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SAMMANDRAG
Projektbeskrivning och mål
Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning planerades för förbränning av 150 000
ton avfall per år. På grund av att bränslets energiinnehåll är betydligt lägre än planerat
brände anläggningen närmare 190 000 ton avfall redan år 2014. Större kapacitet har prövats och använts med tillstånd av NTM-centralen i Södra Österbotten (Dnr
EPOELY/531/07.00/2010) sedan 2013.
För att kunna utnyttja en större mängd än vad som anges i miljötillståndet i energiproduktionen krävs ett MKB-förfarande och en reviderad tillståndsansökan till regionförvaltningsverket. Samtidigt planeras ibruktagning av ny teknik för värmeåtervinning ur rökgasen. Med dessa åtgärder tryggas tillräcklig energiproduktion på ett effektivt sätt i ekonomiskt och miljövänligt hänseende.
Preliminära utredningar av en rökgaskondensor gjordes 2014 och dessa utgör utgångspunkt också för miljökonsekvensbedömningen. Efter miljökonsekvensbedömningen utarbetas noggrannare planer för funktionerna och ansöks om ändring av miljötillståndet och
andra behövliga tillstånd.
Miljökonsekvensbedömning och bedömda alternativ
Lagen (468/1994) och förordningen (713/2006) om miljökonsekvensbedömning (MKB)
gäller projekt som kan ge upphov till betydande miljökonsekvenser. Miljökonsekvenserna
av en höjning av kapaciteten vid Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning bedöms i den omfattning som anges i lagen och förordningen, eftersom projekthelheten räknas till MKB-förordningens 6 § punkt 11) ”avfallshantering … b) anläggningar för förbränning av annat avfall än problemavfall [..] vilka är dimensionerade för mer än 100 ton avfall per dygn”.
I miljökonsekvensbedömningen granskades två projektalternativ i fråga om kapacitet:
·
Alternativ ALT 0: Nollalternativ enligt lagens krav. Kapaciteten på 150 000 t/a avfallsbränsle enligt nuvarande miljötillstånd bibehålls
·
Alternativ ALT 1: Avfallsförbränningsanläggningen utnyttjar 200 000 t/a avfallsbränsle.
För avledningen av vattnet som uppkommer vid återvinningen av värme ur rökgaserna
granskades följande alternativ i MKB:
·
ALT 1_1 Kondensatet från värmeåtervinningen leds:
·
ALT 1_1a: längs ett dike som får sin början från den utdikade mossen väster om
avfallscentralen till Storträsket. Därifrån rinner vattnet som en bäck till
Lappsundsån och till slut ut i havet eller
·
ALT 1_1b: längs ett dike som får sin början söder om avfallscentralen och diken
som passerar Molnträsket och slutligen ut i Södra Stadsfjärden.
·
ALT 1_2 Vattnet leds som avloppsvatten till Korsholms kommuns avloppsnät
Konsekvenser för marken och berggrunden
Konsekvenserna under byggtiden i alternativ ALT 1 består av grundläggning för den nya
skorstenen. Detta sker på redan bebyggt område, så konsekvenserna blir små. Avfallsförbränningsanläggningens normala verksamhet, såsom lagringen av lätt brännolja, medför
ingen risk för förorening av marken. Utsläppen i luften från avfallsförbränningsanläggningen är så små att nedfallet inte kan förorena marken. Avledningen av kondensatet från
rökgaskondensorn till ytvattnet bedöms inte påverka markens kvalitet. Konsekvenserna
för marken, om projektet genomförs, blir små och berör ett byggt område. I underalternativ Alt 1_1 blir konsekvenserna av liten betydelse. I de övriga alternativen (ALT 0, ALT
1_2) blir konsekvenserna för marken betydelselösa.
Konsekvenser för grundvattnet
Projektets byggåtgärder är mycket små och byggandet bedöms inte förändra grundvattenbildningen eller grundvattnets strömningsförhållanden. Inga förändringar i grundvattnets kvalitet bedöms uppkomma i närheten av projektområdet. I projektets underalterna1

