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JÄTTEEN JA JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYTOIMINTOJEN KUVAUS

6.1
6.1.1

SEKAJÄTTEEN LAJITTELULAITOKSEN KUVAUS
Karkea lajittelu
Lajittelulaitoksessa tapahtuvassa karkeassa lajittelussa poistetaan arinapolttoon menevästä sekajätteestä pääosa hyödynnettävistä metalleista ja muista palamattomista tai haitallisista kappaleista (mm. tiilenpalat, betoni, lasi, metallit). Poistamiseen käytetään mm. seulontaa ja magneettierotusta. Jäte jauhetaan esimurskauksella pienempään palakokoon, jolloin jatkokäsittely ja materiaalien erotus on mahdollista suorittaa tehokkaammin. Kovat ja painavat kappaleet saadaan
erotettua jätevirrasta painovoimaisesti. Vaihtoehdossa VE 1 syntyy karkeasti lajiteltua energiahyötykäyttöön tulevaa polttoainetta noin 45 000 tonnia vuodessa.

6.1.2

Kierrätyspolttoaineen (REF) valmistus
Jätteelle tehdään samat esikäsittelytoimet kuin karkeassa lajittelussa. Esimurskauksen jälkeen
poistetaan murskauksessa syntynyt hienoaines seulonnalla. Hienoaines sisältää pääosin biojätettä, betonimurua, hiekkaa ym., joka toimitetaan biologiseen käsittelylaitokseen. Jäljelle jäänyt
materiaali murskataan uudelleen ja lopuksi polttoon menevästä jätteestä poistetaan eimagneettiset metallit mm. alumiini. Vaihtoehdossa VE 2 lopputuote on kierrätyspolttoainetta
(REF), jota syntyy noin 80 000 tonnia vuodessa.

6.2

BIOLOGISTEN KÄSITTELYLAITOSTEN KUVAUS

6.2.1 Kompostointi ja jälkikompostointi
Kompostointi on biologinen jätteen ja jätevesilietteen käsittelyprosessi, jossa mikrobit hajottavat
hapellisissa olosuhteissa orgaanista materiaalia (aerobikäsittely). Kompostoitaessa kompostimassan lisäksi syntyy hiilidioksidia, vettä ja lämpöenergiaa. Teknisenä prosessina kompostointi
on tavallisesti jaettu esi- ja jälkikompostointivaiheisiin. Esikompostointi on laitosmainen suljettu prosessi, jossa materiaali käy läpi kiivaimman kompostoitumisen ja se hygienisoituu. Jälkikompostointi tehdään tavallisesti ulkona avoimissa aumoissa.
Jätejakeiden vastaanotto tehdään vastaanottosiiloon, josta materiaalia pyritään varastoimaan
mahdollisimman lyhyen ajan. Biojätteen esikäsittelyvaiheessa jätepussit revitään auki ja jäte
murskataan. Lietteet eivät tarvitse erillistä esikäsittelyä, jos ne on kuivattu 10 – 30 % kuivaainepitoisuuteen ennen kompostointilaitokseen toimittamista. Jätejakeet ja tukiaineet sekoitetaan
seokseksi. Jätteen ja tukiaineen seossuhde määräytyy niiden kosteuden, ravinnesisällön ja palakoon mukaan. Keskimääräinen seossuhde on 1 – 1,5 m3 tukiainetta yhtä jätekuutiometriä kohti.
Käytetyimpiä tukiaineita ovat puuhake ja turve.
Esikompostointi tehdään suljetussa reaktorissa. Esikompostointivaiheessa kompostimassaan
syötetään ilmaa, siitä poistetaan kompostikaasuja ja sitä sekoitetaan. Lisäksi massan kosteutta
säädetään syöttämällä siihen vettä. Esikompostointivaiheen pituus vaihtelee kolmesta viiteen
viikkoon. Pääsääntöisesti biojätteen kompostointi edellyttää pidemmän esikompostointiajan
kuin jätevesilietteen kompostointi.
Jälkikompostointi eli jälkikypsytys tehdään tavallisimmin aumakompostointina asfalttipintaisella kentällä. Kompostiaumoja käännetään kypsytyksen aikana. Jälkikypsytysajan pituus vaihtelee
puolesta vuodesta yhteen vuoteen. Kääntöjen välinen aika vaihtelee yhdestä viikosta kuukauCopyright © Electrowatt-Ekono Oy
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teen. Tavallista on, että kypsytyksen alkuvaiheessa massaan käännetään useammin ja kypsytyksen edetessä kääntötiheyttä harvennetaan.
Jälkikäsittelyvaiheessa kompostimassasta seulotaan suurikokoiset tukiainekappaleet ja epäpuhtaudet pois. Seulottu massa toimitetaan käyttöön sellaisenaan tai siihen seostetaan käyttötarkoituksen mukaan esim. hiekkaa, savea, ravinteita tai kalkkia. Mullan valmistuksessa usein käytetty seossuhde on 1 m3 hiekkaa ja 1 m3 kompostia. Seulottu tukiaine palautetaan uudelleen käytettäväksi prosessin alkuun. Erilliskerätyn biojätteen kompostoinnista syntyy lopputuotetta noin
16 000 tonnia vuodessa ja jätevesilietteen kompostoinnista noin 40 000 tonnia vuodessa.
Kompostointiprosessissa syntyvät poistokaasut koostuvat pääosin hiilidioksidista ja vedestä.
Pääkomponenttien lisäksi kaasut sisältävät haisevia yhdisteitä kuten ammoniakkia, rikkivetyä ja
merkaptaaneja. Hajukaasujen käsittelyyn käytetään kaasupesureita, biosuodatusta ja otsonointia.
Pesureilla pestään kaasuista vesiliukoisia yhdisteitä. Biosuodattimissa mikrobit käyttävät hajukaasuja ravintonaan hajottaen ne pääosin hiilidioksidiksi ja vedeksi. Otsonia (O3) käytetään hapettamaan hajuyhdisteet vähemmän haiseviksi yhdisteiksi. Vaadittu hajukaasujen puhdistuksen
tehokkuus ja ulkoilmaan päästettävien hajukaasujen määrä määritetään laitoskohtaisesti.
Kompostointilaitoksissa syntyvien jätevesien määrä vaihtelee riippuen käytettävästä tekniikasta
ja jätevesien käsittelystä sekä kierrätyksestä. Syntyvät jätevedet johdetaan jäteveden puhdistamoille käsiteltäviksi.

6.2.2

Mädätys
Mädätys on biologinen jätteen ja jätevesilietteenkäsittelyprosessi, jossa mikrobit hajottavat hapettomissa olosuhteissa orgaanista materiaalia (anaerobikäsittely). Prosessin lopputuotteena syntyy pääasiassa metaania ja hiilidioksidia sekä pieniä määriä ammoniakkia, rikkivetyjä ja pelkistyneitä orgaanisia yhdisteitä.
Varsinainen mädätysprosessi tehdään suljetussa laitoksessa, jonka vastaanotto- ja esikäsittelytilaan jätteet tuodaan. Biojätteen vastaanotto tehdään tavallisesti vastaanottosiiloon, jossa materiaalia varastoidaan muutamasta tunnista 1 – 2 vuorokauden ajan. Jätevesilietteen vastaanotto
voidaan tehdä pumppaamalla joko varastosäiliöön tai syötteen valmistussäiliöön. Biojätteen esikäsittelyvaiheessa jätepussit revitään auki ja jäte murskataan. Jätevesiliete ei tarvitse erillistä
esikäsittelyä ennen syötteen valmistusta.
Jätejakeet sekoitetaan syöteseokseksi ja sen kuiva-ainepitoisuus säädetään noin 10 – 15 % lisäämällä lietteen kuivauksessa syntyvää rejektivettä. Syöte lämmitetään hyödyntämällä rejektiveden sisältämää lämpöenergiaa ja prosessissa syntyvää metaania. Syötteen valmistussäiliöstä
syöteseos pumpataan mädätysreaktoriin.
Mädätysreaktorissa mädätettävää lietettä sekoitetaan. Keskimääräinen viipymäaika reaktorissa
on 21 vuorokautta. Syntyvä metaani poistetaan reaktorin yläosasta ja johdetaan vedenerotuksen
kautta kaasuvarastoon. Mädätysreaktorista liete pumpataan hygienisointisäiliöön, jossa lietteen
lämpötila nostetaan 70ºC:n taudinaiheuttajien ja rikkakasvien siementen tuhoamiseksi. Lietteen
kuumennuksessa käytetään metaanista saatavaa energiaa. Hygienisoitu liete kuivataan mekaanisesti suotonauhapuristimella tai lingolla. Kuivaustuloksen parantamiseksi lietteeseen sekoitetaan
polymeeriliuosta.
Kuivattu liete puretaan lietelavoille ja kuljetetaan joko välivarastointiin tai loppukäyttöön. Jos
mädätettyä biojätettä ja lietettä jälkikypsytetään kompostoimalla, edellyttää se vastaavia
järjestelyitä kuin kompostoimalla käsitellyn lietteen ja biojätteen jälkikypsytys. Mädätettyä
lietettä voidaan käyttää sellaisenaan maanparannus- ja lannoiteaineena, jos jätteiden
raskasmetallipitoisuudet tai muut lähtöaineiden ominaisuudet eivät rajoita käyttöä. Mädätetyn
lietteen kuiva-ainepitoisuutta lisätään seostamalla siihen hiekkaa tai turvetta. Sitä myös
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ainepitoisuutta lisätään seostamalla siihen hiekkaa tai turvetta. Sitä myös kompostoidaan lisäämällä siihen haketta. Varsinainen kompostoituminen jää kuitenkin vähäiseksi, koska suurin osa
orgaanisesti hajoavasta hiilestä on muuttunut metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Kompostoinnin tarkoituksena on lietteen kuiva-ainepitoisuuden nostaminen ja lietteelle ominaisen hajun poistaminen.
Erilliskerätyn biojätteen mädätyksestä syntyy lopputuotetta noin 10 000 tonnia vuodessa ja jätevesilietteen kompostoinnista noin 30 000 tonnia vuodessa.
Mädättämössä syntyvä biokaasu voidaan hyödyntää energiana joko nykyisillä energiantuotantolaitoksilla tai rakentamalla kaasumoottorilaitos mädättämön yhteyteen.
Mädätyslaitoksessa syntyvien hajukaasujen käsittelyssä voidaan käyttää vastaavia käsittelymenetelmiä kuin kompostointilaitoksissa: kaasupesureita, biosuodatusta ja otsonointia. Mädätyslaitoksissa varsinaisia prosessikaasuja syntyy hyvin vähän, koska sivutuotteena syntyvät hajukaasut poistuvat osana biokaasua. Laitoksesta ulosjohdettava ilma koostuu vastaanotto-, prosessi- ja
lietteenkuivaustiloista poistettavasta ilmasta sekä prosessisäiliöistä poistettavasta ns. hönkäilmasta.
Mädätyslaitoksessa syntyvän jäteveden määrä on se osa lietteen kuivauksessa syntyvästä poistovedestä, jota ei voida palauttaa prosessiin. Jätevedelle on ominaista korkea kiintoaineen, typen
ja fosforin määrä. Jäteveden biologinen ja kemiallinen hapenkulutus on keskimäärin asumajätevesiä alhaisempi. Mädätyslaitosten jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.

