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TIIVISTELMÄ
Biotehdas Oy on käynnistänyt Riihimäen biojalostamon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Biojalostamo on osa Ekokem Oyj:n alueelle rakentuvaa Riihimäen Kiertotalouskylää, jossa yhdyskuntajätteen sisältämät materiaalit kiertävät eteenpäin Ekojalostamon, muovijalostamon ja Biotehdas Oy:n biojalostamon kautta.
Biojalostamohanke sijoittuu Ekokem-Palvelu Oy:n Hausjärven teollisuusjätekeskuksen
alueelle, Ekokem Oyj:n laitosalueen välittömään läheisyyteen, kiinteistölle no 4:26.
Kiinteistön omistaa Ekokem Oyj. Biojalostamolle on varattu noin 3 ha:n alue. Alueella on
voimassa oleva biojalostamon rakentamisen mahdollistava asemakaava.
Biojalostamon ydinprosessina toimii biologinen, anaerobinen käsittely. Anaerobisessa
käsittelyssä, eli biokaasua tuottavassa mädätyksessä, orgaanista ainesta käsitellään täyssekoitteisessa ja suljetussa bioreaktorissa, hapettomissa olosuhteissa hallitun mikrobiologisen toiminnan tuloksena biokaasuksi, jossa on noin 60 - 70 % metaania ja 30 - 40 %
hiilidioksidia. Prosessissa tuotettu biokaasu sisältää energiaa noin 6-7 kWh/m3. Yhdestä
kuutiosta käsiteltävää materiaalia muodostuu metaania sen orgaanisen aineksen pitoisuudesta ja koostumuksesta riippuen 15–200 m3, vastaten energiasisällöltään 15–200 l
kevyttä polttoöljyä. Anaerobikäsittelyn tuloksena käsiteltävän massan tilavuus ei oleellisesti muutu, mutta kuiva-ainepitoisuus alenee, jolloin mädätysjäännös on nestemäisempää ja tasalaatuisempaa kuin käsittelemätön syöte. Orgaanisen aineksen hajoamisen
johdosta myös mädätysjäännöksen haju muuttuu ja haisevien yhdisteiden pitoisuus vähenee huomattavasti.
Laitos toteutetaan kaksilinjaisena käsittelyratkaisuna, jossa Ekojalostamosta saatava
biojae mädätetään omassa reaktorissa ja syntyvä mädätysjäännös kuivataan. Kuivattu
mädätysjäännös voidaan polttaa tai hyödyntää esimerkiksi kaatopaikan rakenteissa ja
syntyvä rejektivesi jatkokäsitellä typen talteenottamiseksi. Syntyvä typpikonsentraatti
voidaan hyödyntää teollisissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi savukaasujen puhdistuksessa tai lannoitteena. Käsitelty jätevesi johdetaan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle.
Pelkästään biojätettä ja puhdistamolietettä käsittelevän linjan mädätysjäännös voidaan
toimittaa peltokäyttöön sellaisenaan. Laitoksen kaikki toiminnot tapahtuvat suljetuissa
tiloissa, joista hajukaasut johdetaan hallitusti hajukaasujen käsittelyyn. Laitoksen kapasiteettina tarkastellaan 65 000 tonnia jätettä vuodessa käsittelevää biojalostamoa.
YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa hankkeen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista, vaihtoehdoista ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointiprosessia on mahdollista kommentoida sen eri vaiheissa järjestettävissä
kuulemis- ja tiedotustilaisuuksissa. Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät asiakirjat
ovat kansalaisten nähtävillä koko arviointiprosessin ajan. Laitoshankkeesta ja YVAmenettelystä vastaa Biotehdas Oy. YVA-menettelyn koordinaattorina toimiin FM Jaana
Tuppurainen Watrec Oy:stä ja yhteysviranomaisena Johdon tuki- yksikön päällikkö Riitta

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

4

Biotehdas Oy – Riihimäen biojalostamohankkeen - YVA-ohjelma 2015

Turunen Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta. YVA-menettelyn arvioidaan valmistuvan syksyllä 2015. YVA-menettelyä seuraa ympäristölupaprosessi.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kuvataan vaihtoehdot seuraavasti:
VE 0

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

VE 1

Alueelle rakennetaan biojalostamo. Ekokemille tuleva yhdyskuntajäte käsitellään Ekojalostamossa ja siitä eroteltu biojae sekä muut lähialueen
biojätteet ja -lietteet käsitellään Ekokemin alueelle rakennettavassa 2linjaisessa biojalostamossa, jonka käsittelykapasiteetti on 65 000 tn/a.

Ympäristönvaikutusten arviointimenettely perustuu YVA-lain ja – asetuksen edellyttämiin
vaatimuksiin. Biotehdas Oy:n biojalostamohankkeen osalta ehdotetaan arvioitavaksi alla
esitetyt vaikutukset.
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Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja
häiriintyviä kohteita noin 7 km säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Ehdotus vaikutusalueen maantieteellisestä rajauksesta esitetään arvioitaville vaikutuksille seuraavasti:
-

n. 1 km säteellä hankealueesta selvitetään toiminnan melu-, pöly-, maaperä- ja pohjavesivaikutukset, vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin, luonnon monimuotoisuuteen,
rakennuksiin, maisemaan ja kulttuuriperintöön.

-

n. 2 km säteellä hankealueesta selvitetään toiminnan hajuvaikutukset, terveysvaikutukset ja vaikutukset ilmaan.

-

Liikenteen vaikutuksia selvitetään laitosalueelta pääteille.

-

Vesistövaikutuksia tarkastellaan biojalostamon jätevettä vastaanottavan puhdistamon
kautta.

-

Hankkeen työllisyysvaikutuksia ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia tarkastellaan
erityisesti Riihimäen, Hausjärven sekä seutukuntien osalta.

-

Ilman maantieteellistä rajausta tarkastellaan ilmastovaikutuksia sekä vaikutuksia
luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Biojalostamohankkeella on myös välillisiä vaikutuksia. Erityisesti laitoksella muodostuvien lannoitetuotteiden peltokäytön vaikutuksia tarkastellaan yleisellä tasolla ja vaikutuksia verrataan muiden lannoitetuotteiden käytön ympäristövaikutuksiin. Lisäksi tarkastellaan
Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana saatuja positiivista ja negatiivisista ympäristövaikutuksia verrataan tilanteeseen, jossa alueelle ei rakenneta biojalostamoa (VE0).
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1 JOHDANTO
Valtioneuvoston asetuksen [331/2013] mukaan biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen
sijoittamisesta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle on luovuttava vuoteen 2016 mennessä. Biohajoava ja muu orgaaninen jäte on hyödynnettävä materiaalina ja energiana. Tähän haasteeseen on vastannut Biotehdas Oy käynnistämällä hankeen osaksi Ekokem Oyj
Riihimäen Kiertotalouskylää. Ekokemin tehdasalueelle Riihimäelle rakentuu Kiertotalouskylä, jossa yhdyskuntajätevirrasta erotetaan kierrätyskelpoiset materiaalit ennen jätevirran ohjaamista energiahyödyntämiseen. Materiaalit kiertävät eteenpäin Ekojalostamon, Muovijalostamon ja Biotehdas Oy:n Biojalostamon kautta.
Biotehdas Oy:n hankkeena tarkoituksena on rakentaa biojalostamo, joka pystyy käsittelemään ja hyödyntämään Ekojalostamon prosessissa syntyvä biojae sekä lisäksi muuta
lähialueella syntyvää biojätettä ja puhdistamolietettä. Biojalostamo hyödyntää biojätteen sisältämän orgaanisen aineksen biokaasu- ja lannoitetuotannossa. Biokaasusta voidaan tuottaa mm. sähköä ja lämpöä, myös kaasun syöttämistä maakaasuverkkoon arvioidaan. Jätteiden sisältämät ravinteet voidaan kierrättää lannoitevalmisteina peltokäyttöön sekä hyödyntää teollisuuskäyttöön mm. korvaamaan ureaa.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (713/2006), muutos
359/2011) 6§:n kohdan 11 b perusteella hankkeelle on suoritettava ympäristövaikutusten
arviointimenettely (myöhemmin YVA-menettely) laitoksen biologisen käsittelykapasiteetin ylittäessä 20 000 tn vuotuisen määrän.
Tässä dokumentissa on kuvattu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
(468/1994) (myöhemmin YVA-laki) mukainen hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma.
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2 HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, SUUNNITTELU JA
VUOROVAIKUTUS
2.1.

Hankkeesta vastaava ja yhteystahot

Hankkeesta vastaa Biotehdas Oy. Biotehdas Oy on ympäristönhuoltoalalla toimiva yhtiö,
joka tuottaa jätehuoltopalveluita biohajoavan jätteen tuottajille, tuottaa jätteistä bioenergiaa sekä kierrättää jätteen sisältämät ravinteet ja orgaanisen jäännösmateriaalin
laadukkaina lannoitevalmisteina takaisin ravinnekiertoon. Biotehdas Oy on osa Biotehdas
– konsernia, jonka emoyhtiönä toimii Taaleritehtaan Biotehdas Ky. Biotehdas rakentaa
Suomeen valtakunnallista biokaasulaitosverkostoa palvelemaan kuntia, jätehuoltoyhtiöitä ja teollisia toimijoita biohajoavan jätteen kestävässä käsittelyssä.
Biotehdas Oy on aloittanut toimintansa vuonna 2007 VamBio Oy:n nimellä. Yhtiön ensimmäinen biokaasulaitos ts. biojalostamo on aloittanut toimintansa Huittisten Vampulassa vuoden 2010 alussa. Vuonna 2014 verkoston toinen ja kolmas laitos käynnistyivät
Kuopiossa ja Honkajoella. Yhtiön neljäs laitos käynnistyi alkuvuodesta 2015 Oulussa.
Biokaasulaitosten toteutushankkeisiin erikoistunut Watrec Oy on saanut toimeksiannon
biojalostamohankkeen YVA-menettelyyn sisältyvien; YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen
laadinnasta, sekä tarvittavien selvitysten ja tutkimusten koordinoinnista. Yhteysviranomaisena toimii Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
YVA-menettelyn eri osapuolten yhteystiedot:
HANKKEESTA VASTAAVA:
Biotehdas Oy
Wahreninkatu 11
30100 FORSSA
Yhteyshenkilö:
Eeli Mykkänen, p. 040 777 4327, eeli.mykkanen@biotehdas.fi
KONSULTTI:
Watrec Oy
Tapionkatu 4A9, 40100 JYVÄSKYLÄ
Yhteyshenkilö:
Jaana Tuppurainen, p. 040 553 9005, jaana.tuppurainen@watrec.fi
YHTEYSVIRANOMAINEN:
Riitta Turunen, yksikön päällikkö
Hämeen ELY-keskus
Puh. 0295 025 173
Kirkkokatu 12, PL 29, 15141 Lahti
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
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2.2.

YVA – menettelyn tarkoitus ja vaiheet

YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa hankkeen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista, vaihtoehdoista ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyn periaatteellinen kulku on esitetty kuvassa 2.1.

Kuva 2.1 Ympäristövaikutusten arviointiprosessin pääkohdat ja prosessin kulku.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiohjelman
nähtäville asettamisesta ja huolehtii sen nähtäville, pyytää siitä tarvittavat lausunnot
muilta viranomaisilta ja varaa kansalaisille, yhteisöille ja säätiöille mahdollisuuden esittää mielipiteensä arviointiohjelmasta. Kuulutusaikana hanketta ja YVA-ohjelmaa myös
esitellään yleisötilaisuudessa. Saatuaan mielipiteet ja lausunnot yhteysviranomainen antaa arviointiohjelmasta lausunnon, jossa se tarvittaessa toteaa, miltä osin arviointiohjelmaa on tarkistettava. Hankkeesta vastaavan tulee selvittää hankkeen ympäristövaikutukset arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon mukaisesti.
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Hankkeesta vastaava kokoaa arvioinnin tulokset arviointiselostukseksi, joka kuulutetaan
ja josta pyydetään lausunnot ja mielipiteet vastaavalla tavalla kuin arviointiohjelmasta.
Saatuaan mielipiteet ja lausunnot arviointiselostuksesta yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. YVA-menettely päättyy tähän.
2.3.

Suunnittelu ja toteutusaikataulu

Kuvassa 2.2 on esitetty tavoiteaikataulu YVA-menettelyn ja tiedottamisen sekä ympäristölupavaiheen järjestämiseen.