tiv ALT 1_1, alltså att kondensatet leds ut i terrängen, bedöms konsekvenserna bli små.
Kondensatet står så gott som inte alls i strömningsförbindelse med viktiga grundvattenområden via ytvattenfåror. Konsekvenserna bedöms bli av liten betydelse. I alternativ ALT
1_2 och ALT 0 uppkommer inga konsekvenser för grundvattnet och konsekvenserna bedöms bli betydelselösa.
Konsekvenser för ytvattnet
Byggåtgärderna i alternativ ALT 1 påverkar inte ytvattenbildningen eller ytvattnets strömningsförhållanden. I alternativ ALT 0 uppkommer inget kondensat, varvid inte heller några
konsekvenser för ytvattnet uppstår. I alternativ ALT 1_2 leds kondensatet till avloppsnätet
och vidare till avloppsreningsverket för behandling, varvid närområdets ytvatten inte påverkas. I de här alternativen blir konsekvenserna alltså betydelselösa.
I alternativ ALT 1_1a är Finnbäckens känslighet för påverkan måttlig. Konsekvenserna av
att kondensatet avleds berör ett litet område och ändrar inte möjligheterna att använda
vattnet. Projektets inverkan på vattenkvaliteten, -mängden eller bildningen av ett istäcke i
dikena och i Finnbäcken är liten. Konsekvenserna är av liten betydelse.
I alternativ ALT 1_1b består influensområdet av Stenträsket, som har liten känslighet.
Stenträsket är ett litet vattendrag vars vattenkvalitet understiger miljökvalitetsnormerna
vid kontrollpunkten. Konsekvenserna av att kondensatet avleds syns på ett litet område
och de ändrar inte möjligheterna att använda vattnet, så konsekvenserna bedöms bli medelstora. Konsekvenserna är av liten betydelse.
Konsekvenser för vegetationen och faunan
Om projektet inte genomförs (ALT 0) eller om kondensatet avleds till avloppet (ALT 1_2)
uppkommer inga konsekvenser för värdefulla naturobjekt. Åtgärderna då skorstenen
byggs berör ett område där naturförhållandena redan är förändrade.
I alternativ ALT 1_1b leds kondensatet till grävda diken vilkas naturförhållanden det inte
finns någon närmare information om. Eftersom det inte finns inventerad information om
eventuella naturvärden vid vattenavledningsrutten bedöms influensområdets känslighet
enligt försiktighetsprincipen vara måttlig. På området där vattenavledningsrutten planeras
borde det göras en kartläggning av vegetations- och naturtyper för att precisera bedömningen, om alternativ ALT 1_1b väljs för den fortsatta projektplaneringen. Konsekvenserna har bedömts bli av måttlig betydelse.
I alternativ ALT 1_1a är det möjligt att översvämning av diket kan orsaka konsekvenser
som berör skyddsmotiveringarna för Naturaområdet Vedahugget. Som påverkade objekt
har naturskyddsområden i princip bedömts tillhöra den högsta känslighetsklassen. För att
precisera konsekvensbedömningen rekommenderas att en egentlig Naturabedömning
görs, om alternativ ALT 1_1a väljs för den fortsatta projektplaneringen. Konsekvenserna
har bedömts bli av stor betydelse.
Konsekvenser för utnyttjandet av naturresurser och avfallshanteringen
Under avfallsförbränningsanläggningens drift kan avfall som utnyttjas i energiproduktionen ersätta främst biobränslen och stenkol. Deponeringen på avstjälpningsplatser minskas
av att avfallet utnyttjas som energi. Att utnyttja avfall som energi, då det inte kan utnyttjas som material, motsvarar avfallslagens prioritetsordning och projektet fullföljer riksomfattande samt den regionala avfallsplanens mål. Värmeåtervinningen ur rökgaserna främjar utvinning av energin som finns i avfallet. Konsekvenserna för avfallshanteringen, om
projektet genomförs (ALT 1), blir positiva och av stor betydelse. Konsekvenserna för utnyttjandet av naturresurser, om projektet genomförs, blir positiva och av liten betydelse.
Om projektet inte genomförs måste andra bränslen användas i fjärrvärmeproduktionen
och en del av avfallet som uppkommer på området måste transporteras någon annanstans för behandling, varvid konsekvenserna för både avfallshanteringen och utnyttjandet
av naturresurser blir negativa. Konsekvenserna för avfallshanteringen blir av måttlig betydelse och konsekvenserna för utnyttjandet av naturresurserna blir små.
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Konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen
Projektets funktioner (ALT 1) är likadana som områdets nuvarande funktioner, och de