6.3

JÄTEVESILIETTEEN SIIRTO KÄSITTELYPAIKKAAN
Jätevesiliete, jonka kuiva-ainepitoisuus on 2 – 3 %, pumpataan Kakolanmäen puhdistamolta rakennettavaa putkilinjaa pitkin Topinojalle tai Orikedolle. Putkilinjan pituus Kakolanmäeltä Topinojalle on noin 8,7 km ja Kakolanmäeltä Orikedolle noin 6,7 km (kuva 6/1). Orikedon jätteenpolttolaitos sijaitsee Topinojan kaatopaikalle johtavan putkilinjan varressa.
Jätevesilietettä syntyy Kakolanmäen puhdistamolla noin 34 000 tonnia vuodessa. Putkilinja varustetaan kahdella putkella, joista toista putkea pitkin liete johdetaan ja toista pitkin palautetaan
lietteen linkokuivauksessa syntyvä rejektivesi puhdistamolle. Putkilinja varustetaan myös tarvittavalla määrällä huoltopisteitä ja teknisiä laitteita.
Raision ja Paraisten jätevedenpuhdistamojen lietteet kuljetetaan käsittelypaikkaan maanteitse
kuorma-autoilla. Ennen kuljetusta liete kuivataan noin 30 % kuiva-ainepitoisuuteen.
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KUVA 6/1
Suunniteltu linjaus lietteen siirron putkilinjalle Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta
Topinojan jätekeskukseen ja Orikedon jätteenpolttolaitokseen.

6.4

JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELY
Lieteputkella tuleva jätevesiliete pitää linkokuivata ennen sen jatkokäsittelyä. Linkokuivaus on
hyvin yleisesti käytetty lietteen kuivausmenetelmä. Linkouksella voidaan saavuttaa lietteen
ominaisuuksista riippuen 17 – 35 %:n kuiva-ainepitoisuus. Linkous perustuu keskipakoisvoiman
käyttöön. Linkouksessa erottunut vesi ohjataan toista lieteputkea pitkin takaisin Kakolanmäen
jätevedenpuhdistamolle.
Linkokuivauksen jälkeen liete ohjataan kompostoitavaksi, mädätettäväksi ja jälkikompostoitavaksi tai polttoon. Kompostointia, mädätystä ja jälkikompostointia on kuvattu edellä kappaleessa 6.2. Lietteen polttoa käsitellään kappaleessa 6.5.
Ennen polttoa jätevesiliete kuivataan mahdollisesti vielä termisesti. Termisessä kuivauksessa
kuivaustekniikoilla voidaan saavuttaa jopa 90 %:n loppukuiva- ainepitoisuus. Tällöin liete ei
enää haise ja siinä oleva solutoiminta on pääosin päättynyt. Kuivattua lietettä voidaan helposti
välivarastoida. Tyypillinen terminen kuivain on hihnakuivain, jonka läpi puhalletaan kuumaa
ilmaa. Kattilasta otettu lämpö haihduttaa vettä kuljettimella olevasta lietemassasta. Ilmakierto
on miltei kokonaan suljettu, joten haisevia kaasuja syntyy vain vähän. Hajukaasut johdetaan jätteenpolttokattilaan.

6.5

JÄTTEEN JA JÄTEVESILIETTEEN HYÖDYNTÄMINEN ENERGIANA
Jätemateriaali muuntuu polttolaitoksessa lämpöenergiaksi, josta tuotetaan kaukolämpöä ja/tai
sähköä. Syntyvällä energialla lämmitetään Turun kaupungin kaukolämpöverkossa kiertävää vettä. Polttolaitos voi perustua arinatekniikkaan, leijukerrostekniikkaan tai kaasutustekniikkaan.
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Arinatekniikka ja leijukerrostekniikka ovat suoria jätteenpolttomenetelmiä. Kaasutus eroaa em.
tekniikoista siten, että kaasutuksessa jätteen ja jätevesilietteen orgaaninen aines hajotetaan ensin
lämmön avulla kaasuseokseksi, jota puolestaan voidaan käyttää polttoaineena.

6.5.1

Esikäsittelytarve
Arinatekniikkaa käytettäessä ei periaatteessa tarvita jätteen esikäsittelyä, toimiva jätteen syntypaikkalajittelu riittää. Laitosmaisella karkealla lajittelulla, jossa palamattomat kappaleet (kivet,
metallit ym.) poistetaan, voidaan minimoida poltettavan jätteen ja muodostuvien polttojätteiden
määrä.
Sekä leijukerrostekniikkaa että kaasutusta käytettäessä on jäte esikäsiteltävä lajittelulaitoksessa
jalostamalla sekajätteestä ns. kierrätyspolttoainetta (REF). Lajittelussa jätteen sisältämät metallit, lasi, biojäte, hienoaines jne. poistetaan ja polttoon soveltuva materiaali murskataan sopivaan
palakokoon.
Kaikissa polttotekniikoissa jätevesiliete on yleensä esikäsiteltävä kuivaamalla. Jätevesilietteen
kuiva-ainepitoisuutta nostetaan linkoamalla ja mahdollisesti termisesti kuivaamalla liete ennen
polttoa.

6.5.2

Arinapoltto
Arinapolttolaitoksessa on erityisesti jätteenpolttoon kehitetty arina, jolla jäte liikkuu eteenpäin.
Arina on jaettu useampaan vyöhykkeeseen, josta ensimmäinen annostelee polttoaineen ja seuraavat kuivaavat ja sytyttävät polttoaineen. Sen jälkeen tapahtuu varsinainen palaminen ja viimeisellä vyöhykkeellä jäännöshiilen loppuunpalaminen.
Arinapolttossa (kuva 6/2) polttoaine vastaanotetaan erillisessä rakennuksessa (1) ja puretaan
kuljetuskalustosta suoraan polttolaitoksen bunkkeriin (2). Jätepolttoainetta ei esikäsitellä jätteenpolttolaitostontilla ennen polttoa. Jäte syötetään kahmarilla syöttösuppilon kautta poltettavaksi mekaaniselle arinalle. Kattilasta (3) saatava höyry pyörittää höyryturbiinia (4) ja samalla
akselilla olevaa generaattoria, joka tuottaa lämpöä ja sähköä.
Arinan alla sijaitsevat tuhkankeräyssuppilot ja sammutuskuljetin. Samalle tai erilliselle kuljettimelle putoaa myös arinan loppupäästä pohjatuhka, joka poistetaan ja toimitetaan loppusijoitettavaksi. Typenoksidipäästöjä voidaan vähentää nk. SNCR-järjestelmällä eli ruiskuttamalla kattilan yläosaan ammoniakkia, minkä seurauksena typenoksidit muuttuvat typeksi ja vedeksi
(SNCR = Selective Non-Catalytic Reduction). Lisäksi savukaasut puhdistetaan kuivalla tai puolikuivalla menetelmällä, jolloin ne reagoivat niiden joukkoon lisätyn kalsiumoksidin (CaO) ja
siitä muodostuvan sammutetun kalkin (Ca(OH)2) ja aktiivihiilen kanssa (5). Lopuksi savukaasuista poistetaan hiukkaset hiukkaserottimella (6) ja savukaasut johdetaan savupiippuun (7). Savukaasun puhdistustuote erotetaan ennen savukaasujen johtamista savupiippuun. Se stabiloidaan
tai kiinteytetään ja sijoitetaan kaatopaikoille.
Arinapolttolaitos on varmatoiminen, yksinkertainen ja luotettava jätteenpolttomenetelmä. Se on
johtava jätteenpolttotekniikka Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa. Muihin tekniikoihin verrattuna se ei ole kovin häiriöherkkä eikä syntypaikkalajiteltua jätettä tarvitse esikäsitellä. Laitos ei
ole häiriöherkkä jätteen joukossa mahdollisesti olevalle sekalaiselle materiaalille. Jätteen mukana tuleva metalli kulkeutuu arinatuhkan joukkoon, josta se voidaan haluttaessa erottaa hyötykäyttöön.
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1. Polttoaineen vastaanotto
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7. Savupiippu
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KUVA 6/2
Arinapolton periaatekaavio.

6.5.3

Leijukerrospolton tekninen kuvaus
Leijukerrospoltossa (kuva 6/3) jätepolttoaine murskataan oikeaan palakokoon (2, 3) ja jätteestä
erotetaan ennen polttoa metalli-, lasi- ja kivimateriaalit. Jäte välivarastoidaan (4) esikäsittelyn
jälkeen tai siirretään poltettavaksi.
Kiertoleijupolttokattilassa (5) jäte poltetaan ilmavirran mukana kuuman hiekkamassan joukossa.
Hiekka on kattilassa jatkuvassa liikkeessä ja polttoaine syötetään hiekan joukkoon. Hiekka/polttoaineseokseen puhalletaan palamisilmaa, joka yhdessä polttoaineen palamisen kanssa
saa hiekka-polttoaineseoksen voimakkaaseen liikkeeseen tulipesän yläosaan, jossa palokaasut ja
pesään palautettava hiekka erotetaan syklonissa toisistaan. Kuumat kaasut ohjataan kattilan
lämmön talteenottopinnoille. Ilmaa syötetään tulipesän eri tasoilta vaiheistamaan palamista.
Kattilasta saatava höyry pyörittää höyryturbiinia (6) ja samalla akselilla olevaa generaattoria,
joka tuottaa sähköä. Pohjatuhka poistetaan kattilan pohjalta.
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KUVA 6/3
Leijukerrospolton periaatekaavio.
Typenoksidipäästöjä voidaan tarvittaessa vähentää nk. SNCR-järjestelmällä eli ruiskuttamalla
kattilan yläosaan ammoniakkia, minkä seurauksena typenoksidit muuttuvat typeksi ja vedeksi
(SNCR = Selective Non-Catalytic Reduction). Lisäksi savukaasut puhdistetaan kuivalla tai puolikuivalla menetelmällä, jolloin savukaasut reagoivat niiden joukkoon lisätyn kalsiumoksidin
(CaO) ja siitä muodostuvan sammutetun kalkin (Ca(OH)2) ja aktiivihiilen kanssa (7). Savukaasuista poistetaan hiukkaset hiukkaserottimella (8) ja savukaasut johdetaan savupiippuun (9).
Lentotuhka erotetaan ennen savukaasujen johtamista savupiippuun. Lentotuhka stabiloidaan tai
kiinteytetään ja sijoitetaan kaatopaikoille.
Leijukerrospoltto on johtava polttotekniikka biomassan ja turpeen poltossa, mutta jätteenpoltossa siitä ei ole pitkäaikaisia kokemuksia. Euroopassa on ollut käytössä joitakin vuosia
kymmenkunta leijupolttoon perustuvaa jätteenpolttolaitosta. Leijutekniikan etuja ovat hyvä hyötysuhde sekä hyvä tuhkan loppuunpalaminen.

6.5.4

Kaasutuksen tekninen kuvaus
Jätteen kaasutuksessa tekniikkana käytetään leijupolttoa. Jätteestä lajittelulaitoksessa (1) tuotettu kierrätyspolttoaine kuumennetaan kaasutuskammiossa (2) joko ilmattomasti tai vain pienen
ilmamäärän kanssa (kuva 6/4). Polttoaine pyrolysoituu ja syntyy ns. tuotekaasua, jonka pääasialliset palavat aineosat ovat hiilimonoksidi (häkä), vety ja metaani. Lisäksi syntyy jonkin verran
palamatonta jätettä, pohjatuhkaa (kuona).
Tuotekaasu puhdistetaan (3) esimerkiksi suodattamalla korkeassa lämpötilassa ja johdetaan poltettavaksi joko erilliseen kattilaan tai lisäpolttoaineena kiinteätä polttoainetta käyttävään kattilaan (4). Kattilasta saatava höyry pyörittää höyryturbiinia (5) ja samalla akselilla olevaa generaattoria, joka tuottaa sähköä. Kaasun poltosta syntyvät savukaasut johdetaan savupiippuun (6).
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Leijukerroskaasutuksen etuja ovat hyvä hyötysuhde ja pieni tilantarve. Tuotekaasun puhdistuksesta ja sen toimivuudesta suuressa mittakaavassa ei ole kokemusperäistä tietoa, sillä vastaavia
laitoksia ei vielä ole rakennettu Suomeen.