Kuva 2.2 Biojalostamohankkeen YVA- ja lupamenettelyn tavoiteaikataulu.
Esiselvitysten ja alustavan esisuunnittelun pohjalta biojalostamon toteuttamishanke alkaa YVA-menettelyllä. Menettelyn aikana laitossuunnitelmaa tarkennetaan teknisten
ratkaisujen, energian hyötykäyttömahdollisuuksien ja käsiteltävien materiaalien sekä
mm. lopputuotteiden jatkokäsittelyn osalta. YVA-menettely arvioidaan saatavan päätökseen loka - marraskuussa 2015. YVA-menettelyn aikana, kun ympäristövaikutusten arvioinnista on saatu riittävä tieto tarkentavien suunnitelmien pohjaksi, voidaan aloittaa
myös hankkeen ympäristölupahakemuksen valmistelu. Ympäristölupahakemus voidaan
kuuluttaa samassa yhteydessä YVA-selostuksen kanssa, mutta YVA-lain 13 § perusteella
viranomainen ei saa myöntää lupaa tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä, ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon. Ympäristölupapäätös arvioidaan saatavan keväällä 2016, jolloin laitoksen toiminta pääsee alkamaan yhdessä Ekokem Oyj:n Riihimäen Ekojalostamon kanssa.
Laitoksen rakennustyöt voidaan aloittaa kun rakennuslupa on saatu. Rakennuslupaa tullaan hakemaan keväällä 2015. Laitoksen rakentaminen kestää noin 9 kuukautta. Energian tuotannon osalta noin 30 %:n tuotantokapasiteetti voidaan saavuttaa 2 – 3 kuukautta
laitoksen käynnistämisestä, ja tuotantokapasiteettia nostetaan asteittain siten, että 100
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%:n tuotanto saavutetaan noin 10 - 12 kuukauden kuluttua laitoksen käynnistämisestä.
Siten laitoksen 100 % energiatuotanto on saavutettavissa vuoden 2017 keväällä. Materiaalin vastaanoton arvioidaan käynnistyvän keväällä 2016 (kuva 2.3).

Kuva 2.3 Arvio hankkeen aikataulusta.
Lähtökohtaisesti YVA-menettely pyritään toteuttamaan niin, että tässä vaiheessa suunnitteilla olevien eri kapasiteetti- ja teknologiavaihtoehtojen ympäristövaikutukset tunnetaan ja ympäristölupaprosessissa mahdollisesti esille tuleviin hankkeen ympäristövaikutuksia koskeviin kysymyksiin saadaan vastaus YVA-selostuksesta.
2.4.

Osallistumisen ja tiedottamisen järjestäminen

Erilaisilla YVA-menettelyyn liittyvillä osallistumismenettelyillä pyritään lisäämään kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle toimittamalla mielipiteen kirjallisesti tai sähköpostilla
ELY-keskuksen kirjaamoon kuulutuksessa ilmoitettuna aikana. Arviointiohjelmasta voi
esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle toimittamalla mielipiteen kirjallisesti tai sähköpostilla ELY-keskuksen kirjaamoon kuulutuksessa ilmoitettuna aikana.
Hankkeen aikana tehdään myös yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa ja varmistetaan
tiedonkulkua hankkeesta ja sen etenemisestä.

2.5.

Hankkeen sijoittuminen

Biojalostamohanke sijoittuu Hausjärven puolelle, Kuulojan alueelle, Ekokem Oyj:n laitosalueen ja Ekokem-Palvelu Oy:n Hausjärven teollisuusjätekeskuksen itäpuolelle, kiinteistölle no 4:26, kortteliin 603. Kiinteistön omistaa Ekokem Oyj. Biojalostamolle varattu
alue on noin 3 ha. Ekokemin laitosalueet sijoittuvat Riihimäen kaupungin ja Hausjärven
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Yhteysviranomainen huolehtii YVA-menettelyyn liittyvästä tiedottamisesta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä yhteistyössä hankkeesta vastaavan kanssa. Hankkeen YVAmenettelyä varten avataan oma verkkosivu ympäristöhallinnon verkkopalveluun osoitteeseen www.ymparisto.fi > Asiointi, luvan ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet (julkaisijaksi valitaan Hämeen ELY-keskus). Myös
Biotehdas Oy:n ja Ekokem Oyj:n verkkosivuilla on tietoa hankkeen ja YVA-menettelyn
etenemisestä.
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kunnan raja-alueelle. Biojalostamolle varattu alue rajoittuu Kuulojantien ja EkokemPalvelu Oy:n hallinnoiman alueen väliin. Pohjoispuolella on Liinaharjunmäki, jonka takana kulkee kantatie 54. Etelä- ja itäpuolella alue rajautuu pääosin metsään ja hakkuuaukeaan sekä peltoalueeseen. Alueen itäpuolelle on suunniteltu Riihimäen itäistä ohitustietä ja ohitustien itäpuolelle teollisuusalueen laajennusta. Kuulojan alueen ympäristö
on harvaan asuttua. Lähin asuttu talo hankealueesta sijaitsee noin 200 metrin päässä
metsän takana. Hankealueen sijoittuminen ja lähiympäristö on esitetty kuvassa 2.4.

Kuva 2.4 Hankealueen sijoittuminen ja lähiympäristö.
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2.6.

Arvioitavat vaihtoehdot ja toteuttamatta jättäminen

YVA-asetuksen 3 luvussa, 9 §:n 2. kohdassa edellytetään arviointiohjelmassa esitettävän
tarpeellisessa määrin hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on
hankkeen toteuttamatta jättäminen, ellei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton.
Tässä YVA-menettelyssä käsiteltävät vaihtoehdot ovat toteuttamatta jättämisen vaihtoehto sekä hankevaihtoehto. Hankevaihtoehdossa alueelle rakennettaisiin biojalostamo,
joka käsittelee vuosittain 65 000 tonnia Ekokemin yhdyskuntajätteen erottelussa syntyvää orgaanista jaetta eli biojaetta sekä noin 100-150 kilometrin etäisyydellä syntyviä
muita orgaanisia jätteitä ja lietteitä. Sijaintipaikan osalta käsitellään ainoana vaihtoehtona Ekokemin Hausjärven laitosaluetta.
Vaihtoehtojen kuvaukset ovat seuraavat:
VE 0

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

VE 1

Alueelle rakennetaan biojalostamo. Ekokemille tuleva yhdyskuntajäte käsitellään Ekojalostamossa ja siitä eroteltu biohajoava jae sekä muut lähialueen biojätteet ja -lietteet käsitellään Ekokemin alueelle rakennettavassa 2-linjaisessa biojalostamossa jonka käsittelykapasiteetti on 65 000
tn/a.

Hankkeen sijoittuminen Ekokem Oyj:n välittömään läheisyyteen tarjoaa Ekokemin Ekojalostamossa syntyvälle biojakeelle käsittelypaikan lähellä jakeen syntypaikkaa, jolloin
vältytään mm. kuljetuksilta ja niiden aiheuttamilta ympäristövaikutuksilta. Sijaintipaikka mahdollistaa myös olemassa olevien rakenteiden ja tiestön hyödyntämisen. Prosessissa syntyvä biokaasu voidaan hyödyntää paikallisesti sähköksi ja lämmöksi tai syöttää se
kaasuverkkoon hyödynnettäväksi.
Biojalostamon kapasiteettia tarkasteltaessa on huomioitu Ekokemin käynnistämän Kiertotaloushankkeen osana rakennettava Ekojalostamo. Keväällä 2016 toimintansa aloittavassa Ekojalostamossa tullaan käsittelemään vuosittain enintään 100 000 tonnia yhdyskuntajätettä, josta on erotettavissa biojalostamoon bijaetta noin 30 000 tonnia vuodessa. Tämän lisäksi biojalostamossa käsitellään myös alueen muita biohajoavia jakeita noin
35 000 tonnia vuodessa. Kokonaiskapasiteetti on siten 65 000 tonnia vuodessa.
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3 HANKEKUVAUS
3.1.

Lähtötilanne

Kuvassa 3.1 on esitetty Ekokem Oyj:n Ekojalostamon toimintakaavio. Yhdyskuntajakeesta on erotettavissa noin 30 000 - 35 000 tonnia biojaetta. Hankevaihtoehdossa VE1 kuvataan biojakeen käsittely paikallisesti Biotehdas Oy:n biojalostamossa. Hankevaihtoehto
VE0 kuvaa tilannetta jossa biojalostamo ei toteudu alueelle. Tällöin Ekojalostamossa
syntynyt biojae viedään luvan saaneeseen käsittelyyn jonnekin muualle, jolloin siitä aiheutuvat ympäristövaikutukset kohdistuvat myös pääasiassa Ekokemin alueen ulkopuolelle. VE0 - tilanteen käsittelymenetelmänä voi olla biokaasulaitoskäsittely, kompostointikäsittely, stabilointimenetelmä tai joku muu vastaava mukaan lukien poltto. VE0tilanteen suurimmat ympäristövaikutukset Ekokemin lähialueeseen ovat lähinnä liikenteestä johtuvia. Siten tässä YVA-menettelyssä tullaan keskittymään vaihtoehdon VE1
ympäristövaikutuksiin.
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VE1 – Käsittely alueelle
tulevassa biojalostamossa

VE0 - Käsittely muualla

Kuva 3.1. Ekojalostamon toimintaperiaate sekä vaihtoehdot biojakeen käsittelyyn.
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3.2.

Biojalostamon prosessikuvaus (VE1)

Biojalostamon ydinprosessina toimii biologinen, anaerobinen käsittely. Anaerobisessa
käsittelyssä, eli biokaasua tuottavassa mädätyksessä, orgaanista ainesta käsitellään täyssekoitteisessa ja suljetussa bioreaktorissa, hapettomissa olosuhteissa hallitun mikrobiologisen toiminnan tuloksena biokaasuksi, jossa on noin 60 - 70 % metaania ja 30 - 40 %
hiilidioksidia.
Anaerobikäsittelyn tuloksena käsiteltävän massan tilavuus ei oleellisesti muutu, mutta
käsittelyn tuloksena kuiva-ainepitoisuus alenee, jolloin mädätysjäännös on nestemäisempää ja tasalaatuisempaa kuin syöte. Orgaanisen aineksen hajoamisen johdosta myös
lietteen haju muuttuu ja haisevien yhdisteiden pitoisuus vähenee huomattavasti. Anaerobisen käsittelyn aikana orgaanisen typen pitoisuus alenee ja ammoniumtypen pitoisuus
kasvaa, jolloin mädätysjäännöksen peltokäytössä typpi on merkittävästi edullisemmassa
muodossa kasvien ravinteena. Lisäksi mineralisoitumisen ansiosta peltolevityksen yhteydessä tapahtuva happikato ei ole yhtä merkittävä shokkitekijä kasveille kuin ilman käsittelyä. Prosessissa tuotettu biokaasu sisältää energiaa noin 6-7 kWh/m3. Yhdestä kuutiosta käsiteltävää materiaalia muodostuu metaania sen orgaanisen aineksen pitoisuudesta
ja koostumuksesta riippuen 15–200 m3, vastaten energiasisällöltään 15–200 l kevyttä
polttoöljyä.
Laitos toteutetaan kaksilinjaisena käsittelyratkaisuna, jossa Ekojalostamolta tuleva biojae mädätetään omassa reaktorissa ja syntyvä mädätysjäännös kuivataan. Kuivattu mädätysjäännös voidaan lainsäädännön mukaan polttaa tai hyödyntää esim. kaatopaikan
rakenteissa ja syntyvä rejektivesi jatkokäsitellä typen talteenottamiseksi. Syntyvä typpikonsentraatti voidaan hyödyntää teollisissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi savukaasujen
puhdistuksessa tai lannoitteena. Käsitelty jätevesi johdetaan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Pelkästään biojätettä ja puhdistamolietettä käsittelevän linjan mädätysjäännös voidaan toimittaa peltokäyttöön sellaisenaan. Laitoksen kapasiteettina tarkastellaan 65 000 tonnia jätettä vuodessa käsittelevää biojalostamoa.
Pääprosessit biojalostamolla jakaantuvat käsiteltävien materiaalin vastaanottoon ja esikäsittelyyn sekä niiden päästöjen hallintaan, hygienisointiin, biologiseen käsittelyyn,
vedenerotukseen sekä lopputuotteiden jatkojalostamiseen. Alla olevassa tekstissä nämä
pääprosessit ovat kuvattuna suunnitteluvaiheen tilanteen mukaisesti ja tarkentuvat YVAprosessin kuluessa.
Kuvassa 3.2 on esitetty kaaviokuva biojalostamon prosessista. Kuvassa 3.3 on esitetty
esimerkkinä havainnekuva biojalostamoalueesta. Se ei siten kuvaa toteutettavaa vaihtoehtoa vaan antaa visuaalisen mallin laitosalueesta. Linjastolla pidetään erillään peltokäyttöön kelpaamaton Ekojalostamon biojakeesta syntyvä mädätysjäännös peltokäyttöön
sopivasta muusta jakeesta.
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Kuva 3.2. Biojalostamon prosessikaavio.
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Kuva 3.3. Havainnekuva biojalostamon alueesta.
3.2.1. Jätejakeiden vastaanotto ja esikäsittely
Jätejakeiden vastaanotto tapahtuu vastaanottorakennuksessa (kuva 3.2).
Linja 1 vastaanotto
Linjaan 1 vastaanotetaan Ekojalostamon yhdyskuntajätteestä erottama biojae. Jae tuodaan biojalostamolle autokuljetuksin. Vastaanotto tapahtuu erilliseen maanalaiseen
betonirakenteiseen säiliöön, minne se puretaan auton lavalta. Säiliöstä biojae siirretään
esikäsittelyyn kahmarin avulla. Esikäsittelyn ensimmäisenä vaiheena toimii murskaus,
jossa jae samalla myös lietetään veden avulla. Toisessa vaiheessa esikäsittelylaitteistolla
erotetaan mm. muovia ja hiekkaa. Tämän jälkeen aines johdetaan vastaanottoaltaaseen, missä se sekoitetaan homogeeniseksi ja pumpattavissa olevaksi syötteeksi. Linjalla
1 esikäsitelty ja lietetty syöte pumpataan omaan hydrolyysisäiliöönsä.
Linja 2 vastaanotto
Linjan 2 Jätejakeiden vastaanotto tapahtuu jakeen koostumuksesta ja esikäsittelytarpeesta riippuen seuraavasti:
-

Yhdistelmärekoissa ja kuorma-autoissa tuotava materiaali kuten esimerkiksi lietteet sekä teollisuuden materiaalit, puretaan suljetussa vastaanottohallissa vastaanottoaltaaseen avattavan kannen kautta.
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-

Biojäte otetaan vastaan erillisessä tilassa. Biojätteitä tuovat kuorma- ja pakkariautot purkavat jätteen betonista rakennettuun, maanalaiseen säiliöön. Säiliöstä
biojäte siirretään esikäsittelyyn kahmarin avulla. Esikäsittely tapahtuu samalla tavalla kuin linjassa 1. Linjan 2 esikäsitellyt ja lietetyt jakeet pumpataan omaan
hydrolyysisäiliöönsä.

