m3 (selvä tunnistettava haju
o
yli 5 OU/m3 (melko voimakas haju)

•

Ulkoilman korkein hajupitoisuus eri ilmansuunnissa, JOS hajupäästön pitoisuus
ilmanvaihdosta olisi 500 OU/m3.
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Yli 1 OU/m3 hajun esiintyvyys % vuoden tunneista

Yli 3 OU/m3 hajun esiintyvyys % vuoden tunneista

Yli 5 OU/m3 hajun esiintyvyys % vuoden tunneista
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