KUVA 6/4
Kaasutuksen periaatekaavio.

6.6

LÄMMÖN JA SÄHKÖN TUOTANNON TEKNINEN KUVAUS
Polttoaineen palaessa kattilassa vapautuu lämpöenergiaa, joka siirtyy kattilan putkistoissa virtaavaan syöttöveteen ja saa veden höyrystymään. Kattilasta korkeassa lämpötilassa ja paineessa
saatava höyry pyörittää höyryturbiinia ja samalla akselilla olevaa generaattoria, joka tuottaa
sähköä. Syntyvä lämpö hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa. Suurin osa höyryturbiineilta
ja kattilalta tulevasta matalapaineisesta höyrystä lauhdutetaan vedeksi kaukolämmönvaihtimissa. Lauhtunut matalapaineinen vesi eli lauhde pumpataan takaisin syöttövesisäiliöön ja
uudelleen kattilaan. Kaukolämmönvaihtimissa lauhtuva höyry luovuttaa lauhtumislämpönsä
lämmönvaihtimien vesiputkissa kiertävään kaukolämmön kiertoveteen, jonka avulla lämmitetään kaukolämpöverkossa kiertävää vettä.
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JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TOIMINTA
LAITOSRAKENNUKSET
Vaihtoehdossa VE 0 Orikedon olemassa olevaa jätteenpolttolaitosta saneerataan. Saneeraus on
tehtävä, koska nykyinen laitos ei täytä jätteenpolttoasetuksen vaatimuksia. Saneerauksessa vanhaan polttolaitokseen rakennetaan uusi polttolinja ja -kattila. Saneerauksessa hyödynnetään mm.
vanhan laitoksen piippu, savukaasujen puhdistuslaitos, jätteiden vastaanottobunkkeri, kahmarijärjestelmä ja kuonabunkkeri.
Vaihtoehdoissa VE 0+, VE 1 ja VE 2 Orikedon jätteenpolttolaitosta laajennetaan. Alueelle rakennetaan laitosrakennus, jonne sijoitetaan itse polttoprosessin edellyttämät laitteistot kuten kattila sekä savukaasujen puhdistuslaitteistot. Alkuvaiheessa tarkoituksena on hyödyntää nykyisen
jätteenpolttolaitoksen savukaasujen puhdistuslaitosta. Lisäksi rakennetaan mm. jätepolttoaineen
käsittelyyn, säilytykseen ja kuljetukseen liittyvät tilat ja laitteistot sekä savupiippu. Orikedon
nykyisen jätteenpolttolaitoksen tiloja käytetään rakentamisessa hyväksi mahdollisuuksien mukaan.

7.2

JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TEKNISET TIEDOT
Jätteenpolttolaitos suunnitellaan peruskuormakäyttöön eli se on käynnissä vuosihuoltoa lukuun
ottamatta koko ajan. Laitoksen polttoaineteho on vaihtoehdosta riippuen 22 – 61 MW ja se tuottaa kaukolämpöä Turun kaukolämpöverkkoon. Vaihtoehdoissa VE 0+, VE 1 ja VE 2 laitos tuottaa myös sähköä. Laitoksen kokonaishyötysuhde on noin 85 %. Taulukossa 7 – 1 on esitetty laitoksen teknisiä tietoja vaihtoehdoittain. Esitetyt lukuarvot ovat alustavia.
TAULUKKO 7 – 1
Jätteenpolttolaitoksen alustavia teknisiä tietoja vaihtoehdoittain.
Selite
Polttoaineteho
Lämpöteho
Sähköteho
Kokonaishyötysuhde
Vuotuinen käyntiaika
Huipun käyttöaika
Vuotuinen energian
tuotanto

VE 0
Arina
22 MW
18 MW
85 %
n. 7 800 h
n. 7 000 h
130 GWh

VE 0+
Arina
59 MW
40 MW
10 MW
85 %
n. 8 000 h
n. 7 800 h
390 GWh

VE 1
Arina
61 MW
42 MW
10 MW
85 %
n. 8 000 h
n. 7 800 h
410 GWh

VE 2
Leiju
54 MW
38 MW
10 MW
89 %
n. 7 700 h
n. 7 500 h
360 GWh

MW = megawatti = 1 000 kilowattia
h = tunti
Huipun käyttöaika = vuotuinen energiantuotanto jaettuna maksimiteholla eli aika, jonka laitos tarvitsisi tuottaakseen vuotuisen tuotantonsa täydellä teholla toimiessaan
GWh = gigawattitunti = 1 000 000 kilowattituntia

Leijukerroskattilan VE 2 rakentamisen vaihtoehtona on rakentaa 60 MW:n kaasutuslaitos Orikedon biopolttolaitoksen yhteyteen. Kierrätyspolttoaineesta tuotettava kaasu poltettaisiin biopolttolaitokseen rakennettavassa uudessa kattilassa.
Lietteen polttoa varten rakennetaan 10 MW:n leijukerroskattila, jonka vuotuinen käyttöaika on
noin 7 000 h. Lietteen tukipolttoaineena on puu, jota käytetään noin 25 000 tonnia vuodessa.
Laitosta oletetaan ajettavan käytännössä täydellä teholla ympäri vuoden. Laitoksen tekninen
käyttöikä on noin 15 – 25 vuotta, jota voidaan pidentää uusimalla koneistoja tarpeen mukaan.
Copyright © Electrowatt-Ekono Oy

JÄTTEEN JA JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYN KEHITTÄMINEN
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

7.3

15.2.2004
49 (130)

JÄTEPOLTTOAINEET SEKÄ NIIDEN KULJETUS JA VARASTOINTI
Orikedon saneerattu tai laajennettu jätteenpolttolaitos käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä sekä linkoamalla ja mahdollisesti termisesti kuivattua yhdyskuntajätevesilietettä. Jätteenpolttolaitoksen kapasiteetti on enimmillään yhteensä noin 150 000 tonnia jätettä vuodessa. Jätteenpolttolaitoksen kapasiteetit ja jätteiden sisältämät energiamäärät vaihtoehdoittain on esitetty taulukossa 7 – 2. Jätteen sisältämä energiamäärä vaihtelee vaihtoehdoittain,
koska lajittelussa (VE 1 ja VE 2) jätteestä poistetaan huonosti palava jae ennen polttoa, jolloin
lajiteltu jäte sisältää enemmän energiaa kuin lajittelematon. Vaihtoehdossa VE 2 poltettavan jätteen sisältämää energiamäärää laskee se, että vaihtoehdossa poltetaan myös jätevesilietettä, jonka energiasisältö on pienempi kuin sekajätteen.
TAULUKKO 7 - 2
Jätteenpolttolaitoksen kapasiteetit ja jätteiden sisältämät energiamäärät vaihtoehdoittain.
Kapasiteetti, t/v
Jätteen energiasisältö, GWh/v

VE 0
50 000
150

VE 0+
150 000
460

VE 1
120 000
475

VE 2
100 000
410

Vaihtoehdossa VE 0 Turun jätelaitoksen toimialueella syntyvä yhdyskuntajäte kuljetetaan suoraan jätteenpolttolaitokselle. Vaihtoehdossa VE 0+ Turun kaupunkiseudun jätehuollon yhteistyöalueen syntypaikalla lajiteltu yhdyskuntajäte kuljetetaan suoraan jätteenpolttolaitokselle.
Vaihtoehdossa VE 1 osa jätteestä kuljetetaan suoraan polttolaitokselle ja osa ensin Topinojan jätekeskuksen lajittelulaitokselle. Vaihtoehdossa VE 2 kaikki jäte kuljetetaan ensin Topinojan lajittelulaitokselle ja sieltä Orikedon polttolaitokselle.
Vaihtoehdossa VE 2 jätevesiliete pumpataan Kakolanmäen puhdistamolta putkilinjaa pitkin
Orikedolle, jossa se kuivataan linkoamalla ja mahdollisesti termisesti ennen polttoa. Raision ja
Paraisten puhdistamoilta liete kuljetetaan Orikedolle maanteitse kuorma-autoilla. Jätevesilietettä
syntyy Kakolanmäen puhdistamolla noin 34 000 tonnia vuodessa, Raision puhdistamolla noin
10 000 tonnia vuodessa ja Paraisten puhdistamolla noin 2 000 tonnia vuodessa.

7.4

SAVUKAASUPÄÄSTÖT
Jätteen ja jätevesilietteen palaessa syntyy hiilidioksidia (CO2), typenoksideja (NOx), rikkidioksidia (SO2) ja hiukkasia. Lisäksi syntyy kaasumaisia ja höyrymäisiä orgaanisia aineita, kloorivetyä (HCl), fluorivetyä (HF), hiilimonoksidia (CO), dioksiineja, furaaneja, elohopeaa ja raskasmetalleja. Jätteenpolttoasetus (362/2003) asettaa tiukat päästörajat edellä mainituille epäpuhtauksille hiilidioksidia lukuun ottamatta. Hiilidioksidipäästöjen suuruus riippuu mm. siitä kuinka
suuri osuus poltettavasta jätteestä on puuperäistä jätettä, sillä puusta ei poltettaessa lasketa syntyvän hiilidioksidipäästöjä. Taulukossa 7 – 3 on esitetty jätteenpolttolaitokselle asetettavat päästörajat, joiden perusteella ympäristövaikutusten arviointi on tehty. Jätteenpolttolaitos kuitenkin
suunnitellaan siten, että päästöt alittavat jätteenpolttoasetuksessa asetetut raja-arvot ja käytännössä päästöt voivat jäädä huomattavastikin näiden rajojen alapuolelle.
Taulukossa 7 – 4 on esitetty Orikedon nykyisen jätteenpolttolaitoksen päästöt vuonna 2002.
Vuosipäästöjä on verrattu Turun ja Turun seudun (Turku, Raisio, Naantali, Kaarina) lupavelvollisten laitosten ja liikenteen kokonaispäästöihin vuonna 2002 (Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä 2003).
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TAULUKKO 7 - 3
Jätteenpolttoasetuksessa (362/2003) jätteenpolttolaitokselle asetetut päästörajat (mg/m3).
Päästökomponentti

Pitoisuus savukaasussa,
mg/m3

Rikkidioksidi (SO2)
Typenoksidit, (NOx)
(NO2:na ilmoitettuna)

50
200

Hiukkaspäästöt

10

Kloorivety (HCl)

10

Fluorivety (HF)

1
0,1×10-6

Dioksiinit ja furaanit
Kadmium ja tallium (Cd, Tl)

0,05

Elohopea (Hg)
Antimoni, arseeni, lyijy, kromi, koboltti, kupari, mangaani,
nikkeli ja vanadiini (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)
Kaasumaiset ja höyrymäiset orgaaniset aineet orgaanisen
hiilen kokonaismääränä, TOC