Tilasuunnittelu mahdollistaa perästä purkavien pakkari- ja kuorma-autojen käytön jätteen toimittamiseen ja purkamiseen sisätiloissa. Vastaanottohalli ja vastaanottoallas
ovat alipaineistettuja ja niistä poistettava ilma johdetaan hajukaasujen käsittelyyn. Vastaanoton yhteydessä suoritetaan kuljetuskaluston pesut. Pesuvedet johdetaan vastaanottoaltaaseen jolloin vastaanottotiloista ei muodostu jätevesiä.
Vastaanottoaltaasta sekoitettu materiaali johdetaan murskapumpun kautta noin 500 600 m3:n säiliöön. Säiliö toimii puskurisäiliönä tasoittaen laitoksen käsittelemän jätteen
vuorokautista virtaamaa. Linjoilla 1 ja 2 on omat säiliönsä.
3.2.2. Hygienisointi
Linjassa 2 käsiteltävä materiaali hygienisoidaan ennen anaerobiprosessiin johtamista.
Murskapumppu homogenisoi massan alle 12 mm palakokoon ennen hygienisointia. Linjan
1 materiaalia ei ole peltokäyttöön soveltuvaa, joten sille ei ole tarvetta hygienisoida
ennen anaerobikäsittelyä. Hygienisointia edellytetään eläinperäisten sivutuotteiden sekä
puhdistamolietteiden käsittelymenetelmänä, jotta laitoksen lopputuotteiden hygieeninen laatu on korkea ja lopputuotteet voidaan käyttää peltolannoitteina tai maanparannusaineina. Kun hygienisointi toteutetaan ennen biologista käsittelyä, on mädätysjäännöksellä vahva suoja biologista kontaminaatiota vastaan pitkänkin välivarastoinnin aikana. Tästä syystä välivarastoinnin ei tarvitse tapahtua katetussa tilassa. Biokaasutuksen
jälkeen toteutettava hygienisointi johtaisi riskiin mädätysjäännöksen altistumisesta esimerkiksi Salmonellan suhteen, kun lannoitetuotetta välivarastoidaan jätekeskuksen alueella. Hygienisoinnilla on positiivisia vaikutuksia myös muihin biojalostamon prosesseihin.
Käsiteltävät materiaalit pumpataan hydrolyysisäiliöstä hygienisointiyksiköihin (3 kpl)
lämmönvaihtimien kautta. Lämmönvaihtimissa materiaalin lämpötila kohotetaan 70
°C:een. Hygienisointiyksiköt toimivat rinnakkaisina panosprosesseina, jolloin materiaalin
syöttö biologiseen prosessiin ei katkea. Hygienisoinnin kesto on vähintään 60 minuuttia.
Hygienisointiyksiköt ovat täyssekoitteisia, eristettyjä säiliörakenteita. Säiliöt ovat kaasuja vesitiiviitä, eivätkä aiheuta päästöjä ympäristöön. Laitoksen valvomojärjestelmä kerää hygienisoinnin käsittelylämpötilat automaattisesti tietokantaan, josta ne ovat tarkastettavissa biojalostamon toimintaa lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen kautta
valvovien viranomaisten toimesta (Evira). Hygienisointivaihetta ei voida ohittaa ja käsittelylämpötilan jäädessä alle tavoitelämpötilan (70 °C) kierrätetään materiaali uudelleen
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käsiteltäväksi. Hygienisointivaiheen jälkeen syöte johdetaan linjan 2 materiaalille varattuun anaerobireaktoriin.
3.2.3. Anaerobinen käsittely
Molempien linjojen anaerobireaktoreissa syöte käsitellään hapettomissa olosuhteissa
täyssekoitteisessa suljetussa reaktorissa, 35–38 °C:ssa, noin 18–23 vrk:n aikana siten,
että sen mineralisoitumisaste nousee noin 30 %:sta 60–65 %:iin. Syötteen mineralisoitumisen yhteydessä prosessista saadaan talteen biokaasua, joka hyödynnetään energiana.
Anaerobireaktorien tilavuus on noin 3700 m3.
Käsittelyn aikana orgaanisen aineksen hajotessa muodostuu vettä, metaania ja hiilidioksidia eli biokaasua. Biokaasu sisältää myös vähäisiä määriä rikkivetyä (noin 0,01 – 0,3 %),
joka puhdistetaan ennen hyötykäyttöä. Orgaanisen aineksen hajoaminen alentaa käsiteltävien materiaalien kuiva-ainepitoisuutta, pitoisuuden aleneminen riippuu kuivaaineksen sisältämän orgaanisen aineksen osuudesta ja sen hajoamisasteesta. Prosessin
tuottama biokaasu vähentää käsiteltävän materiaalin massaa ja tilavuutta noin 4 – 8 %.
Käytännössä laitoksen massataseeseen materiaalista tuotetun biokaasun määrällä ei ole
merkittävää vaikutusta, koska laitoksella käytetään erityisesti kuljetuskaluston puhdistamiseen vettä, joka johdetaan prosessiin. Lisäksi hajukaasujen käsittelyssä ja veden
erotuksessa käytetään vettä, jotka samoin lisäävät lopputuotteiden kokonaismäärää.
Reaktoreista käsitelty materiaali eli mädäte puretaan pumppaamalla mädätteen välivarastosäiliöön. Molemmilla linjoilla on omat säiliönsä. Säiliöt ovat kaasutiiviitä mädätteen
sisältämän ja sen jatkohajoamisen tuottaman biokaasun talteen ottamiseksi. Välivarastosäiliöt ovat maanpäällisiä terässäiliötä.

3.2.4. Vedenerotus
Anaerobisen käsittelyn ja välivarastoinnin jälkeen mädäte voidaan johtaa vedenerotukseen, joka sijoittuu erilliseen rakennukseen (kuva 3.2). Vedenerotus toteutetaan lingolla, jossa mädätteestä saadaan erotettua kaksi jaetta; fosforipitoinen kuiva-aines ja typpipitoinen nestejae. Molemmissa linjoissa lingolta syntyvästä nestejakeesta kierrätetään
tarvittava määrä esikäsittelyyn tulevan materiaalin laimennukseen.
Alitetta käsittelevä linja 1
Linjassa 1 lingotaan kaikki syntyvä mädätysjäännös. Syötteen sisältäessä yhdyskuntajätteestä erotettua biojaetta ei syntyviä lopputuotteita voida Eviran lausunnon mukaan
käyttää lannoite- ja maanparannusjakeina sellaisenaan. Linjassa 1 syntynyt nestejae ohjataan edelleen typen konsentrointiprosessiin, jona voidaan käyttää esimerkiksi strippausmenettelyä. Strippauksessa nestejakeesta jatkojalostetaan typpikonsentraattina
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ammoniakkivettä tai ammoniumsulfaattia. Syntynyt konsentraatti on mahdollista hyödyntää lannoite- ja teollisuuskäyttöön, koska ammoniakki on erotettu alkuperäisestä
fraktiostaan. Typen erotusprosessista jäljelle jäävä jätevesi viemäröidään jätevedenpuhdistamolle laadittavan teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti.
Veden erotuksessa syntyvä kiinteä mädätysjäännös käsitellään polttamalla esimerkiksi
Ekokemin laitoksella tai hyödynnetään lainsäädännön niin salliessa esim. kaatopaikan
rakenteisiin tai muuhun vastaan paikkaan.
Tavallisia jätejakeita vastaanottava linja 2
Mädätysjäännös on sellaisenaan lannoitekäyttöön soveltuva maanparannuslannoite. Vedenerotuksen jälkeisen nestejakeen sisältäessä jätevesilietteitä yli 10 % tuorepainosta ei
se nykyisen lainsäädännön mukaan ole sellaisenaan peltolevitykseen kelpaavaa. Siten
linjassa 2 lingotaan mädätysjäännöstä vain sen verran kuin nestejaetta tarvitaan prosessin alkupäähän laimenteeksi. Loput mädätysjäännöksestä ohjataan sellaisenaan nestemäisen lannoitejakeen varastosäiliöihin (kuva 3.2) ja edelleen asiakkaille toimitettavaksi. Lingolla syntyvä kuivattu mädätysjäännös on myös lannoitekäyttöön soveltuva maanparannuslannoite ja se toimitetaan välivarastointikentän kautta (kuva 3.2) edelleen asiakkaille.
3.2.5. Hajukaasujen käsittely
Hajukaasujen käsittelyn piiriin kuuluu biojätteen vastaanotto- ja esikäsittelytilat, lietteiden vastaanottotila ja – allas sekä lopputuotteiden käsittelyrakennus. Laitoksen ilmanvaihdossa kiinnitetään erityistä huomiota korvaus- ja poistoilman suhteiden optimointiin, joka tapahtuu automaattisesti laitoksen päävalvomon avulla.
Hajukaasujen käsittely toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kaasut
johdetaan biokemialliseen pesuriin, jossa hajukaasujen sisältämät orgaaniset yhdisteet
sidotaan kemikaaleilla ja sitomatta jääneet yhdisteet hapetetaan biologisesti. Käytettävät kemikaalit valitaan käsiteltävän kaasun sisältämien yhdisteiden mukaan; natriumpohjaiset kemikaalit soveltuvat pelkistyneiden rikkiyhdisteiden poistamiseen ja happoa
käytetään ammoniakin sitomiseen. Biokemiallinen pesuri käyttää noin 5 – 10 m3 prosessivettä vuorokaudessa. Pesurin poistovesi johdetaan vastaanottoaltaaseen.
Biokemiallisen pesun jälkeen puhdistettu ilma johdetaan otsonoinnin kautta aktiivihiilisuodatukseen. Aktiivihiilisuodatuksella varmistetaan hajukaasujen riittävä väheneminen. Aktiivihiilisuodatus toimii myös hajukaasujen käsittelyn varojärjestelmänä.
Hajukaasujen käsittelyn jälkeen poistoilma johdetaan purkuputkeen, joka purkaa käsitellyn ilman vähintään 10 m korkeuteen.
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Lopputuotteiden käsittelyrakennuksen poistoilma käsitellään omassa järjestelmässään,
etäisyyden ja erilaisen koostumuksensa vuoksi. Järjestelmä koostuu pesurista ja poistopiipusta.
3.2.6. Biokaasun varastointi ja jatkokäsittely
Muodostuva biokaasu johtuu lievän ylipaineen alaisessa putkistossa biokaasuvarastoon.
Biokaasun varastointia varten rakennetaan kaksoiskalvorakenteinen, noin 1 800 m3:n
kaasuvarasto (kuva 3.2). Biokaasuvarasto tuottaa kaasuputkistoon tarvittavan ylipaineen
ja toimii myös muutaman tunnin puskurivarastona. Kaasupallosta biokaasu ohjataan jatkokäsittelyyn. Biokaasun käsittelyn tarpeen määrittelee kaasun loppukäyttö. Biokaasusta
voidaan tuottaa lämpöenergiaa biokaasukattilassa, sähköä ja lämpöä CHP-laitoksella,
sekä liikennepolttoainetta.
•