stöder sig på den befintliga infrastrukturen. Projektet effektiverar ett fullföljande av gällande planer, vilket innebär att konsekvenserna för samhällsstrukturen och markanvändningen blir positiva. I närheten av projektområdet finns inga objekt som är känsliga beträffande förändringar i samhällsstrukturen såsom bostadsområden, skydds- eller rekreationsområden. Konsekvenserna är av liten betydelse. Om projektet inte genomförs kommer inga konsekvenser att uppstå.
Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Oberoende om projektet genomförs (ALT 1) eller inte (ALT 0) anses det inte påverka landskapet eller bevarandet av objekt som är värdefulla för kulturmiljön. I alternativ ALT 1 blir
konsekvenserna av att en ny skorsten byggs högst mycket lokala och berör ett område
med industriell verksamhet.
Konsekvenser för trafiken
Byggåtgärderna för den nya skorstenen är mycket små och byggandet påverkar inte trafiken. Under driften sker nästan inga förändringar i trafiken, så det uppstår inga konsekvenser. Konsekvenserna för trafiken, om projektet genomförs (ALT 1), har bedömts bli
betydelselösa. Om projektet inte genomförs uppstår inga förändringar i trafikmängderna.
Konsekvenser av buller och vibrationer
Om projektet genomförs (ALT 1) är bullerpåverkan begränsad till den omedelbara närheten av vägförbindelsen genom Stormossens avfallshanteringscentral. Förändringarna är
små och är begränsade till industriområdet där det inte finns några störningskänsliga objekt. Projektet påverkar inte medelljudnivåerna nattetid. Ökningen av avfallstransporterna
ökar inte bullret från riksväg 8 i sådan omfattning att det skulle ha en noterbar betydelse.
Det objekt som ligger närmast avfallscentralen och kan bli stört är Naturaområdet Vedahugget, som inte påverkas av buller från projektet. På Naturaområdet underskrids i nuläget börvärdet 45 dB för buller nattetid som anges i miljötillståndet. Medan projektet vid
avfallsförbränningsanläggningen byggs och under driften bedöms inga vibrationer uppstå.
Om projektet inte genomförs (ALT 0) påverkas inte situationen i fråga om buller eller vibrationer.
Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet
Åtgärderna då projektet byggs är mycket små och påverkar inte luftkvaliteten. Konsekvenserna för luftkvaliteten om projektet genomförs respektive inte genomförs har utretts
genom beräkning av spridningsmodeller. I beräkningarna beaktades halterna av svaveldioxid, kvävedioxid, partiklar, klor, fluorväte, tungmetaller, arsenik, dioxin och furan samt
lukt. Med spridningsmodellen undersöktes halterna av föroreningar i utomhusluften till
följd av utsläpp från den normala driften vid avfallsförbränningsanläggningen samt halter
av illaluktande ämnen från luktutsläpp i störningssituationer och förekomsten av situationer med luktförekomst. På basis av spridningsmodellerna sker nästan inga förändringar i
luftkvaliteten, så inga konsekvenser uppstår heller för luftkvaliteten.
Konsekvenser för levnadsförhållanden, trivsel och människornas hälsa
Om projektet genomförs (ALT 1) blir förändringen i människornas levnadsförhållanden och
trivsel liten. Om kondensatet leds ut i terrängen (ALT 1_1) består konsekvenserna av indirekta konsekvenser av kondensatavledningen och därtill hörande oro. I alternativ ALT 1_2
bedöms inga konsekvenser uppstå för människornas levnadsförhållanden eller boendetrivsel. Om projektet inte genomförs (ALT 0) uppkommer inga förändringar i människornas
levnadsförhållanden, trivsel eller i användningen av områdena för rekreation. De nuvarande aspekterna som upplevs störande, exempelvis trafiken, förblir oförändrade.
Projektets genomförbarhet
Westenergys nuvarande avfallsförbränningsanläggning har tekniskt sett fungerat väl. Genom en höjning av avfallsförbränningsanläggningens kapacitet och ibruktagning av en
rökgaskondensor förbättras de tekniska förutsättningarna ytterligare, så projektet är tekniskt sett väl genomförbart. Projektet är från samhällssynpunkt genomförbart, eftersom
det bygger på den befintliga infrastrukturen och effektiverar ett fullföljande av gällande
planer. Projektets konsekvenser för levnadsförhållanden, trivsel och människornas hälsa
har bedömts bli små, så projektet är också socialt genomförbart.
3