0,05
0,5
10

TAULUKKO 7 – 4
Orikedon nykyisen jätteenpolttolaitoksen päästöt (t/v) vuonna 2002 verrattuna Turun ja
Turun seudun (Turku, Raisio, Naantali, Kaarina) kokonaispäästöihin (t/v) vuonna 2002
(lupavelvolliset laitokset + liikenne).
Päästökomponentti

Orikedon jätteenpolttolaitoksen
päästöt 2002, t/v

Turun kokonaispäästöt 2002, t/v

Turun seudun
kokonaispäästöt
2002, t/v

Rikkidioksidi (SO2)
Typenoksidit, (NOx)
(NO2:na ilmoitettuna)

45,1

940

4 366

87,2

2 070

5 960

Hiukkaspäästöt

1,67

117,2

463,4

Kloorivety (HCl)

20,3

ei tiedossa

Fluorivety (HF)

0,03

”

”

“

“

Dioksiinit ja furaanit

ei tiedossa

Kadmium ja tallium (Cd, Tl)

0,003

“

“

Elohopea (Hg)
Antimoni, arseeni, lyijy,
kromi, koboltti, kupari,
mangaani, nikkeli ja vanadiini (Sb, As, Pb, Cr, Co,
Cu, Mn, Ni, V)

0,02

“

“

0,06

”

”

Taulukossa 7 – 5 on esitetty Orikedon saneeratun (VE 0) ja laajennetun (VE 0+, VE 1 ja VE 2)
jätteenpolttolaitoksen vuosittaiset päästöt vuonna 2020 vaihtoehdoittain olettaen, että päästöt
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ovat koko ajan sallittujen maksimiarvojen suuruiset ja että jätettä poltetaan laitoksen kapasiteetin mukainen määrä.
TAULUKKO 7 - 5
Orikedon saneeratun (VE 0) ja laajennetun (VE 0+, VE 1 ja VE2) jätteenpolttolaitoksen
arvioidut maksimipäästöt vuonna 2020, t/v.
Päästökomponentti
Rikkidioksidi (SO2)
Typenoksidit, (NOx)
(NO2:na ilmoitettuna)
Hiukkaspäästöt
Kloorivety (HCl)
Fluorivety (HF)
Kadmium ja tallium (Cd, Tl)
Elohopea (Hg)
Antimoni, arseeni, lyijy,
kromi, koboltti, kupari,
mangaani, nikkeli ja vanadiini (Sb, As, Pb, Cr, Co,
Cu, Mn, Ni, V)
Dioksiinit ja furaanit

VE 0

VE 0+

VE 1

VE 2

18

46

36

31

72

183

144

124

3,6
3,6
0,4
0,02
0,02

9,2
9,2
0,9
0,05
0,05

7,2
7,2
0,7
0,04
0,04

6,2
6,2
0,6
0,03
0,03

0,2

0,5

0,4

0,3

0,04 g/v

0,1 g/v

0,07 g/v

0,06 g/v

Lietteenpolttokattilan (noin 10 MW) laskennalliset maksimipäästöt päästöt vuodessa ovat: rikkidioksidi (SO2) 11 tonnia, typenoksidit, (NOx) (NO2:na ilmoitettuna) 42 tonnia, hiukkaset 2
tonnia, kloorivety 2 tonnia, fluorivety 0,2 tonnia, raskasmetallit 0,01 tonnia ja dioksiinit ja furaanit 1 mg/vuosi.
On huomattava, että jätteenpolttolaitoksen tuotanto korvaa muuta energiantuotantoa, jonka tuottamisesta aiheutuvat päästöt pienenevät vastaavasti. Yleisesti ottaen jätteenpolttolaitoksella tuotettu energia korvaa öljyllä ja kivihiilellä tuotettua energiaa.
Liikenteen aiheuttamat päästöt
Hankkeeseen liittyvien liikennemuutosten päästöjä on arvioitu seuraavasti: Nollavaihtoehto ei
aiheuta liikennemuutoksia Turun kaupunkiseudun, Lounaisrannikon jätehuollon tai Paraisten
kaupungin alueella. Sen sijaan hankkeen muiden vaihtoehtojen toteutuessa Raisiosta kuljetetaan
siirtokuormauksena jätteet Turkuun keskimäärin 20 kilometrin etäisyydeltä enimmillään noin
5 120 kuorma-autolla vuodessa ja Paraisilta keskimäärin 30 kilometrin etäisyydeltä enimmillään
noin 1 420 kuorma-autolla vuodessa (5 tonnia jätettä/kuorma-auto). Lisäksi Raision jätevedenpuhdistamolta kuljetetaan jätevesilietettä Turkuun 1 000 kuorma-autolla vuodessa ja Paraisten
jätevedenpuhdistamolta 200 kuorma-autolla vuodessa (10 tonnia lietettä/kuorma-auto). Tästä
aiheutuu päästöjen lisääntymistä. Laskelmissa ei ole otettu huomioon kuntien sisäisen jätteenkuljetuksen aiheuttamia päästöjä. Liikennemuutosten päästövaikutus on esitetty taulukossa 7 –
6. Liikennemuutosten aiheuttama muutos päästöissä on kuitenkin pieni verrattuna Turun ja Turun seudun kokonaispäästöihin (taulukko 7 – 4).
TAULUKKO 7 - 6
Jätteen siirtokuljetusten aiheuttamat päästölisäykset (t/v).
Päästökomponentti
Rikkidioksidi, SO2
Typenoksidit, NOx (NO2:na ilmoitettuna)
Hiukkaspäästöt
Hiilidioksidi, CO2
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Kasvihuonekaasupäästöt
Jätteen poltosta syntyy hiilidioksidipäästöjä nykytilan mukaisessa vaihtoehdossa VE 0 24 000
tonnia vuodessa ja muissa vaihtoehdoissa VE 0+ 71 000 tonnia, VE 1 74 000 tonnia ja VE 2 68
000 tonnia vuodessa.
Edellä kerrottujen liikennemuutosten seurauksena jätteen kuljetus aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä noin 90 tonnia vuodessa.
On kuitenkin huomioitava merkittävä päästöjen säästyminen, kun kaatopaikalla tapahtuva jätteen hajoaminen ja siinä syntyvä metaani ja hiilidioksidi jäävät syntymättä, koska jäte poltetaan.
Lisäksi jätteenpolttolaitos korvaa muuta energiantuotantoa, josta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt vähenevät.
Vuonna 2002 lupavelvollisten laitosten yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt Turun kaupungissa
olivat 212 446 tonnia ja Turun seudulla (Turku, Raisio, Naantali, Kaarina) 1 943 900 tonnia
(Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä 2003).

7.5

JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN JÄTEHUOLTO
Polttoaineen palaessa sen palamattomista aineosista syntyy tuhkaa. Raskaampi osa eli arinan ja
kattilan toisen vedon pohjalle putoava pohjatuhka johdetaan keräyssiiloon. Leijupolttovaihtoehdossa (VE 2) pohjatuhkan lisäksi syntyy ns. petihiekkaa.
Savukaasujen mukaan lähtevä kevyempi tuhka eli nk. lentotuhka poistetaan savukaasun joukosta suodattamalla. Lentotuhka siirretään kuljetinjärjestelmällä tuhkasiiloon, josta se siirretään
kuorma-autoon kuljetettavaksi loppusijoitukseen. Lentotuhkaan sitoutuu sekä arina- ja leijukerrospoltossa että kaasutuksessa savukaasun puhdistuksen kemikaaleja (CaO ja aktiivihiili), koska
savukaasujen käsittelyjärjestelmän periaate on sama riippumatta siitä, mikä kattilavaihtoehto valitaan. Lentotuhka kiinteytetään savukaasun puhdistuksen tuhkan kanssa.
Pohjatuhkaa, lentotuhkaa ja savukaasun puhdistuksen tuhkaa syntyy enimmillään noin 46 000
tonnia vuodessa (taulukko 7 – 7). Syntyvä tuhkamäärä jakautuu pohja- ja lentotuhkan välillä
käytettävästä polttoainejakaumasta, palamisen tilasta ym. riippuen.
TAULUKKO 7 - 7
Orikedon jätteenpolttolaitoksella syntyvät laitokselta kaatopaikalle kuljetettavat tuhkan
ja petihiekan määrät vaihtoehdoittain.
Jätemäärä ja yksikkö
Pohjatuhka, t/v
Petihiekka, m3/v
Lentotuhka ja savukaasun
puhdistuksen tuhka (CaO,
aktiivihiili) kiinteytettynä, t/v
Yhteensä, t/v

VE 0

VE 0+

VE 1

VE 2 *)
Leijukerrospoltto

VE 2 *)
Kaasutus

12 000
-

34 000
-

28 000
-

6 400

6 800
-

2 500

12 300

7 200

9 000

13 000

12 950

46 300

35 200

15 400

16 400

*) Lietteen poltosta syntyy lisäksi tuhkaa noin 5 000 tonnia vuodessa.

Pohja- ja lentotuhka sijoitetaan joko umpilavaiseen kuorma-autoon kuivana tai pressulla suljettuun avolava-autoon pintakostutettuna ja kuljetetaan loppusijoitukseen. Kuorma-auton lavalle
mahtuu noin 20 tonnia pohjatuhkaa ja savukaasunpuhdistuksen tuhkaa. Tällöin tuhkakuljetuksia
(sisältää savukaasun puhdistuksen tuhkan) on vaihtoehdossa VE 0+ noin 16 kuorma-autollista
päivässä, vaihtoehdossa VE 1 13 kuorma-autollista päivässä ja vaihtoehdossa VE 2 (leijukerrospoltto) noin 4 kuorma-autoa päivässä (laskettu 330 päivän mukaan). Lisäksi leijukerrospoltossa
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(VE 2) petihiekkakuljetuksia on noin yksi kuorma-auto vuorokaudessa. Nykytilanteen mukaisessa vaihtoehdossa VE 0 tuhkakuljetuksia on noin 5 päivässä.
Pohjatuhka on ympäristöllisesti inertimpää kuin lentotuhka ja se voidaan mahdollisesti sijoittaa
kaatopaikalle stabiloimatta tai hyötykäyttää ainakin kaatopaikkarakenteisiin. Lentotuhkasta ainakin osa on ongelmajätettä, joka stabiloidaan tarpeen mukaan ja sijoitetaan kaatopaikkakelpoisuustestien perusteella ongelmajätteen kaatopaikalle.
Lisäksi jätteenpolttolaitoksella syntyy kaatopaikkajätettä, joka koostuu lähinnä yhdyskuntajätteestä ja jätteenpolttolaitoksen kunnossapitojätteistä.Laitoksella syntyviä ongelmajätteitä ovat
mm. jäteöljyt ja liuottimet. Nämä ja muut nestemäiset ongelmajätteet toimitetaan käsiteltäväksi
yhtiölle, jolla on toimintaansa asianmukaiset luvat. Muita kuin nestemäisiä ongelmajätteitä ovat
akut, paristot, loisteputket, elohopealamput ja kiinteät öljyiset jätteet, jotka kootaan talteen ja
toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi ongelmajätelaitokselle. Ongelmajätteitä syntyy noin
tonni vuodessa.