•

•

•

Biokaasun hyödyntäminen edellyttää vähintään kaasun kuivaamista. Kaasun kuivaaminen (veden erotus) toteutetaan jäähdyttämällä biokaasu lähelle kastepistettä, jolloin kaasun sisältämä vesihöyry kondensoituu ja erottuu kaasusta. Prosessin
käyttämä vesi (5-15 m3/vrk) johdetaan takaisin prosessiin.
CHP-tuotaanto edellyttää biokaasun käsittelyltä edellä kuvatun veden erotuksen
lisäksi, biokaasun puhdistamista rikkivedyn osalta laitevalmistajan ohjeiden mukaiselle tasolle sekä kaasun paineistuksen noin 80–150 mbar tasolle.
Biokaasukattilaa käytetään laitoksen oman lämpöenergian tuottamiseen prosessin
ylösajovaiheessa sekä CHP-laitoksen huolto- ja häiriötilanteissa. Biokaasun hyötykäyttö kattilassa edellyttää kaasun paineistamista noin 50-100 mbar tasolle.
Biokaasun liikennekäyttö edellyttää edellä kuvattujen käsittelyjen lisäksi hiilidioksidin poistoa ja rikkivetypitoisuuden alentamista <10 ppm tasolle sekä kaasun paineistuksen 200-300 bar tasolle. Biokaasusta erotettu hiilidioksidi voidaan poistaa
ilmakehään tai ottaa talteen ja hyödyntää esimerkiksi lannoitteena kasvihuoneissa. Kaasunkäsittely-yksikkö sijoittuu laitosalueelle. Kaasua voidaan paineistaa vaiheittain, laitosalueella siirtoa varten ja verkon läheisyydessä verkkoon injektointia varten. Jalostettu biokaasu johdettaisiin matalapaineista kaasuputkea pitkin
8,2 km päässä olevaan kaasuverkon runkoputkeen. Kaasuputken linjaus menisi todennäköisesti Kantatie 54 (Lahden tie) vartta edelleen Valtatie 3 (Hämeenlinnan
moottoritie) ali toisella puolella olevaan kaasurunkoputkeen.
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3.2.7. Käsittelyyn vastaanotettavat materiaalit
Biojalostamossa voidaan käsitellä Ekojalostamon biojakeen lisäksi teollisuuden, yhdyskuntien ja maatalouden biohajoavia jätejakeita. Laitoksen toimintaa harjoitetaan kaupallisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ja jätejakeiden toimittajien kanssa solmittavien palvelusopimusten pituudet voivat vaihdella. Näin ollen myös laitokselle vastaanotettavien jätejakeiden väliset suhteet voivat vaihdella.
Linja 1
Linjalla 1 vastaanotetaan Ekojalostamossa yhdyskuntajätteestä erottuvaa biojaetta. Tämän lisäksi linjaan voidaan vastaanottaa taulukossa 1 esitettyjä jakeita. Linjan 1 lopputuotteita ei hyödynnetä suoraan lannoitetuotteina.
Taulukko 1. Linjalla 1 yhdyskuntajätteestä erotetun biojakeen lisäksi vastaanotettavia
jakeita.
07 07
Hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole mainittu muualla, valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
07 07 10
Solumassajäte
07 07 99
Solumassajäte
16 07
Kuljetussäiliöiden, varastosäiliöiden ja tynnyrien puhdistuksessa syntyvät
jätteet
16 07 09
Mäntyöljysakka
16 07 99
Mäntyöljysakka

Linja 2
Linjalla 2 valmistuu lopputuotteena lannoitejakeita, tällöin laitokselle voidaan ottaa sivutuoteasetuksen [(EY) N:o 1069/2009] piiriin kuuluvista sivutuotteista vain kolmannen
luokan jakeita sekä toisen luokan jakeista lantaa. Luokan 3 materiaaleja ovat:
• ihmisravinnoksi hyväksytyistä eläimistä saatavat sivutuotteet, joita ei kuitenkaan
käytetä elintarvikkeiksi (esim. keuhkot, mahat, likaantuneet osat, vertymät)
• elävänä tarkastuksessa hyväksyttyjen eläinten veri, vuodat, nahat, sorkat, kaviot,
sarvet, sianharjakset, höyhenet ja sulat
• ravintoloiden, pitopalveluiden ja keittiöiden (mm. keskuskeittiöt ja kotitalouksien
keittiöt) ruokajäte, kun se on tarkoitettu eläinten ruokintaan tai käsiteltäväksi
biokaasu- tai kompostointilaitoksessa
• entiset eläinperäiset elintarvikkeet (peräisin esim. tukku- ja vähittäiskaupasta ja
elintarviketeollisuudesta), kuten liha ja lihatuotteet sekä kala ja kalatuotteet,
joita ei ole enää tarkoitettu ihmisravinnoksi valmistuksessa tai pakkauksessa esiintyneiden ongelmien vuoksi ja jotka eivät aiheuta vaaraa ihmisille tai eläimille
• elintarvikkeiden käsittelyssä ja valmistuksessa syntyvät sivutuotteet
• tuoreet kalasta saatavat sivutuotteet, joita saadaan kalatuotteita ihmisravinnoksi
valmistavilta laitoksilta
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Sivutuoteasetus huomioon ottaen linjalla 2 käsiteltävät jätejakeet voivat kuulua EU:n
jäteluokituksen mukaan taulukossa 2 esitettyihin luokkiin, mukaan lukien yhdyskuntien
jätevesilietteet.
Taulukko 2. Biojalostamon potentiaaliset jäteluokituksen mukaiset linjan 2 jätejakeet,
joiden käsittelyyn haetaan lupaa.
02
Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet
02 01 01
Pesu- ja puhdistuslietteet
02 01 02
Eläinkudosjätteet
02 01 03
Kasvijätteet
02 01 06
Eläinten ulosteet, virtsa ja lanta (likaantunut olki mukaan luettuna) sekä erikseen kootut ja muualla käsiteltävät nestemäiset jätteet
02 01 07
Metsätalouden jätteet
02 02
Lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet
02 02 01
Pesu- ja puhdistuslietteet
02 02 02
Eläinkudosjätteet
02 02 03
Kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 02 04
Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 02 99
Jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 03
Hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen ja
tupakan valmistuksessa ja jalostuksessa, säilykkeiden valmistuksessa, hiivan
ja hiivauutteen valmistuksessa sekä melassin valmistuksessa ja käymisessä
syntyvät jätteet
02 03 01
Pesu-, puhdistus-, kuorinta-, sentrifugointi- ja erotuslietteet
02 03 02
Säilöntäainejätteet
02 03 05
Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 03 99
Jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 04
Sokerin jalostuksessa syntyvät jätteet
02 04 01
Sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines
02 04 03
Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 04 99
Jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 05
Maidonjalostusteollisuudessa syntyvät jätteet
02 05 01
Kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 05 02
Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 05 99
Jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 06
Leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa syntyvät jätteet
02 06 01
Kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 06 02
Säilöntäainejätteet

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

24

Biotehdas Oy – Riihimäen biojalostamohankkeen - YVA-ohjelma 2015

02 06 03
02 06 99
02 07
02 07 01
02 07 02
02 07 03
02 07 04
02 07 05
02 07 99
19 05
19 05 01
19 05 02
19 05 03
19 05 99
19 06
19 06 03
19 06 04
19 06 05
19 06 06
19 06 99
19 07
19 07 03
19 08
19 08 05
19 08 12

19 08 14
19 12
19 12 01
19 12 12

20
20 01 08
20 01 25

Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
Jätteet, joita ei ole mainittu muualla
Jätteet, jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta)
Raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
Alkoholin tislausjätteet
Kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
Kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
Jätteet, joita ei ole mainittu muualla
Kiinteiden jätteiden aerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
Yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden kompostoimaton osa
Eläin- ja kasvijätteiden kompostoimaton osa
Komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia
Jätteet, joita ei ole mainittu muualla
Jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste
Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete
Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste
Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete
Jätteet, joita ei ole mainittu muualla
Kaatopaikan suotovedet
muut kuin nimikkeessä 19 07 02 mainitut kaatopaikan suotovedet
Jätevedenpuhdistamoissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla
Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
Muut kuin nimikkeessä 19 08 11 mainitut teollisuuden jätevesien biologisessa
käsittelyssä syntyvät lietteet
Muut kuin nimikkeessä 19 08 13 mainitut teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet
Jätteiden mekaanisessa käsittelyssä (kuten lajittelussa, murskaamisessa, paalauksessa ja pelletoinnissa) syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla
Paperi ja kartonki
Muut kuin nimikkeessä 19 12 11 mainitut, jätteiden mekaanisessa käsittelyssä
syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina)
YHDYSKUNTAJÄTTEET (Asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat
kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet), ERILLISKERÄTYT JAKEET
MUKAAN LUETTUINA
Biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet
Ruokaöljyt ja ravintorasvat
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20 01 99
20 02
20 02 01
20 03
20 03 01
20 03 02
20 03 04
20 03 06

Jätelajit, joita ei ole mainittu muualla
Puutarha- ja puistojätteet, hautausmaiden hoidossa syntyvät jätteet mukaan
luettuina
Biohajoavat jätteet
Muut yhdyskuntajätteet
Sekalaiset yhdyskuntajätteet
Torikaupassa syntyvät jätteet
Sakokaivolietteet
Viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

Biojalostamossa käsiteltävien jätejakeiden laatua ja määrää rajoittaa lainsäädännön lisäksi myös soveltuvuus prosessiin. Tuntemattomien uusien jakeiden soveltuvuus biokaasuprosessiin selvitetään ennen niiden laitokselle ottamista.
Suunnitteluvaiheessa biojalostamossa käsiteltäviä jakeita arvioidaan vastaanotettavan
seuraavasti:
• Ekojalostamon biojae 30 000 tn/a (TS 30 %) (linja 1)
• Biojäte (kotitaloudet, kauppa, ravintolat) 20 000 tn/a (TS 28 %) (linja 2)
• Lietteet 15 000 tn/a (TS 17 %) (linja 2)
Vastaanotettava määrä vuosittain on enimmillään 65 000 tonnia biohajoavia jätejakeita.
Osa laitokselle tulevasta jätteestä on kuiva-ainepitoisuudeltaan kuivempaa, osa laimeampaa. Oikea kuiva-ainepitoisuus saavutetaan ensisijaisesti eri jätejakeiden suhteiden optimoinnilla sekä prosessivesien kierrätyksellä, minkä johdosta raaka-aineen homogenisointiin tarvittavan veden käyttö vähenee.
3.2.8. Piha-alueet ja liikennejärjestelyt
Laitoksen piha-alueet toteutetaan siten, että ne alueet, joissa kuljetetaan ja siirretään
käsittelemätöntä ja käsiteltyä materiaalia, asfaltoidaan ja viemäröidään. Asfaltoinnin
avulla estetään käsittelemättömien raaka-aineiden ja käsitellyn aineksen joutuminen
maaperään ja valumavesiin tilanteissa, joissa inhimillisen virheen tai laiterikon johdosta
ainesta voi joutua maahan. Asfaltoidulta alueelta aines voidaan poistaa ja palauttaa käsittelyprosessiin laitoksen kaluston avulla.
Sadevesiviemäröinti toteutetaan ns. kaksoisviemäröintijärjestelmänä, jossa normaalitilanteessa sade- ja hulevedet johdetaan maastoon. Piha-alueen pesutilanteissa tai mahdollisissa vuototilanteissa hulevedet voidaan johtaa laitoksen vastaanottoaltaaseen. Sadevesiviemäröinti varustetaan näytekaivoilla, joiden avulla seurataan rakenteiden mahdollisia vuototilanteita sekä muita häiriötilanteita.
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Alueelle tullaan kulkemaan Kt 54:lta alueen nykyisen liittymän kautta Kuulojantielle ja
edelleen Kuulojantieltä rakennettavan liittymän kautta. Kuvassa 3.4 on esitetty alustavasti suunniteltu liikennöintireitti hankealueelle.

Kuva 3.4. Alustava liikennöintireitti Kt 54:lta hankealueelle.
3.2.9. Veden hankinta
Biojalostamo liitetään Riihimäen Veden vesijohtoverkkoon. Tarvittavan puhtaan veden
määrän on arvioitu olevan 15 000 m3. Puhdasta vettä tarvitaan prosessissa mm. vedenerotuksessa polymeerivetenä sekä laitoksen ja kaluston pesu- ja puhdistustoimiin.
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3.2.10. Muodostuvat jätteet ja jätevedet
Jätteet
Laitoksen toiminnassa muodostuu erilaisia jätejakeita seuraavasti:
• Vastaanotettavien jätejakeiden sisältäessä hiekkaa, soraa tai muuta vastaavaa
raskasta ainesta, mitä kerääntyy mm. vastaanottoaltaan pohjalle. Vastaanottoaltaan tyhjentäminen toteutetaan arvion mukaan kerran vuodessa. Tällöin altaan
pohjalle saostunut aines tyhjennetään ja toimitetaan luvansaaneeseen käsittelypaikkaan.
• Biojakeen ja biojätteen esikäsittelystä syntyy pääasiassa muovijätettä arviolta 1015 % tuodusta jätemäärästä. Jakeet toimitetaan luvansaaneeseen käsittelypaikkaan.
• Linjan 1 kuivattu mädätysjäännös toimitetaan luvansaaneeseen käsittelypaikkaan.
• Laitoksen toimisto- ja sosiaalitiloissa muodostuu sekalaista yhdyskuntajätettä, joka lajitellaan ja toimitaan luvanvaraiseen käsittelypaikkaan.
• Käyttökelvottomat koneet, laitteet ym. toimitetaan luvanvaraiseen käsittelypaikkaan.
• Hajunkäsittelyssä oleva aktiivihiilimassa vaihdetaan tarvittaessa ja toimitetaan
luvan saaneeseen käsittelypaikkaan tai hyödynnetään hiilenlähteenä lopputuotteessa.
Taulukossa 3 on esitetty yhteenvetona muodostuvien jätteiden EWC-koodi, määrä ja käsittely.
Taulukko 3. Biojalostamolla syntyvät jätejakeet.
Jätelaji
EWCMäärä tn/a Toimitus
koodi
Vastaanottoaltaan
19 06 99
50
hyödyntäminen materiaalina
puhdistuksessa syntai energiana / loppusijoitus
tyvä rejekti
Biojätteen esikäsit- 19 12 12
1 400-2
hyödyntäminen materiaalina
telyssä syntyvä re100
tai energiana
jekti
Kuivattu mädätys- 19 06 99
9 700
energiana hyödyntäminen
jäännös
Sekalainen
yhdys- 20 03 01
0,2
hyödyntäminen materiaalina
kuntajäte
tai energiana
Metalli
20 01 40
1
hyödyntäminen materiaalina
Ajoneuvojen huolto:
hyödyntäminen materiaalina
öljynsuodattimet
16 01 07
1
tai energiana
muut osat
16 01 18
1
Aktiivihiilimassa
hyödyntäminen materiaalina
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Laitokselle laaditaan jätelain 120 §:n mukainen jätteen käsittelyn seurantasuunnitelma.
Syntyvien jätteiden määrästä ja laadusta sekä toimituspaikoista pidetään kirjaa.