Höjningen av avfallsförbränningens kapacitet orsakar nästan inga miljökonsekvenser jämfört med om projektet inte genomförs. Då en rökgaskondensor installeras i avfallsförbränningsanläggningen ökar mängden kondensat på området betydligt, vilket medför konsekvenser för ytvattnet och naturen beroende på åt vilket håll och på vilket sätt kondensatet
avleds. Alternativ ALT 1_1a är från miljösynpunkt inte genomförbart utan åtgärder för att
minska de negativa konsekvenserna på grund av att kondensatet kan ha en negativ påverkan på det närbelägna Naturaområdet Vedahugget. Alternativ ALT 1_1b och ALT 1_2
är från miljösynpunkt genomförbara.
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DEL I: PROJEKTET OCH MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNINGSFÖRFARANDET
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1.

INLEDNING

Westenergy Oy Ab äger och upprätthåller en avfallsförbränningsanläggning som togs i
drift i Korsholm 2012. Anläggningen planerades för förbränning av 150 000 ton per år,
men på grund av att bränslets energiinnehåll är betydligt lägre än planerat brände anläggningen närmare 190 000 ton avfall redan år 2014. För att kunna utnyttja en större
mängd än vad som anges i miljötillståndet i energiproduktionen krävs ett MKB-förfarande
och en reviderad tillståndsansökan till regionförvaltningsverket. Samtidigt planeras ibruktagning av ny teknik för värmeåtervinning ur rökgasen. Konsekvenserna av detta bedöms
också i den här bedömningsprocessen.
Avfallsförbränningsanläggningen ägs av fem kommunala avfallsbolag: Oy Botniarosk Ab,
Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Oy Stormossen Ab och Vestia Oy. Verksamheten
omfattar mottagning av brännbart avfall, förbränning, rökgasrening, försäljning av ånga
från förbränningen till Vasa Elektriska Ab och leverans av askan till lämplig behandling.
Verksamheten är baserad på självkostnads- dvs. den s.k. Mankala-principen. Avfallsförbränningsanläggningen fungerar som Vasa Elektriska Ab:s grundbelastningsanläggning i
Vasa stads fjärrvärmenät. Under ett år producerar anläggningen cirka 80 GWh el och 280
GWh fjärrvärme.
Anläggningens bränsle är källsorterat kommunalt avfall. Ångan från anläggningen används
av Vasa Elektriska Ab för produktion av el och fjärrvärme. Med energin från avfallet kan
Vasa Elektriska Ab täcka en tredjedel av fjärrvärmenätets energibehov samt producera el
för cirka 7000 stadsbostäders behov. Då avfall utnyttjas för energiproduktion minskar behovet av stenkol och olja samtidigt som mängden avfall som ska slutdeponeras på avstjälpningsplatserna minskar.
Avfallsförbränningsanläggningen är dimensionerad att motsvara ägarnas behov av avfallsförbränning långt in i framtiden. Vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning används
välkänd och pålitlig rosterteknik. Den årliga drifttiden är cirka 8 000 timmar. Förbränningsprocessen är optimerad med beaktande av bl.a. tillförlitlighet, utsläpp, driftens enkelhet och mängden slutprodukter. I rökgasreningen används den beprövade s.k. halvtorra metoden som renar rökgaserna från föroreningar till en nivå som understiger EUbestämmelserna.

Figur 1-1. Flygfoto av projektområdet.

Projektets miljökonsekvenser bedömdes i den omfattning som anges i lagen och förordningen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB), eftersom projektet anses
höra till följande punkt i projektförteckningen i 6 § i MKB-förordningen: ”11) avfallshante6

ring … b) anläggningar för förbränning av annat avfall än problemavfall [..] vilka är dimensionerade för mer än 100 ton avfall per dygn”.
Målet med miljökonsekvensbedömningen är att ta fram information om miljökonsekvenserna för planeringen och beslutsfattandet. Avsikten med bedömningen är också att öka
invånarnas tillgång till information och möjligheter att delta. Under MKB-förfarandets gång
utreddes centrala miljökonsekvenser, som omfattade konsekvenser för ytvattnet, Naturaområdet Vedahugget samt luftkvaliteten. Miljökonsekvensbedömningen är en förutsättning för att miljötillstånd ska kunna beviljas i samband med den fortsatta planeringen.
Under förfarandet vid miljökonsekvensbedömning utreddes de centrala miljökonsekvenserna, främst konsekvenserna för luftkvaliteten och ytvattnet. Den här konsekvensbeskrivningen är ett dokument enligt MKB-lagen där det ges information om projekthelheten
och dess alternativ samt en enhetlig bedömning av deras miljökonsekvenser. Konsekvensbeskrivningen har utarbetats enligt bedömningsprogrammet, som blev färdigt i maj
2015, och kontaktmyndighetens utlåtande om det. Då beskrivningen har utarbetats har
man försökt beakta de frågor som framkommit i utlåtanden, åsikter och på mötet för allmänheten. Kontaktmyndighet i det här projektet är Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Södra Österbotten.
Vid Ramboll Finland Oy har följande personer deltagit i miljökonsekvensbedömningen av
projektet att höja Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningskapacitet:
Granskad helhet
Projektchef och metodexpert
Projektkoordinator
Konsekvenser för marken
grundvattnet
Konsekvenser för ytvattnet