7.6

JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN VESIHUOLTO JA JÄTEVEDET
Veden tarve ja hankinta
Orikedon polttolaitos ottaa kaiken tarvitsemansa veden vesijohtoverkosta. Vettä käytetään jätteenpolttolaitoksella mm. talousvetenä, kaukolämpöverkon täydennysveden valmistukseen ja
jätteenpolttolaitoksen huoltovetenä esimerkiksi sammutusjärjestelmissä, puhdistuksessa ja sosiaalitiloissa.
Jätteenpolttolaitos käyttää vettä maksimissaan kaikkiaan 126 000 m3 vuodessa. Jäähdytysvettä
käytetään maksimissaan noin 16 000 m3 vuorokaudessa eli 185 litraa sekunnissa. Osa otettavasta jäähdytysvesimäärästä haihtuu ja osa ohjataan prosessiin ja käytetään mm. tuhkan kostutuksessa tai savukaasunpuhdistusjärjestelmässä. Jätteenpolttolaitoksen tarvitsema vesi otetaan Turun kaupungin vesijohtoverkosta.
Sade- ja perusvedet, saniteetti-, sosiaali- ja lattiahuuhtelujätevedet
Päämuuntajan suoja-altaaseen kertyvä sadevesi samoin kuin sadevedet muilta sellaisilta alueilta,
joille on mahdollista joutua öljyä, johdetaan öljynerottimen kautta sadevesiviemäriin. Laitoksen
piha-alueen sadevedet ja lattiahuuhteluvedet kerätään suoja-altaaseen, josta ne johdetaan kaupungin viemäriverkostoon. Laitoksen perusvedet johdetaan sadevesiviemäriin ja saniteetti- ja
sosiaalijätevedet kaupungin viemäriverkostoon.
Muut jätevedet
Vuosihuoltojen yhteydessä syntyvät lämpöpintojen puhdistusvedet johdetaan laaduntarkastuksen jälkeen kaupungin viemäriverkostoon ja puhdistuksen yhteydessä syntyvä liete viedään
kaatopaikalle tai tarvittaessa ongelmajätelaitokselle.
Lietteen kuivaus jätteenpolttolaitosalueella
Jätteenpolttolaitoksella poltettava jätevesiliete pumpataan Kakolanmäen puhdistamolta putkilinjaa Orikedolle ja kuivataan linkoamalla ja mahdollisesti termisesti. Putkilinja varustetaan kahdella putkella, joista toista putkea pitkin liete johdetaan ja toista pitkin palautetaan lietteenkuivauksen rejektivesi puhdistamolle. Lietteen kuivauksesta syntyy jätevesiä noin 24 000 kuutiota vuodessa.

Copyright © Electrowatt-Ekono Oy

JÄTTEEN JA JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYN KEHITTÄMINEN
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

7.7

15.2.2004
54 (130)

KEMIKAALIEN KULJETUS, VARASTOINTI JA KÄSITTELY
Kemikaalit tuodaan jätteenpolttolaitokselle joko säiliöautoilla tai myyntipakkauksissaan ja ne
varastoidaan tarkoitukseen suunnitelluissa varastosäiliöissä tai myyntipakkauksissaan kemikaalivarastossa. Varastointitilojen alusta pohjustetaan niin, ettei kemikaaleja pääsee maaperään tai
pohjaveteen. Kemikaalisäiliöiden kunto tarkastetaan määrävälein. Henkilökunta koulutetaan käsittelemään kemikaaleja turvallisesti sekä työterveyden kannalta että ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi. Käytön jälkeen kemikaalit käsitellään voimassaolevien jätehuoltomääräysten ja
ohjeiden mukaisesti.
Jätteenpolttolaitoksella käytetään trinatriumfosfaattia (Na3PO4) ja atsamiinia tai vastaavaa hapenpoistokemikaalia jälkiannostuskemikaaleina prosessiveteen. Savukaasun puhdistuksessa
käytetään kalsiumoksidia (CaO) ja siitä muodostuvaa sammutettua kalkkia (Ca(OH)2) ja aktiivihiiltä. Typenoksidien poistoon käytetään ammoniakkia (NH3). Lisäksi käytetään tavallisia pesuaineita pieniä määriä.
Voiteluöljyjä käytetään muun muassa voitelemaan ja jäähdyttämään turbiinien laakereita. Öljyä
käytetään myös laitteiden muuntajien eristys- ja jäähdytysaineena. Käynnistyspolttoaineena
käytetään kevyttä polttoöljyä.

8

KAATOPAIKKASIJOITTAMINEN
Kaatopaikoille sijoitetaan jätteitä, jätteenpolttolaitoksen tuhkia ja mahdollisesti myös pilaantuneita maamassoja.
Kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden määrä on vaihtoehdoissa VE 0+, VE 1 ja VE 2 noin 45 000
tonnia vuodessa. Vaihtoehdossa VE 0 määrä on noin 110 000 tonnia vuodessa. Edellä mainitusta määrästä jätteen lajittelulaitokselta syntyy loppusijoitettavaa materiaalia 6 500 tonnia vuodessa. Jätteenpolttolaitokselta syntyy lisäksi pohjatuhkaa, lentotuhkaa ja savukaasun puhdistuksen
tuhkaa enimmillään vaihtoehdossa VE 0+ noin 46 000 tonnia vuodessa.
Pilaantuneita maita loppusijoitetaan korkeintaan 20 000 tonnia vuodessa kaatopaikkaa (Topinoja, Isosuo, Rauhala) kohti. Vaihtoehdossa VE 2 voidaan kompostointi- tai mädätystuotetta
hyödyntää lähes 40 000 tonnia vuodessa kaatopaikan peiterakenteina.
Kaatopaikkasijoituksessa eri jakeet erillissijoitetaan alueille, joilla pinta- ja pohjarakenteet vastaavat kaatopaikkoja koskevan lainsäädännön vaatimuksia.
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HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET
KAAVOITUS
Hankkeen jätteitä ja jätevesilietteitä käsittelevät toiminnot sijoittuvat alueille, jotka jo ovat vastaavassa käytössä ja jotka on voimassaolevissa kaavoissa varattu tähän tarkoitukseen.
Orikedon alueelle sijoittuva polttolaitoksen laajennus on sijoitettavissa asemakaavassa tontille
osoitetun rakennusalan sisään.
Topinojan alue on merkitty 3.6.1974 vahvistetussa asemakaavassa kaatopaikka-alueeksi (EK).
Topinojalle tulevat rakennukset (lajittelulaitos, kompostointilaitos) edellyttävät rakennusalan ja
rakennusoikeuden merkitsemistä asemakaavaan. Topinojan alueella mädättämöön liittyvät toiminnot edellyttävät toteutuakseen tontin käyttötarkoituksen muuttamista. Asemakaavan muutostarve ei ole ristiriidassa ylempiasteisten kaavojen kanssa.
Orikedon jätteenpolttolaitoksen, Topinojan jätekeskuksen, Isosuon jäteaseman ja Rauhalan kaatopaikan sekä näiden ympäristön kaavoitustilannetta on kuvattu ympäristön nykytilaa käsittelevässä luvussa 12.2.

9.2

YMPÄRISTÖLUPA
Suunniteltua jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämistä varten on haettava ympäristöluvat.
Toimintojen luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin (YSL 86/2000) ja sen nojalla annettuun ympäristönsuojeluasetukseen (YSA 169/2000).
Ympäristöluvat haetaan Lounais-Suomen ympäristökeskukselta. Ympäristölupa myönnetään,
mikäli toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten
vaatimukset ja ympäristövaikutusten arviointimenettely on loppuun suoritettu. Uuden toimintamallin mukaista jätteen ja jätevesilietteen käsittelyä ei saa aloittaa ennen ympäristöluvan myöntämistä.

9.3

RAKENNUSLUPA
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille uudisrakennuksille. Lupa haetaan Turun kaupungin rakennuslupaviranomaiselta (rakennuslautakunta), joka lupaa myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on vahvistetun asemakaavan ja
rakennusmääräysten mukainen. Ilmailulainsäädännön mukaan yli 30 metriä maanpinnasta ulottuvien rakennelmien rakentamisesta ja merkitsemisestä lentoturvallisuuden varmistamiseksi on
pyydettävä lausunto Ilmailulaitokselta rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Rakennuslupa tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista.

9.4

MUUT LUVAT
Muut luvat, joilla on liittymäkohtia ympäristöasioihin, ovat pääosin teknisiä lupia, joiden pääasiallinen tarkoitus on työturvallisuuden varmistaminen ja aineellisten vahinkojen estäminen.
Tällaisia ovat muun muassa jätevesien viemäriverkkoon johtamista koskeva lupa, palavia nesteitä koskevat luvat sekä kemikaalilain mukaiset luvat.
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Jätevesien viemäriverkkoon johtamista koskevat sopimukset
Merkittävät muutokset jätevedenpuhdistamolle johdettavissa jätevesissä edellyttävät Topinojan
ja Orikedon osalta vesihuoltolain (119/2001) mukaista sopimusta paikallisen jätevedenpuhdistamon kanssa.
Muut toimenpiteet
Kemikaalilaki koskee kaikkia kemikaaleja, mutta erityisesti kemikaaleja, jotka saattavat olla
vaarallisia terveydelle tai ympäristölle. Kemikaalilain (744/89, muutos 1412/92) mukaiset kemikaalien laajamittaista käyttöä ja varastointia koskevat lupahakemukset tehdään Turvatekniikan keskukselle (TUKES). Kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista on
tehtävä ilmoitus kaupungin palopäällikölle tai kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle.
Painelaitteiden suunnittelua, valmistusta, asennuksia, korjauksia ja tarkastusta säätelee painelaitelaki (869/1999). Painelaitteita ovat esimerkiksi höyrykattilat, lämminvesikattilat, lämmönvaihtimet, prosessiputkistot ja painesäiliöt. Merkittävissä kattilalaitoksissa on tehtävä vaaran arviointi toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi. Painelaitteiden turvallisuutta ja määräysten
noudattamista valvoo TUKES, joka pitää myös paineastiarekisteriä.
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10 HANKKEEN SUHDE YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIIN SUUNNITELMIIN JA
OHJELMIIN
10.1 YMPÄRISTÖNSUOJELUSÄÄNNÖKSET
Savukaasupäästöjä koskevat vaatimukset
Euroopan parlamentin ja Euroopan Unionin neuvoston 4.12.2000 jätteiden poltosta antaman direktiivin (2000/76/EY, directive on the incineration of waste) Suomessa toimeenpaneva valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (362/2003) astui voimaan 1.6.2003. Jätteenpolttoasetuksella ja samanaikaisesti annetulla ympäristönsuojeluasetuksen muutoksella säädetään vaatimukset, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, kaikelle jätteenpoltolle. Vaatimukset perustuvat
parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan ja koskevat poltettavan jätteen laadun selvittämistä, poltto-olosuhteita, päästöjä ilmaan ja veteen, päästöjen mittaamista, toimintaa häiriötilanteissa ja poltossa syntyvän jätteen käsittelemistä ja hyödyntämistä.
Savukaasupäästöistä jätteenpolttoasetus asettaa päästörajat typenoksideille (NOx), rikkidioksidille (SO2), hiukkasille, kaasumaisille ja höyrymäisille orgaanisille aineille (TOC), kloorivedylle (HCl), fluorivedylle (HF), hiilimonoksidille (CO), dioksiineille, furaaneille ja raskasmetalleille.
Orikedon jätteenpolttolaitoksen saneeraus (VE 0) tai uusi jätteenpolttolaitos (VE 0+, VE 1 ja
VE 2) suunnitellaan siten, että päästöt alittavat jätteenpolttoasetuksessa asetetut raja-arvot.
Melun ohjearvot
Valtioneuvoston päätöksen (993/92) mukaiset melutason ohjearvot asumiseen käytettävillä alueilla ja virkistysalueilla taajamissa tai taajamien läheisyydessä ovat päiväaikana (klo 7 - 22)
55dB (A) ja yöllä 50 dB (A). Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo 45 dB(A). Lomaasumiseen käytettävällä alueella ohjearvona on päivällä 45 dB (A) ja yöllä 40 dB (A). Tämän
päätöksen tarkoituksena on ehkäistä meluhaittoja ja turvata viihtyvyys maankäytön, liikenteen ja
rakentamisen suunnittelun yhteydessä. Päätöstä ei kuitenkaan sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuojaksi tarkoitetuilla alueilla.
Jätteen ja jätevesilietteen käsittely suunnitellaan siten, että meluohjearvot asumiseen ja virkistykseen käytetyillä alueilla niiden johdosta ylity.
Jäte- ja jäähdytysvesipäästöjä koskevat vaatimukset
Jäte- ja jäähdytysvesipäästöjä koskevat vaatimukset määritellään kaupungin viemäriverkostoon
johdettavien jäte- ja jäähdytysvesien osalta Turun seudun puhdistamo Oy:n kanssa tehtävässä
sopimuksessa.
Koska savukaasut puhdistetaan kuivalla tai puolikuivalla menetelmällä, ei laitoksella synny savukaasun puhdistuksen jätevesiä, joihin sovellettaisiin jätteenpolttoasetuksen päästörajoja. Muita
jätevesiä syntyy hyvin vähän.
Jätehuoltoa koskevat vaatimukset
Jätelain (1072/93) ja -asetuksen (1390/93) yleisenä tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa
haittaa ympäristölle ja terveydelle. Tavoitteeseen tulee pyrkiä ensisijaisesti vähentämällä jätteiden muodostumista ja lisäämällä jätteiden hyötykäyttöä. Mikäli hyödyntäminen ei ole teknisesti
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tai kohtuullisin lisäkustannuksin mahdollista, tulee jätteet sijoittaa siten, että ympäristölle ja terveydelle aiheutuvat haitat minimoidaan.
Jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämishanke edistää jätelain asettamia yleisiä tavoitteita
vähentämällä jätteiden läjittämistä kaatopaikoille ja lisäämällä niiden hyödyntämistä energiana.
Orikedon jätteenpolttolaitoksella syntyvät jätejakeet (tuhka, polttokelvoton jäte, omat jätteet
jne.) taas käsitellään ja sijoitetaan jätteenpolttolaitoksen ympäristöluvassa edellytetyllä tavalla
tai hyötykäytetään siten, että jätelain vaatimukset täyttyvät.