Jätevedet
Biojalostamolla muodostuu prosessijätevesiä linjan 1 nestejakeen käsittelyprosessissa
arvioilta noin 25 000 m3 vuodessa. Jätevedet johdetaan viemäriin edelleen käsiteltäväksi
jätevedenpuhdistamolle laadittavan teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti.
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4 LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN
Biojalostamohankkeella on keskeinen asema osana Ekokem Oyj:n Riihimäen Kiertotalouskylähanketta.
Ekokemin laitosalueelle Riihimäelle rakentuu vuoden 2016 loppuun mennessä Kiertotalouskylä, jossa yhdyskuntajätteen sisältämät materiaalit kiertävät eteenpäin Ekojalostamon, Suomen ensimmäisen muovijalostamon ja Biotehdas Oy:n biojalostamon kautta.
Ekojalostamossa yhdyskuntajätteestä erotellaan ennen jätteen energiahyödyntämistä
noin 30-37 prosenttia biojätettä, 7-10 prosenttia muovia ja 3 prosenttia metallia. Nämä
virrat hyödynnetään ja jalostetaan muovi- ja biojalostamoiden kautta teollisuuden raaka-aineiksi ja energiaksi. Kiertotalouskylässä yhdyskuntajätteen kierrätysaste nousee 50
prosenttiin ja hyötykäyttöaste 96–98 prosenttiin. Kuvassa 4.1 on esitetty kaaviokuva
Kiertotalouskylän rakenteesta.

Kuva 4.1. Kaaviokuva Ekokem Oyj:n Kiertotalouskylähankkeesta.
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5 SUHDE LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÄ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUA
KOSKEVIIN SUUNNITELMIIN JA OHJELMIIN
5.1.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016

Uudessa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2016 biohajoavan jätteen sijoittamista kaatopaikoille rajoitetaan. Tavoitteena on mm. tehostaa kaatopaikoilla syntyvän, ilmastolle haitallisen metaanin talteenottoa sekä edistää biokaasun laitosmaista
tuotantoa ja käyttöä. Suunnitelmassa mainitaan myös yhtenä kierrätystä ja uusiomateriaalien käyttöä edistävänä keinona jäteperäisten lannoitevalmisteiden käytön edistäminen viherrakentamisessa sekä maataloudessa.
Yhdyskuntajätteiden osalta tavoitteena on kierrättää eli hyödyntää materiaalina 50 %,
polttaa eli hyödyntää energiana 30 % ja sijoittaa kaatopaikoille enintään 20 % jätteestä.
Biotehtaan biojalostamohanke on osaltaan tukemassa pääsyä näihin tavoitteisiin kierrättämällä biohajoavaa jätemateriaalia kierrätysravinteiksi sekä hyödyntämällä niiden sisältämää bioenergiaa.
5.2.

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmaan on kirjattu konkreettisia toimia, jotka tämän
hankkeen myötä toteutuvat osittain tai kokonaan:
•
•
•
•

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

5.3.

EU:n maakohtaiset tavoitteet ja kansallinen energia- ja ilmastostrategia

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

liikenteen uusiutuvan energian osuus nostetaan 10 prosenttiin (Suomen oma tavoite 20 %)

Kansallisen ilmastostrategian keinovalikoimaan kuuluu mm. uusiutuvien energialähteiden
tuotannon ja käytön lisääminen, mikä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi
parantaa energiahuollon omavaraisuutta. Maatalouden päästöjen rajoittaminen liittyy
kotieläintalouden metaanipäästöjen ja viljelyn typpioksidipäästöjen rajoittamiseen. Yhtenä keinona tähän mainitaan biokaasuntuotanto.
5.4.

Riihimäen ilmastostrategia 2020 "Kohti hiilineutraalia Riihimäkeä”

Ilmastostrategiatyön tarkoituksena on ollut löytää keinot, joilla pystytään vähentämään
Riihimäen alueella muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja siten hillitsemään ilmaston
muuttumista ja sen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia. Tavoitteena on saada aikaan
pysyviä toimintatapoja, joilla eri toimintojen energiankulutus ja niistä aiheutuvat kasvihuone-kaasupäästöt vähenevät. Ilmastostrategiaan on sisällytetty toiminnat, jotka kuuluvat kaupungin omaan toimivaltaan tai ohjaukseen ja joihin kaupunki voi välillisesti vaikuttaa ja joista syntyy eniten kasvihuonekaasupäästöjä Riihimäellä.
Tavoitteita on asetettu mm. uusiutuvan ja vähäpäästöisen energian osuuden kasvattamiseen. Biotehdas Oy:n hanke kasvattaa alueen uusiutuvan energian osuutta tuottamalla
biokaasua.
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6 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT
6.1.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

Biojalostamohankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) ja asetuksen (713/2006) mukaisessa laajuudessa.
Biojalostamohankkeelle on suoritettava ympäristövaikutusten arviointimenettely asetuksen 2. luvun 6 §:n kohdan 11 b perusteella, kun laitoksen biologisen käsittelykapasiteetti
ylittää 20 000 tn vuotuisen määrän. YVA-viranomaisena toimii Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
6.2.

Ympäristölupa

Biojalostamohankkeen toteuttaminen edellyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan. Ympäristönsuojelulain liitteen I, taulukon 1 kohdan 13f mukaan
jätteiden anerobinen käsittelytoiminta, jonka käsittelykapasiteetti on vähintään 100
tonnia vuorokaudessa kuuluu direktiivilaitoksiin. Vaihtoehdossa VE1 vuorokausikapasiteetti on noin 180 tn/vrk ja kuuluu siten direktiivilaitosten piiriin, mikä on huomioitava
myös ympäristölupaa haettaessa. Direktiivilaitosten kohdalla kyseeseen tulee myös alueen perustilaselvityksen tarpeen arviointi. Tarpeen arviointi tehdään ympäristölupaprosessin yhteydessä.
Ympäristöluvan lupaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristölupaan liittyviä päätöksiä voidaan tehdä vasta, kun lupaviranomaisella on käytössään
hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto.
6.3.

Rakennuslupa

Biojalostamon rakentaminen vaatii yksityiskohtaiset rakennus- ja rakennuttamissuunnitelmat. Näihin edellytetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL (132/1999) mukaiset rakennusluvat, jotka myöntää Hausjärven kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
6.4.

Patoturvallisuuslaki

Patoturvallisuustoiminnan tarkoituksena on ennalta ehkäistä padoista aiheutuvat onnettomuustilanteet eli estää patoja sortumasta. Patoturvallisuuslainsäädännön mukaisesti
padon omistajat vastaavat patojensa turvallisuudesta. Patoturvallisuusasioiden viranomaisvalvonta kuuluu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.
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Nestemäisen lannoitejakeen varastosäiliöt saattavat kuulua patoturvallisuuslain
(494/2009) piiriin. Patoturvallisuuslain soveltamisesta nestemäisen lannoitejakeen varastosäiliöihin on pyydettävä lausunto tähän erikoistuneelta Kainuun elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta.
6.5.

Teollisuusjätevesisopimus

Teollisuusjätevesiksi luokitellaan kaikki vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavat jätevedet, jotka poikkeavat asumajätevesistä. Niillä voi olla vaikutuksia viemäriverkoston
kuntoon, jätevedenpuhdistamon prosessiin tai vesihuoltolaitoksen työntekijöiden turvallisuuteen.
Tuotannossaan ja toiminnassaan syntyneitä jätevesiä viemäriin laskevien teollisuusyritysten on solmittava jätevesiä vastaanottavan laitoksen kanssa teollisuusjätevesisopimus
jätevesien johtamisesta. Jäteveden johtamiselle asetettavat ehdot määritellään tapauskohtaisesti veden määrästä ja laadusta riippuen. Teollisuusjätevesisopimukseen voidaan
esimerkiksi määrittää lisäehtoja jätevesien tarkkailusta tai haitallisten aineiden enimmäismääristä. Tässä hankkeessa jätevesiä vastaanottavan laitoksena toimii Riihimäen
Veden puhdistamo.
6.6.

Laitoshyväksyntä

Laitoshyväksyntä vaaditaan lannoitevalmistelain (539/2006) mukaan kaikilta orgaanisia
lannoitevalmisteita valmistavilta laitoksilta. Lisäksi sivutuoteasetuksen (EY) N:o
1069/2009 mukainen laitoshyväksyntä edellytetään kaikilta luokkaan 3 (ruokajäte, kaupan entiset elintarvikkeet, teollisuuden eläinperäinen jäte) ja luokkaan 2 (lanta) käsitteleviltä laitoksilta. Laitoshyväksyntä edellyttää, että laitokselle on laadittu omavalvontajärjestelmä, jonka on perustuttava HACCP-järjestelmään (Hazard Analysis and Critical
Control Points = Riskien analysointi ja kriittisten valvontapisteiden valvonta). Laitoshyväksynnän myöntää Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira).
6.7.

Tuotehyväksyntä

Sivutuoteasetuksen (EY 106972009) ja lannoitevalmistelain (539/2006) perusteella laitoksella muodostuvien ravinnejakeiden markkinointi ja myynti edellyttää tuotehyväksyntää. Tuotehyväksynnän kriteereinä on, että ravinnejakeille on laadittu tuoteselosteet ja
niiden hygieeninen laatu on todennettu hyväksytyssä laboratoriossa. Tuotehyväksynnän
myöntää Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira).
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6.8.

Kemikaalilain mukainen ilmoitus

Biojalostamolla sovelletaan asetusta vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja
varastoinnista (855/2012). Asetuksen mukaan kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi edellyttävät ilmoitusta palopäällikölle tai kunnan kemikaaliviranomaiselle. Mikäli
biokaasua johdetaan putkistossa edelleen muualla käytettäväksi, putkistoihin ja niihin
liittyviin laitteistoihin sovelletaan maakaasuasetusta.
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7 YMPÄRISTÖN NYKYTILAN KUVAUS
7.1.

Kaavoitustilanne ja suojelualueet

7.1.1. Maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava
Kanta-Hämeen maakuntakaava
Kanta-Hämeen maakuntakaavojen yhdistelmä on vahvistettu valtioneuvostossa
28.9.2006, lainvoiman se sai valitusten jälkeen KHO:lta 28.12.2007. 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.4.2014. Maakuntakaavassa hankealue on
merkitty ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi (TT). Alueen kaavoituksessa ja toteuttamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen ja ympäristön suojaamiseen. Kuvassa 7.1 on
esitetty ote hankealueen maakuntakaavasta.

Kuva 7.1. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta (Hämeen Liitto). Hankealue merkitty
tähdellä.
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Kuulojan teollisuusalueen osayleiskaava
Hankealueella on voimassa Kuulojan teollisuusalueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava,
jonka Hausjärven kunnanvaltuuston on hyväksynyt 25.6.2002. Osayleiskaavassa alue ja
sen ympäristö on merkitty varastoalueeksi (TV-1), jolle saa sijoittaa sen toimintoja palvelevia huolto-, asuin- ja palvelurakennuksia sekä teollisuus- ja jätteenkäsittelyalueeksi
(TEJ-1), joka on tarkoitettu pilaantuneiden maamassojen käsittelyyn ja varastointiin että teollisuus- ja varastoalueeksi (T), jolle sijoittuvista toiminnoista ei ole yleiskaavoituksen yhteydessä ollut varmuutta. Suunnitellun seututien itäpuolella Hausjärvellä on valmisteilla teollisuus- ja varastoalueen kaavatyö ns. Paloheimon alue. Kuvassa 7.2 on esitetty ote hankealueen osayleiskaavasta.