och

Konsekvenser för naturen
Avfallshantering och utnyttjande
av naturresurser
Markanvändning och planläggning
Landskap och kulturmiljö
Trafik
Buller och vibrationer
Luftkvalitet och klimat
Levnadsförhållanden, trivsel och
människornas hälsa

Expert
FD Joonas Hokkanen
FM Eero Parkkola
FM Eero Parkkola

Erfarenhetsår
>25
18
18

FM Hanna Tolvanen
FM Matias Viitasalo
FM Kaisa Torri
DI Heli Uimarihuhta

7
7
8
12

DI Heli Uimarihuhta
Ing. Tuomas Pelkonen
FM Eero Parkkola
Ing. YH Timo Korkee
FM Eero Parkkola
DI Laura Humppi

12
6
18
14
18
2
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2.

PROJEKTANSVARIG

Den projektansvariga är Westenergy Oy Ab, ett aktiebolag som driver en avfallsförbränningsanläggning och ägs av fem avfallshanteringsbolag. Dess affärsidé är att producera
energi i form av el och fjärrvärme utgående från delägarnas brännbara avfall. Westenergy
Oy Ab erbjuder avfallsbehandlingstjänster endast för sina delägare, som är Oy Botniarosk
Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Oy Stormossen Ab och Vestia Oy. Verksamheten
omfattar mottagning av brännbart avfall, förbränning, försäljning av ångan från förbränningen till Vasa Elektriska Ab och leverans av askan till lämplig behandling. Verksamheten
är baserad på självkostnads- dvs. den s.k. Mankala-principen. Avfallsförbränningsanläggningen fungerar som Vasa Elektriska Ab:s grundbelastningsanläggning i Vasa stads fjärrvärmenät. Under ett år producerar anläggningen cirka 80 GWh el och 280 GWh fjärrvärme.
Avfallsförbränningsanläggningen är dimensionerad att motsvara ägarnas behov av avfallsförbränning långt in i framtiden. Vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning används
välkänd och pålitlig rosterteknik. Den årliga drifttiden kommer att vara cirka 8 000 timmar. Förbränningsprocessen är optimerad med beaktande av bl.a. tillförlitlighet, utsläpp,
driftens enkelhet och mängden slutprodukter. I rökgasreningen används den beprövade
s.k. halvtorra metoden som renar rökgaserna från föroreningar till en nivå som understiger EU-bestämmelserna.
Anläggningen har varit i kommersiell drift sedan 1.1.2013 och under år 2014 sysselsatte
den 30 personer på heltid och 2 personer var visstidsanställda.

Figur 2-1. Område där avfallsbränsle samlas upp.
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3.

PROJEKTBESKRIVNING

3.1

Läge

Anläggningen är en avfallsförbränningsanläggning i Korsholms kommun.
Området är planlagt för avfallsbehandlingsfunktioner och områdets infrastruktur med vägnings- och övervakningssystem är väl lämpad för en förbränningsanläggning. Projektets
läge på grundkartan samt en situationsplan framgår av följande figurer (Figur 3–1 och Figur 3-2).

Figur 3-1. Projektets läge på grundkartan.
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Figur 3-2. Avfallsförbränningsanläggningens situationsplan.