10.2 JÄTESUUNNITELMAT
Valtakunnallinen jätesuunnitelma
Ympäristöministeriö on laatinut valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2005, jonka tavoitteena on ohjata jätteitä ja jätehuoltoa koskevaa suunnittelua (Ympäristöministeriö 1998). Ehdotus tarkistetuksi valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi vuoteen 2005 valmistui vuoden 2001 lopulla.
Tarkistettu valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005 tuli voimaan 1.9.2002 (Ympäristöministeriö 2002a). Se korvaa osittain valtioneuvoston vuonna 1998 hyväksymän valtakunnallisen jätesuunnitelman. Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa tavoitteet jakautuvat toimialoittaisiksi ja jäteryhmittäisiksi tavoitteiksi. Valtakunnallisen jätesuunnitelman teollisuudelle
(mukaan luettuna energiantuotanto) asettama tavoite on mm. teollisuusprosessien suunnittelu
säästävän teknologian periaatteita noudattaen. Energia- ja vesihuollossa syntyvien jätteiden
määrän olisi vuoteen 2005 mennessä pienennyttävä 15 prosenttia siitä, mitä se olisi kasvuennusteiden mukaan ilman toimenpiteitä. Hyötykäyttöasteen taas olisi noustava 50 prosenttiin vastaavana aikana (Ympäristöministeriö 1998).
Tarkistetun suunnitelman perusteluissa todetaan, että jätteiden hyödyntäminen aineena on Suomessa lisääntynyt kansainvälisessä vertailussa hyvin. Materiaalihyödyntämistä voidaan jatkossa
lisätä lähinnä orgaanisen jätteen biologista hyödyntämistä lisäämällä. Hyödyntämistavoitteiden
saavuttaminen edellyttää näin ollen polttokelpoisen, vaikeasti kierrätettävän jätteen energiahyödyntämisen voimakasta lisäämistä (Ympäristöministeriö, muistio 2002).
Suomessa hyödynnetään vajaa 10 % yhdyskuntajätteiden energiasisällöstä. Valtakunnallisena
tavoitteena on hyödyntää yhdyskuntajätteestä 70 % joko materiaalina tai energiana vuoteen
2005 mennessä. Vuonna 2000 yhdyskuntajätettä hyödynnettiin aineena ja energiana LounaisSuomessa yhteensä 44 % (Liippo ja Anttila 2002). Turun kaupunkiseudulla jätteen hyödyntämisaste vuonna 2002 oli noin 24 %, Lounaisrannikon jätehuollon kuntayhtymän toimialueen 17
% ja Paraisten kaupungin noin 20 % perustuen hyödyntämiseen materiaalina. Turun kaupunkiseudun yhdyskuntajätteistä hyödynnettiin noin 41 % energiana vuonna 2002 (SCC Viatek Oy
2003b).
Lounais-Suomen alueellinen jätesuunnitelma
Lounais-Suomen alueellinen jätesuunnitelma (Kojo 1997) valmistui vuonna 1997. Siinä esitetään jätehuollon alueelliset tavoitteet, kehittämisstrategia ja toimenpiteet vuoteen 2000 ja 2005.
Suunnitelman seuranta- ja tarkistusraportti (Liippo ja Anttila 2002) valmistui vuonna 2002. Tavoitteet ovat pääosin yhteneväiset valtakunnallisen jätesuunnitelman kanssa. Lounais-Suomen
alueellisessa jätesuunnitelmassa vuoden 2005 tavoitteena on, että Lounais-Suomessa on käytössä kokonaisvaltainen jätehuoltojärjestelmä, jossa eri jätejakeille on järjestetty asianmukainen keräys, kuljetus ja käsittely. Jätehuolto perustuu tällöin seuraaviin toimintoihin:
•
•

biojätteen erilliskäsittely
polttokelpoisen jätteen erilliskäsittely
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lietteiden erilliskäsittely
yhdyskuntajätteen loppusijoituspaikat, joihin varataan alueita erityisjätteille
erityisjätteiden kaatopaikat
pysyvän jätteen kaatopaikat
saastuneiden maiden käsittely-yksiköt ja loppusijoituspaikat.

Lounais-Suomen alueellisessa jätesuunnitelmassa esitetään jätehuollon kehittämisstrategia vuoteen 2000 ja vuoteen 2005. Jätehuollon kehittämisstrategiaksi, jolla pyritään saavuttamaan edellä esitetyt tavoitteet vuoteen 2005 mennessä, on valittu:
•
•
•
•

jätehuollon tiedotuksen ja neuvonnan tehostaminen
biojätteen ja polttojakeen erilliskäsittelyn toteuttaminen parhaimmalla käytettävissä
olevalla teknologialla siten, että ympäristönsuojelulliset, paikalliset ja taloudelliset tekijät otetaan huomioon
lietteistä (yhdyskuntalietteet, öljyn- ja hiekanerotuskaivojen lietteet, rasvanerotuskaivojen lietteet) ympäristölle aiheutuvien haittojen vähentäminen tehostamalla lietteiden
esikäsittelyä ja kehittämällä loppusijoitusmenetelmiä
saastuneiden maiden käsittelypaikkojen ja varastointialueiden verkoston kehittäminen.

Turun seudun kuntien jätepolitiikka
Turun seudun kuntien jätepolitiikka sisältää kuntien yhteisen ajatuksen siitä, mitkä periaatteet
ohjaavat kuntien lakisääteisten jätehuoltovelvoitteiden toteuttamista. Jätehuoltostrategian laadinnan keskeinen tavoite oli yhdyskuntajätteen hyödyntämisen lisääminen. Turun seudun kuntien tavoitteena on valtakunnallisen jätesuunnitelman mukainen yhdyskuntajätteen 70 % hyödyntämisaste. Jätehuoltoa on tarkoitus kehittää siten, että kaatopaikoille tällä hetkellä vietävistä jätteistä huomattavasti enemmän hyödynnetään sekä materiaalina että energiana. Näin menetellen
nykyisiä loppusijoituspaikkoja voidaan käyttää mahdollisimman pitkään.
Turun kaupunkiseudun jätehuoltostrategia
Turun kaupunkiseudun jätehuoltostrategiassa (Suunnittelukeskus 2002) konkretisoitiin käsittelyyn tulevan yhdyskuntajätteen hyödyntämis- ja käsittelykeinoja ja arvioitiin alustavasti niiden
ympäristövaikutuksia. Strategian laadinnan keskeinen tavoite oli yhdyskuntajätteen hyödyntämisen lisääminen. Toinen keskeinen tavoite oli alueellisen jäteyhteistyön syventäminen.
Jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämishanke ja jätesuunnitelmat
Jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämishankkeen toteuttamisvaihtoehdot on muodostettu
Turun kaupunkiseudun jätehuoltostrategian pohjalta. Strategian toteuttaminen edellyttää syntypaikkalajittelun tehostamista sekä jätteiden käsittelylaitosten rakentamista jätesuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.

10.3 KANSALLINEN BIOJÄTESTRATEGIAEHDOTUS
EY:n neuvoston kaatopaikkadirektiivi (1999/31/EY) edellyttää, että jäsenvaltiot laativat viimeistään 16.7.2003 mennessä kansallisen strategian kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan jätteen
määrän vähentämiseksi. Strategiaan pitää sisällyttää erityisesti kierrätystä, kompostointia, biokaasun tuottamista ja energiana hyödyntämistä koskevat toimenpiteet, joita käyttäen päästäisiin
annettuihin tavoitteisiin. Strategialla on varmistettava, että kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä vähenee direktiivissä annetun aikataulun ja numeeristen tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2006 kaatopaikoille saa sijoittaa biohajoavaa yhdyskuntajätettä 75 %,
vuonna 2009 50 % ja vuonna 2016 enää 35 % vuonna 1994 syntyvästä biohajoavan jätteen määrästä. Nämä vähentämistavoitteet eivät koske muita biohajoavia jätteitä. Ympäristöministeriö
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asetti direktiivissä edellytettyä strategiaa laatimaan työryhmän, jonka ehdotus kansalliseksi biojätestrategiaksi julkaistiin 25.4.2003.
Biohajoavan jätteen sijoittamista kaatopaikoille on Suomessa rajoitettu valtioneuvoston päätöksellä vuodesta 2005 alkaen. Tarkistettu valtakunnallinen jätesuunnitelma puolestaan edellyttää,
että kaatopaikoille sijoitetaan vuonna 2010 enää 20 % silloin syntyvästä orgaanisen ja biohajoavan jätteen määrästä. Suomessa nämä tavoitteet koskevat muitakin biohajoavia jätteitä kuin yhdyskuntajätteitä. Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoite on ajallisesti hieman tiukempi kuin
kaatopaikkadirektiivin tavoitteet. Suomen biojätestrategian ensi vaiheen tarkasteluvuodeksi on
valittu 2010. Silloin on suurin osa nykyisestä kaatopaikkakapasiteetista käytetty loppuun ja sitä
korvaavaa nykyaikaista jätteenkäsittelykapasiteettia on rakennettu ja otettu käyttöön. Biojätestrategian ehdottomana takarajana voidaan pitää kaatopaikkadirektiivin tiukinta tavoitevuotta
2016.
Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan energiana hyödyntämisen samoin kuin biologisen
hyödyntämisen lisäys perustuvat biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoitusta ja hyödyntämisen lisäämistä koskeviin tiukentuviin tavoitteisiin. Energiana hyödyntäminen edellyttää tulevaisuudessa jätteenpolttoasetuksen mukaisten polttolaitosten tai rinnakkaispolttolaitosten ja kierrätyspolttoainetta valmistavien esikäsittelylaitosten käyttöönottoa. Energiana hyödyntäminen ei
myöskään saa heikentää jätteiden synnyn ehkäisyä ja kierrätystä. Biologinen hyödyntäminen
edellyttää uusien laitosten lisäksi kompostituotteiden laatutason parantamista ja tuotteille toimivia markkinoita (Ympäristöministeriön tiedote 12.11.2003; http://www.ymparisto.fi).
Jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämishanke ja biojätestrategiaehdotus
Orikedon uudella jätteenpolttolaitoksella on tarkoitus polttaa pääasiassa syntypaikkalajiteltua
yhdyskuntajätettä sekä esikäsiteltyä jätettä. Lisäksi jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämishankkeessa vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2 tehostetaan biojätteen erilliskeräystä. Biojäte käsitellään ja hyödynnetään käsittelyn jälkeen materiaalina. Hanke vähentää kaatopaikoille läjitettävän biojätteen määrää sekä lisää sen hyötykäyttöä materiaalina ja energiana. Hanke on biojätestrategiatyöryhmän ehdotuksessa esitettyjen tavoitteiden mukainen.