Kuva 7.2. Ote Kuulojan teollisuusalueen osayleiskaavasta (Hausjärven kunta). Hankealue
on merkitty tähdellä.
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Asemakaava
Hausjärven Kuulojan asemakaavan muutoksessa (hyväksytty Hausjärven kunnanvaltuustossa 23.4.2013) hankealue on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten ja jätteenkäsittelyn korttelialueeksi (TT-3). Alueella saa käsitellä ja välivarastoida jätteitä, ongelmajätteitä, pilaantuneita maita ja muita ympäristöluvassa määriteltyjä materiaaleja.
Alueelle saa sijoittaa jätteen ja ongelmajätteen käsittelylaitoksen toimintaan liittyviä
rakennuksia ja rakenteita, kuten toimisto-, laboratorio-, koulutus-, huolto-, varasto-,
laitos-, voima-laitos-, halli- ja terminaalitiloja ja muita alueen toimintaan liittyviä rakennuksia, rakenteita ja varastokenttiä sekä tarvittavia yhdyskuntateknisiä laitteita.
Rakenteissa voidaan käyttää puhtaita maita, stabiloituja massoja ja soveltuvia jätemateriaaleja ympäristönsuojelulain mukaisesti. Rakenteet toteutetaan niin, että ne eivät estä alueen käyttöä kaavan salliman käyttötarkoituksen mukaiseen rakentamiseen. Aluetta
ei saa käyttää ongelmajätteen loppusijoitusalueena eikä rakenteissa saa käyttää ongelmajätteeksi luokiteltavaa materiaalia. Aluetta voidaan käyttää pysäköintiin ja alueelle
saa sijoittaa raskaan kaluston paikoitusalueen. Alueen lounaiskulmaan on merkitty ohjeellinen hulevesien käsittelyalue (hu). Alueen pohjois-, itä- ja lounaisreunoille on merkitty istutettavan alueen osa (sv), joka on maisemoitava istutussuunnitelman mukaisesti.
Teollisuusalueen näkyminen kantatielle ja itäiselle ohitustielle on estettävä mahdollisuuksien mukaan. Alueelle voidaan sijoittaa suojavalli, joka on enintään 3,5 metriä viereisen kadun tai tien tasosta. Suojavallissa voidaan käyttää puhtaita maita, stabiloituja
massoja ja soveltuvia jätemateriaaleja ympäristönsuojelulain mukaisesti. Suojavalliin ei
saa sijoittaa ongelmajätteeksi luokiteltavaa materiaalia. Muilla reuna-alueilla on merkintä istutettavasta alueesta. Kuvassa 7.3 on esitetty hankealueen asemakaava.
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Kuva 7.3. Ote Hausjärven Kuulojan asemakaavasta (Hausjärven kunta). Hankealue on
merkitty tähdellä.
7.2.

Suojelualueet ja –kohteet

Hatlammin luonnonsuojelualue
Lähin luonnonsuojelualue (Hatlamminmäki ja -suo) sijaitsee lähimmillään noin 550 metrin käsittelykeskuksen rajasta lounaaseen Hausjärven kunnan rajan tuntumassa Riihimäen kaupungin puolella (kuva 7.4). Alue on merkitty Kanta-Hämeen maakunta-kaavaan ja
Kuulojan osayleiskaavoihin luonnonsuojelulain nojalla suojeltavaksi luonnonsuojelualueeksi (merkintä SL). Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita, jotka ovat valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä. Hämeen ELY-keskus on toteuttanut maakuntakaavan suojeluvarausta ostamalla maata luonnonsuojelutarkoituksiin. Valtiolle hankitut alueet ovat Metsähallituksen hallinnassa, mutta alueita ei toistaiseksi ole muodostettu luonnonsuojelualueiksi. ELY-keskuksen päätöksellä rauhoitettuja yksityisiä luonnonsuojelualueita Hatlamminsuon-Hatlamminmäen alueella ei ole.
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Hatlammin alueen pinta-ala on yhteensä 61 ha. Hatlamminmäki on maakunnallisesti arvokas ja paikallisesti erittäin merkittävä maisemansuojelualue geologisten arvojensa
johdosta. Hatlamminäellä on näkyvillä Yoldia-merivaiheen aikainen muinaisrantavyöhyke, joka muodostui noin 10 000 vuotta sitten kun jäätikkö suli ja Baltian jääjärvi muuttui
Yoldianmereksi. Kivikot, louhikot ja mäen laki ovat myös metsälain (1093/1996) 10 §:n
mukaisia metsän monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Hatlamminmäki liittyy viereiseen, Riihimäen arvokkaimpaan luontokohteeseen Hatlamminsuohon. Hatlamminsuon suojelullinen arvo perustuu lukuisiin suotyyppeihin, joita on
kaikkiaan 40. Hatlamminsuo on syntynyt järven umpeenkasvun seurauksena.
Keskeisen sijaintinsa ansiosta Hatlamminsuon ja –mäen alue on suosittu virkistyskohde.
Hatlamminsuolle on rakennettu luontopolku opastauluineen ja alue on muun muassa
marjastajien, kuntoilijoiden ja luontoharrastajien käytössä.
Muita suojelualueita
Muita lähialueen suojelukohteita ovat: noin 5,5, kilometrin päässä yksityisen maalla oleva Vahteriston luonnonsuojelualue (YSA 204056); noin 6,5 kilometrin päässä sijaitseva
harjujen suojeluohjelmaan kuuluva Pässinlukot-Nummenlukot (HSO 040038) luonnonsuojelualue sekä noin 7,5 kilomerin päässä olevat Kiimakallio1 (YSA 204618) ja Kiimakallio 2
(YSA 204617). Alueiden sijainnit suhteessa hankealueeseen on esitetty kuvassa 7.4.
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Kuva 7.4. Hankealueen lähialueelle sijoittuvat suojelukohteet (Ympäristökarttapalvelu
Karpalo).
7.3.

Vesistöt

7.3.1. Pintavedet
Suunnittelualue kuuluu Kokemäenjoen valuma-alueeseen (35) ja edelleen sen sivuhaaran
Helijoen osavaluma-alueeseen (35.828). Helijoen valuma-alueen kokonaispinta-ala on 19
km2.
Hausjärven teollisuusjäteykeskuksen alueelta kulkeutuu pintavesiä ympärysojia pitkin
alueen itäpuolella virtaavaan etelä-pohjoissuuntaiseen Myllysenojaan, josta vedet purkautuvat Liinamäenharjun ja Pukkimäen välitse pohjoiseen. Lisäksi puhtaita hulevesiä
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johdetaan kantatien 54 alitse koilliseen virtaavaan ojaan, josta vesi päätyy Myllysenojaan.
Myllysenojan valuma-alue koostuu pääosin metsä- ja peltomaista. Myllysenojasta vedet
virtaavat Piirilammen ja Helijoen kautta Turkaanjärveen ja edelleen Puujokeen ja siitä
Kernaalanjärveen. Purkureitin pituus Myllysenojasta käsittelykeskuksen viivästysaltaan
kohdalta Piirilampeen on noin 5,3 kilometriä. Piirilammesta Helijokea pitkin on noin 2
kilometriä Turkaanjärveen. Turkaanjärvestä on noin 0,5 kilometriä Puujokeen. Kuvassa
7.5 on esitetty alueen pintavedet.
Myllysenojan veden ja sedimentin laatua on tarkkailtu viranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti 1990-luvulta lähtien. Tarkkailua suorittaa Ekokem-Palvelu Oy.
Kuulojan käsittelykeskuksen vaikutuksia läheisiin pintavesiin on seurattu siitä saakka,
kun alueen rakentaminen aloitettiin.
Pintaveden tarkkailupisteitä Myllysenojassa on nykyisen Ekokem-Palvelu Oy:n seurantaohjelman mukaisesti yhteensä viisi, joista yksi on ns. taustapiste . Myllysenojan virtaaman vuosittainen vaihtelu on suurta. Runsaat sateet näkyvät nopeasti lisääntyneenä veden sameutena ja kohonneina kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksina. Nykyisen toiminnan
vaikutuksia on ollut havaittavissa lähinnä alueen ympärysojissa, mutta pitoisuustasot
metallien ja öljyjen osalta ovat olleet alhaisia. Raskasmetallien pitoisuudet ovat olleet
pääasiassa tasolla, jolla ei ole myrkkyvaikutuksia vesieliöihin. Veden metallipitoisuudet
ovat pääsääntöisesti täyttäneet talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Alueen toimintojen vaikutus Myllysenojan veden tai sedimentin laatuun ja sitä kautta ojan ekologiseen
tilaan on ollut vähäinen.
Piirilammin pinta-ala on 1,84 ha ja sen keskisyvyys on 2,7 metriä. Piirilammi on rehevöitynyt ja sen vesi on erittäin ruskeaa ja sameaa. Järven vedenlaatu on tällä hetkellä välttävä. Piirilammiin kohdistuu hajakuormitusta maataloudesta.
Puujoen Leppäkoski perattiin vuonna 1939, minkä jälkeen Turkaanjärven (17 ha) keskivedenkorkeus laski ja järvi rehevöityi niin, että vuonna 2005 matalaa avovesialuetta oli
enää noin 0,5 ha. Vuosina 2009–2011 järveä on kunnostettu ja avovettä on nyt noin 2 ha.
Puujoen kokonaispituus on 35 kilometriä ja sen alkulähde on Hausjärven taajaman pohjoispuolella sijaitseva Ansionjärvi. Puujoen virtaaman vuosittainen vaihtelu on suurta.
Keskivirtaama (MQ) on 5 m3/s, alin virtaama (NQ) 0,1 m3/s ja ylin virtaama (HQ) 41
m3/s. Joki on herkkä tulvimaan ja sen vedenlaatu on tyydyttävä. Jokeen kohdistuu hajakuormitusta maataloudesta.
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7.3.2. Pohjavedet
Hankealue ei sijaitse yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella.
Yleisesti Hausjärven teollisuusjätekeskuksen alueella orsivesipinta on osittain maanpinnan tasoilla. Pohjaveden pinnan voidaan olettaa olevan yleensä saven kuivakuorikerroksen alapinnan tasolla. Pohjaveden arvioitu virtaussuunta on itä-kaakkoon.
I luokan pohjavesialue Hausjärvi (0408602) sijaitsee noin 1,7 kilometriä hankealueesta
koilliseen, I luokan pohjavesialue Hirvenoja (0408652) noin 5,1 kilometriä luoteeseen, II
luokan pohjavesialue Kekomäki (0408609) noin 3 km:n etäisyydellä kaakossa, I luokan
pohjavesialue Kuru (0408603) noin 6 kilometriä kaakkois-etelään ja I lk:n pohjavesialue
Herajoki (0469451) sijaitsee noin 7 km:n etäsyydellä lounaaseen. Alueelta ei ole pohjaveden virtausyhteyttä pohjavesialueille. Lähin yksityisessä käytössä oleva kaivo sijaitsee
hankealueen kaakkoispuolella noin 200 metrin etäisyydellä. Kaivo kuuluu Ekokem-Palvelu
Oy:n tarkkailuohjelman piiriin tunnuksella K2114. Kuvassa 7.5 on esitetty myös alueen
lähimmät pohjavesialueet.
Ekokem-Palvelu Oy:n alueen ja ympäristön pohjavesien laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Tarkkailuun kuuluu yhdeksän pohjaveden havaintoputkea sekä neljä talousvesikaivoa.
Havaintoputkista ja kaivoista otettujen tarkkailunäytteiden perusteella pohjaveden laatu täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset (STM 461/2000). Pitkäaikaisten seurantatutkimusten perusteella maaperän ja pohjaveden laatu on todettu alueella olevan
kohtalainen ja sen lähiympäristössä hyvä.
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Kuva 7.5. Hankealueen lähimmät pinta-ja pohjavesialueet (Oiva tietokanta).

7.4.

Maaperä

Hankealue sijaitsee moreenipeitteisten kalliomäkien (Hatlamminmäki ja Liinaharjunmäki) välisellä alueella. Alueen maanpinta on yleisesti lammikoitunutta ja jossain kohdassa
soistunutta.
Biojalostamolle varattu alue on kumpuilevaa aiemmin viljelyskäytössä ollutta peltoaluetta. Peltoalueella maanpinnan taso on +103 – +105 metriä. Peltoalueen länsilaidalla on
kaivettu lampi, jonka vedenpinta on noin tasolla +99,5 metriä.
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Luonnontilaisessa pintakerroksessa on 0,3–0,5 metriä paksu humus- ja multakerros. Pintakerroksen alta alkavan savikerrostuman yläkerroksissa esiintyy kuivakuorisavikerros ja
sen alla keskitiivis savi- tai savinen silttikerros. Kerrostuman paksuus on kokonaisuudessaan 5–8 metriä.
7.5.