10.4 RIKKI- JA TYPENOKSIDEJA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET SITOUMUKSET
Suomi on monin kansainvälisin sopimuksin sitoutunut vähentämään ilmaan joutuvia päästöjä
yhdessä sovittujen aikataulujen mukaisesti. Vuonna 1983 voimaan tulleeseen ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan ECE:n (YK:n Euroopan talouskomissio) yleissopimukseen
perustuvin toimin on rajoitettu mm. rikin ja typen-oksidien päästöjä. On huomattava, että sitoumukset sitovat Suomea valtiona, eivät yksittäisiä toiminnanharjoittajia. Valtion asiaksi jää
huolehtia sitoumusten täyttämisestä tarpeellisiksi katsomillaan, toiminnanharjoittajiin kohdistuvilla ohjauskeinoilla.
Lokakuussa 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/81/EY tiettyjen
ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista eli ns. päästökattodirektiivi määrittelee kullekin jäsenmaalle rikkidioksidin, typen oksidien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sekä ammoniakin enimmäispäästörajat vuonna 2010. Rikkidioksidin osalta Suomen päästökatto on 110 000
tonnia vuodessa ja typenoksidien osalta 170 000 tonnia vuodessa. Vuonna 2001 Suomen rikkidioksidipäästöt olivat 87 000 tonnia ja typenoksidipäästöt 210 000 tonnia (Tilastokeskus 2003).
Energiantuotannon osuus rikkidioksidipäästöistä oli noin 63 % ja typenoksidipäästöistä noin
32 % vuonna 2001.
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Päästökattodirektiivin täytäntöönpano
Valtioneuvosto hyväksyi 26.9.2002 ohjelman (Ympäristöministeriö 2002b), jolla Suomi panee
päästökattodirektiivin täytäntöön. Ohjelma sisältää suunnitelman päästöjen vähentämiseksi
energiantuotannossa, liikenteessä, maataloudessa ja teollisuudessa. Lisäksi ohjelmassa on toimia, joilla voidaan vähentää työkoneiden ja huviveneiden päästöjä sekä puun pienpoltosta aiheutuvia päästöjä. Energiantuotannon osalta vähennyskeinoksi jäävät lähinnä energiantuotantolaitosten uusiminen ja voimaan tulevat uudet päästömääräykset, sillä rikki- ja typpipäästöjen vähentämiseen on Suomessa jo investoitu merkittävästi 1980-luvun jälkipuoliskolla ja 1990-luvun
alussa.
Ohjelman toteutuksen ei arvioida aiheuttavan lisäkustannuksia Suomelle, sillä vähennystavoitteisiin päästään Suomessa todennäköisesti sellaisin rajoitustoimin, jotka jo muutoinkin toteutuisivat.
Jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämishanke ja happamoittavien aineiden päästöt
Orikedon jätteenpolttolaitoksella poltetaan jätettä, josta syntyy happamoittavien aineiden päästöjä. Jätteenpolttolaitoksen rikkidioksidipäästöt ovat enimmillään 46 tonnia vuodessa. Tämä
vastaa noin 0,05 % koko Suomen rikkidioksidipäästöistä vuonna 2001. Kokonaisuutena arvioiden hanke kuitenkin vähentää rikkipäästöjä, koska uuden jätteenpolttolaitoksen rikkipäästöt ovat
pienemmät kuin olemassa olevissa laitoksissa korvautuvan energiantuotannon.
Jätteenpolttolaitoksen typenoksidipäästöt ovat enimmillään 183 tonnia vuodessa, mikä vastaa
noin 0,09 % Suomen typenoksidipäästöistä vuonna 2001. Kun otetaan huomioon hankekokonaisuus, myös typenoksidien päästöt vähenevät.

10.5 KASVIHUONEPÄÄSTÖJÄ KOSKEVAT SITOUMUKSET
Kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittaminen
Joulukuussa 1997 järjestetyssä Kioton ilmastokokouksessa EU:n tavoitteeksi hyväksyttiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää kahdeksan prosenttia vuoden 1990 tasosta.
Velvoite tulee saavuttaa vuosina 2008 – 2012, joka on ns. ensimmäinen velvoitekausi. EU-maat
sopivat puolestaan tämän päästöjenvähentämistavoitteen keskinäisestä jakamisesta kesäkuussa
1998. Suomen osalta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteeksi sovittiin 0 % vuoden
1990 tasosta eli päästöjen tulee 2008 – 2012 olla vuoden 1990 tasolla.
Valtioneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2001 kansallisen ilmastostrategian ja eduskunta tuki sitä
lausunnossaan kesäkuussa 2001. Strategian tavoitteena on, että kasvihuonekaasupäästöt ovat
vuosina 2008 – 2010 keskimäärin vuoden 1990 tasolla. Strategian mukaan päästöjä vähennetään
3 – 4 miljoonaa tonnia energian säästöllä, 4 – 5 miljoonaa tonnia uusiutuvien energianlähteiden
käytön edistämisellä, runsas miljoona tonnia muita kasvihuonekaasupäästöjä koskevilla toimilla
(mm. jätehuollon metaanipäästöjen vähentämisellä) sekä 6 – 10 miljoonaa tonnia sähkön hankintaa koskevilla toimilla. Sähkön hankinnassa vaihtoehdot ovat ydinvoiman tai maakaasun lisäys hiilen korvaajana.
Jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämishanke ja kasvihuonekaasupäästöt
Orikedon jätteenpolttolaitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yhteensä enimmillään noin 74 000 tonnia vuodessa. Hankkeen vaikutuksesta kasvihuonekaasupäästöt pienenevät, kun otetaan huomioon, että polttamalla jäte vältytään kaatopaikalla tapahtuvassa jätteen hajoamisessa syntyvältä
metaanipäästöltä. Lisäksi hiilidioksidipäästöjen voidaan katsoa vähenevän, kun otetaan huomi-

Copyright © Electrowatt-Ekono Oy

JÄTTEEN JA JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYN KEHITTÄMINEN
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

15.2.2004
62 (130)

oon olemassa olevissa energiantuotantolaitoksissa korvautuva, runsaammin hiilidioksidia päästävä energiantuotanto.

10.6 VESIENSUOJELUN TAVOITEOHJELMA
Valtioneuvosto teki 19.8.1998 periaatepäätöksen vesien suojelun tavoitteista vuoteen 2005. Periaatepäätöksen tavoitteiden saavuttamiseksi laadittiin ympäristöministeriössä vesien suojelun
toimenpideohjelma vuoteen 2005, joka valmistui 30.3.2000 (Ympäristöministeriö 2000). Ohjelmassa on tavoitteena, että sisävesiin ja Itämereen joutuvia typpi- ja fosforipäästöjä vähennetään
vähintään 50 % ja kemiallista hapenkulutusta vähintään 45 % vuoden 1995 tasosta. Tulevaisuudessa EU:n jäsenvaltioiden vesien käyttöä, hoitoa ja suojelua ohjataan ns. vesipolitiikan puitedirektiivillä, joka sisällytetään Suomen lainsäädäntöön vuonna 2004.
Jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämishanke ja vesiensuojelun tavoiteohjelma
Topinojan jätekeskuksesta, Isosuon jäteasemasta, Rauhalan kaatopaikasta tai Orikedon jätteenpolttolaitoksesta ei aiheudu sanottavaa kuormitusta vesiin eikä hanke näin ole ristiriidassa vesiensuojelun tavoiteohjelman kanssa.

10.7 SUOJELUOHJELMAT
Luonnonsuojeluohjelmien avulla voidaan alueita varata luonnonsuojelutarkoituksiin valtakunnallisesti merkittävien luonnonarvojen turvaamiseksi. Luonnonsuojeluohjelmien alueet eivät
kuitenkaan ole varsinaisia luonnonsuojelualueita. Luonnonsuojelualueet ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja alueita.
Kansallis- ja luonnonpuistojen perustamista ohjaa kansallis- ja luonnonpuistoverkon kehittämisohjelma. Kansallis- ja luonnonpuistojen lisäksi maassamme on soita, lintuvesiä, harjuja,
lehtoja ja vanhoja metsiä sekä rantoja koskevat suojeluohjelmat. Valtioneuvosto on lisäksi tehnyt periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ja maisemanhoidon kehittämisestä. Muita valtakunnallisia suojeluohjelmia ovat biologista monimuotoisuutta koskeva
kansallinen toimintaohjelma 1997 - 2005 ja valtioneuvoston periaatepäätös ekologisen kestävyyden edistämisestä.
Natura 2000 -verkoston avulla pyritään vaalimaan luonnon monimuotoisuutta Euroopan unionin
alueella. Suojelukohteiksi on valittu sekä arvokkaita luontotyyppejä että uhanalaisia eläin- ja
kasvilajeja. Menettelyllisesti Natura 2000 -alueiden valintaprosessi muistuttaa luonnonsuojeluohjelmien laatimista. EU:n luonto- ja lintudirektiiveihin perustuen ympäristöministeriö valmisteli Suomen ehdotuksen Natura 2000 -verkostoon sisällytettävistä alueista ja valtioneuvosto
teki asiaa koskevan päätöksen elokuussa 1998. Päätöksestä tehtiin useita alueita koskevia valituksia, joiden käsittely saatiin päätökseen vuonna 2000.
Suomen Natura 2000 –verkoston täydentämistyö aloitettiin syksyllä 1999. Valtioneuvosto päätti
8.5.2002 Natura 2000 –verkoston täydentämisestä 289 uudella alueella tai entisten alueiden laajennuksella.
Jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämishanke ja luonnonsuojeluohjelmat
Topinojan, Isosuon ja Rauhalan jäteasemien vaikutuspiirissä ei sijaitse luonnonsuojelullisesti
arvokkaita kohteita. Tarkempi selostus on esitetty kappaleessa 12.6.
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11 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS, ARVIOINTIMENETELMÄT JA
ARVIOINNIN EPÄVARMUUDET
11.1 YLEISTÄ
Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste on asetettu merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Kansalaisten ja eri intressiryhmien tärkeiksi kokemista asioista on saatu tietoa mm. kyselyssä, yhteistyöryhmässä ja asukastilaisuuksissa saadusta palautteesta.
Ympäristövaikutusten merkittävyyttä on arvioitu muun muassa vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin ympäristörasituksen suhteen. Arvioimisessa on hyödynnetty alueen asukkaiden
näkemysten sekä tehtyjen selvitysten lisäksi muun muassa annettuja ohjearvoja, kuten ilmanlaadun ja melutason ohjearvoja.
Seuraavassa on esitelty YVAn rajaukset, arviointiselostuksessa tarkastellut ympäristövaikutukset ja arvioinnissa käytetyt menetelmät.

11.2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS
YVAssa on tarkasteltu Orikedon jätteenpolttolaitostontilla, Topinojan jäteasemalla, Isosuon
kaatopaikalla ja Rauhalan kaatopaikalla tapahtuvien toimintojen ja näistä johtuvien, alueen ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia vuonna 2020. Alueen ulkopuolelle ulottuvaa toimintaa ovat esimerkiksi Orikedon jätteenpolttolaitoksen, lajittelulaitoksen ym. rakentamisen ja käytön aikainen liikenne ja lietteensiirtoputken rakentaminen.
Nykyistä suuremman kapasiteetin omaavan jätteenpolttokattilan käyttöönotto Orikedolla vaikuttaa myöskin muiden energiantuotantolaitosten käyttöön Turussa ja muualla ja siten näiden tuotantolaitosten ympäristövaikutuksiin. Nämä seikat on otettu huomioon yleisellä tasollaympäristövaikutuksia arvioitaessa.
Syntypaikkalajiteltuja hyötykäyttöön ja ongelmajätekäsittelyyn toimitettavia jätejakeita ja niiden keräys- ja kuljetusjärjestelmiä ei tarkastella tässä yhteydessä. Keräys- ja kuljetusjärjestelmät
eivät kuulu tarkastelun piiriin myöskään käsittelyyn tulevan jätteen osalta.
Jätteenpolttolaitoksen siirto Topinojalle tai muualle
Yhteysviranomainen edellytti YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa (liite 2), että YVAselostuksessa käsitellään jätteenpolttolaitoksen siirtoa muualle, esimerkiksi Topinojalle. Yhteisviranomaisen kanssa käydyn neuvottelun perusteella muita sijoituspaikkavaihtoehtoja ei tarkastella, jos on perusteltua jättää niin tekemättä. Jätteenpolttolaitoksen siirtohanketta Topinojalle tai
muualle ei otettu mukaan vaihtoehtotarkasteluun seuraavista syistä:
•

Hankkeen pitkän suunnitteluhistorian aikana tai edes Turun kaupunkiseudun jätehuoltostrategiatyön ja strategiavaihtoehtojen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä vuosina 2000-2002 ei tuotu esiin ajatusta, että jätteenpolttolaitos tulisi siirtää nykyiseltä sijaintipaikaltaan. Näin ollen hankkeesta vastaava ei ole suunnitellut uutta polttolaitosta
muualle. Jotta siirtäminen uuteen paikkaan olisi mahdollista, pitäisi polttolaitokselle olla osoitettuna toteuttamiskelpoinen sijoituspaikka. Ympäristövaikutusten arviointia ei
myöskään voi tehdä yhteismitallisesti, jos sijoituspaikka ei ole tiedossa.

•

Vanhoja polttolaitoksia koskeva jätteenpolttoasetus astuu voimaan 29.12.2005. Näin ollen nykyinen polttolaitos ei vastaa asetuksen vaatimuksia tuon ajankohdan jälkeen. Nykyisen polttolaitoksen laajentamishanke mahdollistaa jätteenpolttolaitoksen lainmukai-
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seksi saattamisen vuoden 2007 aikana, sillä Orikedon alue on kaavoitettu jätteenpolttolaitostoimintaan. Orikedolla voidaan hyödyntää olemassa olevia rakenteita, mm. toimistotiloja, polttoaineen vastaanottotiloja ja kaukolämpölinjaa.
•

Nyt kyseessä olevaa polttolaitoshanke on nykyisen polttolaitoksen laajentaminen, ei
siirto. Esimerkiksi Topinojalla on tilaa niin niukasti, että sinne sijoittuessaan uusi jätteenpolttolaitos ja siihen liittyvät toiminnot leikkaisivat jätehuoltoalueen suojavyöhykettä.

•

Siirtäminen uuteen paikkaan on kustannuksiltaan huomattavasti kalliimpi hanke, kuin
nyt kyseessä olevan toiminnan saneeraus tai laajentaminen.

•

Hankkeen ympäristövaikutukset eivät ole niin merkittäviä nykyisellä sijoituspaikalla, että niiden perusteella polttolaitokselle jouduttaisiin etsimään uusi sijoituskohde. Esimerkiksi siirto Topinojalle ei merkittävästi muuta tilannetta Orikedolla. Hajukaasujen leviämismalliselvityksen mukaan nykyiset hajuhaitat Orikedon alueella johtuvat Topinojan kaatopaikan toiminnasta.

Harkittaessa mahdollisesti tulevaisuudessa jätteenpolttolaitoksen siirtoa nykyiseltä paikaltaan,
lähtökohtana tulee olla laajempi tarkastelu, jossa valitaan useita mahdollisia sijoituspaikkavaihtoehtoja ja joista ympäristövaikutusten sekä muiden tekijöiden perusteella valitaan parhain kohde.
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11.3 TARKASTELUALUEIDEN RAJAUS
Vaikutusalueiden rajaukset riippuvat tarkasteltavasta asiakokonaisuudesta. Hankkeen ympäristövaikutuksista suurin osa rajoittuu jätteenkäsittelyalueiden läheisyyteen, jolloin vaikutuksia
tarkastellaan noin 0,5-1 km:n säteellä jätehuoltoalueista (kuva 10/1, 10/2, 10/3). Edellä mainitusta vaikutusalueesta poikkeavat seuraavat vaikutustekijät:
•
•
•
•

Maankäyttöä tarkastellaan jätevesilietteen pumppaukseen liittyen koko putkilinjauksen
pituudelta Kakolanmäeltä Topinojalle.
Pintavesivaikutuksia tarkastellaan sillä valuma-alueen osalla, joka sijaitsee sijaintivaihtoehtojen alapuolella tai lähietäisyydellä yläpuolella.
Hajuhaittoja tarkastellaan paikasta ja nykytilanteen havainnoista riippuen 0,5-5 km:n säteellä. Tässä esitetty maksimietäisyys perustuu jätteenkäsittelylaitosten toiminnasta
yleensä saatuihin kokemuksiin.
Polttolaitoksen ilmanpäästöjen aiheuttamia vaikutuksia tarkastellaan laajemmalla alueella, n. 10 km:n säteellä Orikedon polttolaitoksesta.

Osa vaikutustekijöistä on luonteeltaan yleisiä ja niitä tarkastellaan riippumatta maantieteellisestä
alueesta. Näitä tekijöitä ovat jätepolitiikka, kasvihuonekaasupäästöt ja luonnonvarojen hyödyntäminen.

KUVA 11/1
Tarkastelualueen rajaus Orikedon jätteenpolttolaitoksen ja Topinojan jätekeskuksen ympäristössä.
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KUVA 11/2
Tarkastelualueen rajaus Isosuon jäteaseman ympäristössä.

KUVA 11/3
Tarkastelualueen rajaus Rauhalan kaatopaikan ympäristössä.
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11.4 ARVIOINNISSA KÄYTETTY AINEISTO JA MENETELMÄT SEKÄ ARVIOINNIN EPÄVARMUUDET
Ympäristövaikutusten arvioinnin pohjana on käytetty maankäytön suunnitelmia ja kaavoja, ympäristön nykytilasta kertovaa materiaalia, haastatteluja, maastokäyntejä, asukaskyselyjä sekä erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä. Arvioinnissa käytetty kirjallinen materiaali löytyy lähdeluettelosta. Ympäristövaikutusten arviointia varten on tehty seuraavat selvitykset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turun seudulla syntyvien ja käsittelyyn tulevien yhdyskuntajätteiden määrän kehitys
2000 – 2020 (SCC Viatek Oy)
Laitoskapasiteetin määrittely (Enprima)
Pilaantuneiden maamassojen loppusijoitus Turun seudun kaatopaikoille (SCC Viatek
Oy)
Biojätteen käsittelyvaihtoehtojen selvitys (Electrowatt-Ekono Oy)
Suunnittelualueiden maankäytön tarve- ja vaikutusselvitys (Maa ja Vesi Oy)
Orikedon jätteenpolttolaitoksen savukaasujen leviämismalliselvitys (Ilmatieteen laitos)
Turun Topinojan jätekeskuksen hajupäästöjen leviämisselvitys (Ilmatieteen laitos)
Suunnittelualueiden liikennemäärien selvitys (Electrowatt-Ekono Oy)
Toiminnoista ja liikenteestä aiheutuvan melun arviointi (Electrowatt-Ekono Oy)
Maisemavaikutusten tarkentaminen maastokäynnin avulla (Maa ja Vesi Oy)
Kaatopaikkarakentamiseen tarvittavien massojen määräarviot (Turun jätelaitos)
Arvio kierrätettävien materiaalien vaikutuksesta luonnonvarojen säästöön (ElectrowattEkono Oy)
Käsittelytoimintojen energiankulutus- ja tuotantolaskelmat (Enprima)
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin liittyvä kysely (Turun jätelaitos)
Jätepoliittisten tavoitteiden toteutuminen (Electrowatt-Ekono Oy)

Vaikutusten arviointimenetelmät on kuvattu tarkemmin kunkin aihepiirin yhteydessä.
Arvioinnin epävarmuudet
Kaikki arvioitavat vaikutukset eivät ole mitattavia tai yksiselitteisiä, mikä voi aiheuttaa vaikutusten arvioinnissa ja selvitystyön johtopäätöksissä toisistaan poikkeavia tulkintoja. Vaikutusten
arviointiin liittyy mm. seuraavia epävarmuustekijöitä:
•
•

Vaikutusten arviointi perustuu ympäristön nykytilaan, nykyisiin käsityksiin ja aikaisemmin tapahtuneen kehityksen analysointiin. Ennalta arvaamattomat muutokset voivat
aiheuttaa virheellisiä tulkintoja.
Valitun toteuttamisvaihtoehdon yksityiskohtiin esim. sijoitusratkaisuihin tai käsiteltäviin jätemääriin saattaa tulla muutoksia.

Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohtana on kuitenkin ollut selvittää maksimaalisen jätemäärän käsittelyn aiheuttamat vaikutukset. Lisäksi hankkeen toteuttamiseen liittyviä tulkinnallisia epävarmuustekijöitä on pyritty vähentämään keskustelemalla ohjaus- ja yhteistyöryhmän jäsenten, viranomaisten ja muiden suunnitteluun liittyvien tahojen kanssa. Lopulliset päätökset
hankkeen toteuttamiseksi tehdään kuitenkin vasta YVA-menettelyn päätyttyä.
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