Ilma

Ekokem Oyj:n laitosalueen ja Ekokem-Palvelut Oy:n nykyisistä toiminnoista aiheutuu vähäisiä päästöjä ilmaan työkoneiden ja liikenteen pakokaasuista, pölyämisestä sekä haitta-aineiden haihtumisesta.
Ekokem Oyj:n laitoksen ilmaan kohdistuvia ympäristövaikutuksia on seurattu savukaasumittauksilla ja bioindikaatiotutkimuksilla 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Bioindikaattoreina seurantatutkimuksissa on käytetty muun muassa metsän tavallisimpia sammalia ja
jäkäliä, jotka keräävät tehokkaasti ilman epäpuhtauksia. Vuoden 2014 tulosten mukaan
sammalen raskasmetalli- ja arseenipitoisuuksissa suurimmat pitoisuudet mitattiin pääsääntöisesti laitosalueen välittömässä läheisyydessä valtatien molemmin puolin, sekä
Hatlamminmäen pohjoisrinteessä. Kokonaisuudessaan laitosalueen ympäristössä mitatut
sammalen raskasmetallipitoisuudet olivat tutkimusvuonna 2014 vastaavalla tasolla kuin
tutkimuksen taajamatausta-alueella ja pääosin maaseudun tausta-alueilla. Pitoisuuksia
voidaan pitää valtakunnallisen tason tarkastelussa myös keskimääräisinä ja tyypillisinä.
Lyijyn osalta pitoisuudet laitosalueen ympäristössä olivat paikoin valtakunnallista tasoa
suurempia. Raskasmetallipitoisuudet olivat yleisesti vastaavalla tasolla kuin alueella aiempina 2000-luvun tutkimusvuosina mitatut pitoisuudet, mikä on suuntaus myös laitoksen päästötiedoissa.
PCP:osalta lähes kaikilla näytealoilla jäkälänäytteiden PCB-pitoisuus oli alle määritysrajan mukaan lukien tausta-alat. Suurin PCB-pitoisuus mitattiin laitosalueen välittömässä
läheisyydessä Hatlamminmäen pohjoisrinteessä. Vuonna 2014 mitatut pitoisuudet asettuivat laitosalueen ympäristössä 2000-luvun tutkimuksessa mitattujen pitoisuuksien tasolle.
Jätevoimala 2 ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä vuonna 2009 mallinnettiin ilmapäästöjen nykytila Ekokemin laitosalueella. Ekokemin alueen ympäristön toiseksi korkeimmat vuorokausipitoisuudet ovat seuraavat:
• rikkidioksidi 0,6 μg/m3 (ohjearvo 80 μg/m3)
• typenoksidit 6 μg/m3 (ohjearvo 70 μg/m3)
• hengitettävät hiukkaset 0,07 μg/m3 (ohjearvo 50 μg/m3)
Kun huomioidaan Ekokemin alueen päästöjen lisäksi kantatien 54 liikenteen paastot, niin
ympäristön toiseksi korkeimmat vuorokausipitoisuudet ovat:
• typenoksidit 56,9 μg/m3 (ohjearvo 70 μg/m3)
• hengitettävät hiukkaset 21 μg/m3 (ohjearvo 50 μg/m3)
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7.6.

Haju

Ekokem-Palvelut Oy:n teollisuusjätekeskuksen alueella syntyy jonkin verran hajupäästöjä
kun alueilla varastoidaan yhdyskunnista peräisin olevia jätteitä. Alueen ympäristöön
kohdistuvia hajuhaittoja seurataan hajupaneelin avulla. Tulosten mukaan hajun voimakkuutta on kuvailtu pääasiassa lieviksi.
7.7.

Kasvillisuus ja eläimistö

Hausjärvi ja Riihimäki kuuluvat eliömaantieteellisesti eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen
eli vuokkovyöhykkeeseen. Biojalostamolle varattu alue sijoittuu pelto- ja metsähakkuualueelle. Aluetta ympäröi niin ikään metsähakkuu- ja peltoalueet lukuun ottamatta lounaispuolella olevaa kuusikkovaltaista metsää.
Alueen luonnonolosuhteet on inventoitu syyskesällä 2008 Hausjärven Kuulojan alueen
asemakaavan muutosta ja laajennusta varten. Alueen kasvuston on tyypillistä pelto- ja
metsätalousvoimin käsitellylle alueelle. Alueelta ei ole havaittu uhanalaisia tai harvinaisia lajeja. Teollisuusalueen ja vilkasliikenteisen tien vuoksi Kuulojan alueella ja sen lähiympäristössä tavattava eläimistö on tavanomaista ja talousmetsiin sekä ihmisen toimintojen läheisyyteen sopeutunutta. Alueella ja sen lähiympäristössä esiintyviä lajeja
ovat muun muassa jänis, rusakko, kettu, hirvi, peura ja orava.
7.8.

Liikenne

Nykyinen ajoneuvoliikenne Ekokemin alueelle (Ekokem Oyj:n laitosalue ja EkokemPalvelun Hausjärven teollisuusjätekeskus) kulkee kantatien 54 ja edelleen Kuulojantien
kautta. Kuulojantielle on kanavoitu liittymä kantatieltä, joka on Tiehallinnon toimesta
uusittu vuonna 2005. Henkilö- ja kevyt liikenne käyttää jossain määrin laitosalueen eteläpuolelta ja varuskunta-alueen kautta kulkevaa Talteentietä. Alueelle on lisäksi suunniteltu rakennettavaksi uusi ajoyhteys nykyisen liittymän itäpuolelle, mikäli Riihimäen
itäinen ohikulkutie toteutuu. Tällöin kaikki alueen liikenne siirtyisi kulkemaan käsittelykeskuksen itäpuolelle suunnitellun kautta.
Kantatien 54 keskimääräinen liikennemäärä (KVL) välillä Riihimäki-Hausjärvi oli vuonna
2013 noin 5 033 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus (KVL) oli noin
661 ajoneuvoa vuorokaudessa eli noin 13 %. (Liikennevirasto).
Ekokemin alueelle tuli vuonna 2014 noin 85 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtaosa
(75%) liikenteestä suuntautuu Ekokem Oyj:n laitosalueelle, Kuulojantien länsipuolelle,
vastaavasti liikenteestä noin 90 % on arvioitu suuntautuvan kantatie 54 pitkin HelsinkiHämeenlinna moottoritien (Vt3) suuntaan. Sisäistä liikennettä eli Ekokemin laitosalueel-

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

46

Biotehdas Oy – Riihimäen biojalostamohankkeen - YVA-ohjelma 2015

ta Ekokem-Palvelun Hausjärven teollisuusjätekeskuksen suuntautuvaa raskasta liikennettä (mm. kuonien siirrot jätevoimaloilta) on ollut noin 10 autoa vuorokaudessa.
Ekojalostamon valmistumisen myötä raskaanliikenteen on arvioitu lisääntyvän noin 20
autoa vuorokaudessa ollen näin noin 105 autoa vuorokaudessa. Biojalostamon toteutuessa raskaan liikenteen on arvioitu lisääntyvän tästä noin 10 autolla vuorokaudessa, koostuen ulkopuolelta tulevien jakeiden kuormista sekä valmiiden lannoitetuotteiden poisviennistä. Myös sisäisen liikenteen osuus kasvaa muutamalla kuorma-autolla kun Ekojalostamosta siirretään biojaetta käsittelyyn biojalostamoon. Kuvassa 7.6 on esitetty liikennereitit ja –määrät.

Kuva 7.6. Alueen nykyiset liikennemäärät (liikennevirasto 2013).
7.9.

Melu

Alueella melua aiheuttavat liikenne ja Ekokemin toimintaan liittyvät koneet sekä laitteistot. Vuoden 2014 ympäristömelumittaustulosten perusteella arvioidaan, että Ekokem-Palvelut Oy:n Hausjärven teollisuusjätekeskuksen toiminnan melutasot alittavat
ympäristömelulle asetetut raja-arvot Hausjärven teollisuusjätekeskuksen osalta jokaisessa mittauspisteessä. Normaalitoiminnan aikainen meluvaikutus kohdistuu pääasiassa käsittelykeskuksen kaakkoispuolelle. Lahdentien pohjoispuolelle Kuulojen melua rajoittavat käsittely- ja varastointihallit sekä alueen reunassa oleva maavalli. Etelän suuntaan
teollisuusjätekeskuksen melu peittyy Ekokem Oyj:n laitosalueen ääneen. Hausjärven teollisuusjätekeskuksen normaalitoiminnoista aiheutuvat melutasot jäävät eniten melulle
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altistuvien talojen kohdalla raja-arvojen alle. Jos alueen toimintavolyymi kasvaa merkittävästi tai alueelle tulee uusia erityisen meluavia toimintoja tai toimintoja siirtyy lähemmäs kaakkoispuolen asutusta, saattaa melukuormitus kasvaa Hausjärven teollisuusjätekeskuksen ympäristössä, lähinnä kaakkoispuolella. Muilla suunnilla teollisuusjätekeskuksen toiminnoista aiheutuva meluvaikutus ei ole merkittävä.
7.10. Pöly
Kuulojan alueella pölyämistä aiheutuu jonkin verran olemassa olevasta jätteenkäsittelystä sekä liikenteestä johtuen. Pölyvaikutuksia on tutkittu vuonna 2011 Ekokem-Palvelu
Oy:n Hausjärven teollisuusjätekeskuksen toimintoja koskevan YVA:n yhteydessä. Tulosten mukaan pölyntorjunta toimenpiteiden avulla hiukkasten kokonaispitoisuuksien arvioidaan jäävän alle pienhiukkasten 50 μg/m3 raja-arvon noin 100 metrin etäisyydellä jäkeskuksen rajasta. Tuloksissa todettiin myös, että pölyn välityksellä kulkevat haittaaineet voivat kuitenkin poikkeavissa olosuhteissa muodostaa terveysriskin alueen työntekijöille.
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8 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN ARVIOINTI
8.1.

Arvioinnin lähtökohta

Ympäristönvaikutusten arviointimenettely perustuu YVA-lain ja – asetuksen edellyttämiin
vaatimuksiin. Lain ja asetuksen mukaisesti arvioinnissa tulee ensisijaisesti arvioida seuraavat vaikutukset:
1. Vaikutukset ihmisiin: terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen.
2. Vaikutukset luonnonympäristöön: maaperään, veteen, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
3. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön: yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön.
4. Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen.
5. 1-4 alakohdissa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
Hanketta suunnitellaan dynaamisesti koko ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana. Näin ollen suunnittelussa esille tulevat havainnot pyritään hyödyntämään arvioinnissa. Arviointiprosessi tuottaa myös tietoja hanketta valvoville ja ohjaaville tahoille, joiden esittämät tarkentavat selvityspyynnöt tms. huomioidaan arviointiprosessin aikana.
Seuraavissa kappaleissa esitetään tarkennetusti arviointiprosessin liitettävät osa-alueet
ja selvitetään niihin liittyviä ympäristövaikutuksia ja käytettäviä menetelmiä.

8.2.

Biojalostamohankkeessa arvioitavat ympäristövaikutukset ja käytettävät
menetelmät

8.2.1. Vaikutukset ihmisiin: ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta hyödynnetään esitettyjen lisäksi alueelle jo tehtyjä ympäristönvaikutusten arviointimenettelyja: Jätteen energiakäytön laajennus YVA
2009 ja Kuulojan teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen laajennus YVA 2011.
8.2.1.1. Hajuvaikutukset
Biojalostamon vastaanotetaan sivujakeita, joiden hajukuorma on korkea. Haisevien raaka-aineiden käsittelystä voi aiheutua hajupäästöjä lähiympäristöön lähinnä poikkeustilanteissa.
Normaalitilanteissa hajupäästöt ovat vähäisiä, koska prosessi toimii täysin suljetuissa
tiloissa ja haisevat yhdisteet johdetaan hallitusti hajukaasujen käsittelyprosesseihin.
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Laitokselle tuotavien jakeiden vastaanotto tapahtuu myös suljetussa tilassa, josta raakaaineet siirretään tiiviiseen vastaanottosäiliöön ja edelleen kaasutiiviiseen prosessiin.
Selostuksessa kuvataan laitoksella muodostuvien haisevien yhdisteiden ominaisuuksia ja
pitoisuuksia kirjallisuusselvityksen ja toimivien laitosten seurantatuloksista saatavien
tietojen perusteella. Lisäksi kuvataan arvio laitoksen osaprosesseista, joissa hajupäästöjä saattaa syntyä ja arvio menetelmistä, joilla hajupäästöjä vähennetään ja ympäristön
hajuongelma ehkäistään.
Laitoksen toiminnasta aiheutuvien hajuvaikutusten lisäksi arvioidaan muodostuvien lannoitejakeiden peltokäytöstä aiheutuvat hajuvaikutukset suhteessa raakalietteen käytöstä aiheutuviin hajuvaikutuksiin yleisellä tasolla.
8.2.1.2. Liikennevaikutukset
Liikenteen vaikutuksia arvioidaan laatimalla selvitys laitoksen aiheuttamista liikennemääristä.
Viranomaisten lausuntojen perusteella arvioidaan hankkeen vaikutukset tiestön rakenteen ja riittävyyden osalta. Viranomaislausuntojen ja asiantuntija-arvioiden pohjalta
esitetään mahdolliset muutostarpeet nykyiseen tiestöön ja liikennöintireitteihin.
Biojalostamoon käsiteltäväksi tuotavien raaka-aineiden sekä muodostuvien lannoitejakeiden kuljetuksista aiheutuu pakokaasupäästöjä ilmaan. Näitä ovat esim. typen oksidit
(NOx), hiilimonoksidi eli häkä (CO), hiukkaset sekä epätäydellisestä palamisesta syntyvät
hiilivedyt (HC). Biojalostamon liikenteestä aiheutuvien päästöjen määrä arvioidaan käyttäen LIISA 2011 pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmän (VTT) mukaisia päästökertoimia.
8.2.1.3. Meluvaikutukset
Biojalostamon kuljetuksista aiheutuva liikenteen lisääntyminen laitoksen lähialueilla ja
sen aiheuttama vaikutus alueen melutasoon arvioidaan liikennemelumallin avulla. Pääasiallisista liikennöintireiteistä, liikennemääristä ja laadusta esitetään tarkennettu arvio
YVA-selostuksessa. Lisäksi esitetään arvio laitoksen prosesseista syntyvästä melusta. Arvioinnissa hyödynnetään Biotehdas Oy:n laitoksella suoritettujen melumittausten tuloksia.
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8.2.1.4. Työllisyysvaikutukset
Hankkeelle esitetään arvio rakentamisen aikaisista, sekä laitoksen toiminnan aikaisista
suorista ja välillisistä työllisyysvaikutuksista. Rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset
arvioidaan Työ- ja elinkeinokeskusten käyttämän, investointitasoon perustuvan työllisyysvaikutusmallin avulla. Toiminnan aikaiset vaikutukset arvioidaan konsultin ja toiminnanharjoittajan näkemyksen perusteella.
8.2.1.5. Mikrobit ym. myrkylliset yhdisteet
Eläinperäiset käsiteltävät materiaalit, sekä yhdyskuntajätevesiliete voivat sisältää erityyppisiä patogeenejä eli tautia aiheuttavia mikrobeja, bakteereita, parasiittejä ja viruksia. Keskitetyllä laitoksella käsitellään sivutuotteita useista lähteistä, jolloin riskinä
on eläintautien leviäminen laitokselta ympäristöön. Arviointiselostuksessa esitetään menetelmät ja käytännöt hygieniatason ylläpitämiseksi tehtävistä toimenpiteistä, sekä niiden integroimisesta laitoksen päivittäiseen toimintaan.
Ilmapäästöjen osalta esitetään arvio prosessissa syntyvien kaasumaisten yhdisteiden haitallisista pitoisuuksista ja arvio yhdisteiden leviämisestä ympäristöön.
Lisäksi kuvataan biojalostamon lainsäädännölliset hygieniavaatimukset. Selostuksessa
esitetään myös laitoksella käytettävät kemikaalit ja mahdolliset myrkylliset yhdisteet.
8.2.1.6. Pölyäminen
Biojalostamoon tuleva materiaali on pääsääntöisesti kosteaa ja vastaanotto sekä prosessointi tapahtuvat sisätiloissa, jolloin ympäristöön ei kohdistu pölyhaittaa. Pölyämistä
aiheutuu lähinnä liikenteestä johtuen. Pölyämistä voi aiheutua myös kuivatun mädätejäännöksen jälkivarastoinnista. Selostuksessa esitetään arvio hankkeen aiheuttamasta
pölyämisestä ja mahdollisen pölyämisen vaikutuksista. Arvio tehdään hankevastaavan
olemassa olevilta laitoksilta saadun tiedon pohjalta.
8.2.2. Vaikutukset luonnon ympäristöön
8.2.2.1. Vaikutukset maaperään, pohjavesiin ja pintavesistöön
Biojalostamosta ei normaalitilanteessa pääse maaperään, vesistöön tai pohjavesiin päästöjä.
Vesistöpäästöjen osalta keskitytään arvioimaan biojalostamon jätevesipäästöjä, sekä
niiden määrää ja laatua. Selostuksessa esitetään puhdistamon kapasiteetti ottaa vastaan
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biojalostamon jätevesiä, sekä haetaan viemäröitäville vesille vaihtoehtoisia käyttökohteita. Lisäksi tarkastellaan lannoitetuotteiden peltokäytön aiheuttamaa vesistövaikutusta.
8.2.2.2. Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon
Biojalostamon toiminnasta aiheutuvat kaasu- ja hiukkasmaiset päästöt ilmaan esitetään
ja arvioidaan kirjallisuuteen perustuen sekä esitetään keinot päästöjen vähentämiselle.
Lisäksi arvioidaan energiataselaskennan perusteella energian käytön ja energian tuotannon päästöt ilmaan.
Ilmastoon vaikuttavina tekijöinä arvioidaan kasvihuonekaasupäästöjen määrät.
8.2.2.3. Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
Hankealue sijoittuu olemassa olevan toiminnan yhteyteen eikä välittömiä vaikutuksia
kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen arvioida hankkeella olevan. Arviointi tulee pohjautumaan jo tehtyihin selvityksiin sekä saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin pohjautuen.
8.2.3. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
8.2.3.1. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Yhdyskuntarakenteellisina vaikutuksina kuvataan, mitä vaikutuksia hankkeella on Riihimäen ja Hausjärven yhdyskuntarakenteen kehittymiseen. Yhdyskuntarakenteellisina vaikutuksina huomioidaan erityisesti vaikutukset alueen jätehuoltoon ja jätevesien käsittelyyn sekä maatalouden ja teollisuuden kehitysmahdollisuuksiin. Arvioinnissa otetaan
huomioon viranomaistahoilta saatavat ohjelmalausunnot.
8.2.3.2. Vaikutukset rakennuksiin, maisemaan ja kulttuuriperintöön
Hankealue sijoittuu olemassa olevan toiminnan yhteyteen. Näin ollen vaikutuksia rakennuksiin, maisemaan ja kulttuuriperintöön ei pidetä hankkeen keskeisinä arvioitavina vaikutuksina. Arvio esitetään alueella tehtyihin inventointeihin, sekä ohjelmalausunnoissa
saatavaan informaatioon perustuen.
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8.2.4. Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Hankkeessa huomioidaan erityisesti energia-, aine- ja ravinnetaseiden perusteella vaikutukset luonnonvarojen mm. ravinteiden, veden ja eri energialähteiden hyödyntämiseen.
8.3.

Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä ja ympäristöonnettomuuksien mahdollisuudesta

Arviointiselostuksessa kuvataan biojalostamon toimintaan liittyvät riskit ja ympäristöonnettomuuksien mahdollisuudet sekä kuvataan käytännöt, joilla riskit minimoidaan.
8.4.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset sekä käytöstä poisto

Edellä mainittujen ympäristövaikutusten arvioinnissa keskitytään pääasiassa arvioimaan
laitoksen toiminnan aikaisia vaikutuksia. Erikseen esitetään arvio laitoksen rakentamisen
aikaisista sekä käytöstä poistamisesta aiheutuvista merkittävimmistä ympäristövaikutuksista sekä niiden kestosta.
8.5.

Epävarmuustekijät ja oletukset

Ympäristövaikutusten arviointi on sananmukaisesti toiminnanharjoittajien arvio hankkeen välittömistä ja välillisistä vaikutuksista sen lähiympäristöön. Arviointiin liittyy aina
epävarmuustekijöitä, jotka voivat johtua pääasiallisesti:
-

Lähtötietojen tarkkuudesta. Yleisesti eri lähteiden tiedot voivat vaihdella merkittävästi.
Laskennallisista epävarmuustekijöistä.
Moniulotteisten asioiden arvottamisesta.
Mallien välisistä eroista ennustettaessa tiettyjä vaikutuksia mallien avulla.
Vaikutusten arvioinnin ajankohdasta suhteessa hankkeen suunnittelun etenemiseen.

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana ei välttämättä ole käytettävissä hankkeen kaikkia yksityiskohtaisia toteuttamissuunnitelmia.
Arviointiselostuksessa kuvataan yksityiskohtaisemmin arvioinneissa käytetyt menetelmät,
arviointiin liittyneet oletukset sekä epävarmuustekijät. Laskennallisille lähtöarvoille ja
muille viitetiedoille esitetään lähdeviitteet.
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8.6.

Toiminnan vaikutusten seuranta

Arviointiselostukseen laaditaan ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaan jota tarkennetaan ympäristölupavaiheessa. Seurantaohjelma jaetaan ympäristölupaprosessia palvelevasti kolmeen osaan, jotka käsittävät: 1) käyttötarkkailun, mukaan lukien omavalvontaohjelman, 2) päästötarkkailun sekä 3) vaikutustentarkkailun.
Käyttötarkkailussa kuvataan päivittäiset toimenpiteet, joilla varmistetaan laitoksen
normaali toiminta. Käyttötarkkailua tekee laitoksen käyttöhenkilökunta. Päästötarkkailussa keskitytään toiminnasta aiheutuvien päästöjen tarkkailuun esimerkiksi jätevesien
seurantaan. Suunnitelma yksityiskohtaisesta tarkkailun järjestämisestä laaditaan ympäristölupavaiheessa ja hyväksytetään viranomaisilla. Vaikutustarkkailu kohdistuu päästöistä mahdollisesti aiheutuviin tunnistettuihin ympäristövaikutusten tarkkailuun. Vaikutustarkkailua tehdään velvoite- ja viranomaistarkkailuna.
8.7.

Ehdotus vaikutusalueen rajaamiseksi

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja
häiriintyviä kohteita noin 7 km säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Kuvassa 8.1 on esitetty ehdotus välittömien vaikutusten aluerajaukselle. Ehdotus vaikutusalueen maantieteellisestä rajauksesta esitetään arvioitaville vaikutuksille seuraavasti:
- n. 1 km säteellä hankealueesta selvitetään toiminnan melu-, pöly-, maaperä- ja pohjavesivaikutukset, vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin, luonnon monimuotoisuuteen,
rakennuksiin, maisemaan ja kulttuuriperintöön.
- n. 2 km säteellä hankealueesta selvitetään toiminnan hajuvaikutukset, terveysvaikutukset ja vaikutukset ilmaan.
- Liikenteen vaikutuksia selvitetään laitosalueelta pääteille.
- Vesistövaikutuksia tarkastellaan biojalostamon jätevettä vastaanottavan puhdistamon
kautta.
- Hankkeen työllisyysvaikutuksia ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia tarkastellaan
erityisesti Riihimäen, Hausjärven sekä seutukuntien osalta.
- Ilman maantieteellistä rajausta tarkastellaan ilmastovaikutuksia sekä vaikutuksia
luonnonvarojen hyödyntämiseen.
Biojalostamohankkeella on myös välillisiä vaikutuksia. Erityisesti laitoksella muodostuvien lannoitetuotteiden peltokäytön vaikutuksia tarkastellaan yleisellä tasolla ja vaikutuksia verrataan muiden lannoitetuotteiden käytön ympäristövaikutuksiin.
Näiden vaikutustarkasteluiden lisäksi on perusteltua tarkastella esimerkiksi bioenergiankäytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja mm. vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin
yleisesti ympäristön tilaan vaikuttavina tekijöinä ilman vaikutusalueen maantieteellistä
rajausta.
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Tarkastelualueet on pyritty määrittelemään niin laajoiksi, että merkittäviä vaikutuksia
ei voida olettaa olevan alueen ulkopuolella. Jos arvioinnin yhteydessä kuitenkin huomataan että joillakin vaikutuksilla on ennakoitua laajempia vaikutuksia yksin tai yhdessä
muiden muuttujien kanssa vaikutusaluetta laajennetaan.

Kuva 8.1. Ehdotus hankkeen vaikutusten ohjeellisesta tarkastelualueen rajauksesta.
8.8.

Vaihtoehtojen vertailu

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana saatuja positiivista ja negatiivisista ympäristövaikutuksista verrataan nykytilaan (VE0).
Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla vaikutuksia nykyisen ympäristökuormituksen lisäksi myös kuormitusta koskeviin ohje- ja raja-arvoihin. Vaikutusten merkit-
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tävyyttä tarkastellaan myös maantieteellisten vaikutusten suhteen. Osa vaikutuksista
ilmenee vasta alueellisella tasolla, osalla on merkitystä vain paikallisesti. Vaikutuksia
vertaillaan vertailutaulukon avulla, johon kootaan hankevaihtoehtojen keskeiset positiiviset ja negatiiviset vaikutukset hankkeen koko elinkaaren huomioon ottaen.
Seuraavia tekijöitä käytetään pohjana arvioitaessa vaikutusten merkittävyyttä (ympäristöhallinnon YVA-ohjeita):
A)
-

Vaikutusten ominaisuudet, kuten
laatu ja määrä
alueellinen laajuus ja kohdentuminen ihmisryhmiin ottaen huomion yhteisvaikutukset
ajallinen kesto (lyhyt- tai pitkäaikaisuus, palautuvuus tai palautumattomuus)
todennäköisyys (miten varmaa tai epävarmaa vaikutuksen ilmeneminen on).

B) Ympäristön nykytilanne ja kehityssuunnat
C) Tavoitteet ja normit
- esimerkiksi ohjearvot, suojellut luontotyypit tai lajit, suojeluohjelmat, muut kansalliset ja kansainväliset velvoitteet, itse ko. hankkeen suunnittelussa asetetut tavoitteet.
D) Eri sidosryhmien näkemykset
8.9.

Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot

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