3.2

Projektets mål och planeringssituation

Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning planerades för förbränning av 150 000
ton avfall per år. På grund av att bränslets energiinnehåll är betydligt lägre än planerat
brände anläggningen närmare 190 000 ton avfall redan år 2014. Större kapacitet har prövats och använts med tillstånd av NTM-centralen (Dnr EPOELY/531/07.00/2010) sedan
2013.
För att kunna utnyttja en större mängd än vad som anges i miljötillståndet i energiproduktionen krävs ett MKB-förfarande och en reviderad tillståndsansökan till regionförvaltningsverket. Samtidigt planeras ibruktagning av ny teknik för värmeåtervinning ur rökgasen. Konsekvenserna av detta bedöms också i den här bedömningen. Med dessa åtgärder
tryggas tillräcklig energiproduktion på ett effektivt sätt i ekonomiskt och miljövänligt hänseende.
Preliminära utredningar av en rökgaskondensor gjordes 2014 och dessa utgör utgångspunkt också för miljökonsekvensbedömningen. Efter miljökonsekvensbedömningen utarbetas noggrannare planer för funktionerna och ansöks om ändring av miljötillståndet och
andra behövliga tillstånd.
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3.3

Alternativ som ska bedömas

I miljökonsekvensbedömningen granskas två projektalternativ i fråga om kapacitet:
Alternativ ALT 0
Nollalternativ enligt lagens krav. Kapaciteten på 150 000 t/a avfallsbränsle enligt
nuvarande miljötillstånd bibehålls
Alternativ ALT 1
Avfallsförbränningsanläggningen utnyttjar 200 000 t/a avfallsbränsle.
För avledningen av vattnet som uppkommer vid återvinningen av värme ur rökgaserna
granskas följande alternativ i MKB:
ALT 1_1 Kondensatet från värmeåtervinningen leds:
ALT 1_1a
längs ett dike som får sin början från den utdikade mossen väster om avfallscentralen till Storträsket. Därifrån rinner vattnet som en bäck till Lappsundsån
och till slut ut i havet eller
ALT 1_1b
längs ett dike som får sin början söder om avfallscentralen och diken som
passerar Molnträsket och slutligen ut i Södra Stadsfjärden.
ALT 1_2 Vattnet leds som avloppsvatten till Korsholms kommuns avloppsnät

Figur 3-3. Utsläppsplatser för kondensatet från värmeåtervinningen.

Som underalternativ i bedömningsprogrammet angavs också att kondensatet leds till rötningsprocessen vid Stormossens avfallscentral. Detta utreddes utförligare under MKBprocessen och enligt utredningarna blir kondensatmängden för stor för att biogasanläggningen ska kunna ta emot den. Därför har detta underalternativ lämnats bort från utredningen.
Det är skäl att notera att det går att höja avfallsförbränningens kapacitet också utan rökgaskondensor. Detta har inte gjorts till ett separat alternativ utan det har bedömts i samband med alternativ ALT 1.
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3.4

Projektområdets nuvarande verksamhet och tillstånd

Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning finns sydost om Stormossen Oy Ab:s
avfallshanteringscentral. På det egentliga området för avfallsförbränningsanläggningen
finns inga andra aktörer. Avfallsförbränningsanläggningen har gällande miljötillstånd Dnr
LSU-2008-Y-586(111).
Den nuvarande verksamheten vid Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning
motsvarar den verksamhet som beskrivs i kapitel 3.5, med undantag av rökgaskondensorn som inte finns vid den nuvarande avfallsförbränningsanläggningen. Avfallsförbränningsanläggningens planerade kapacitet, som det finns tillstånd för, är 150 000 t/a och
anläggningen har med NTM-centralens tillstånd (Dnr EPOELY/531/07.00/2010) bränt
190 000 t/a avfall sedan 2013.
Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning har beträffande genomsnittliga halter
understigit sina utsläppsgränsvärden ända sedan starten. Under åren 2012–2014 har anläggningen haft 10–17 störningsanmälningar/år och de har främst gällt momentana överskridningar av utsläppsvärdena.
En höjning av avfallsförbränningens kapacitet till 200 000 t/a kräver inga tekniska ändringar i den nuvarande anläggningen. Genom att installera en rökgaskondensor förbättrar
man anläggningens produktion av värmeenergi.

3.5

Projektets verksamhet

I det här kapitlet presenteras avfallsförbränningsanläggningens verksamhet. Verksamheten motsvarar en situation enligt både alternativ ALT 0 och ALT 1 med undantag av kapitel
3.5.6 ”Värmeåtervinning ur rökgasen”, som gäller endast en situation enligt alternativ ALT
1. Det är värt att notera att den nuvarande situationen i hög grad motsvarar alternativ
ALT 1, alltså att 190 000 t/a avfallsbränsle används, men den värmeåtervinning ur rökgasen som presenteras i kapitel 3.5.6 finns inte.

3.5.1 Bränsle
Den planerade avfallsförbränningsanläggningen använder källsorterat kommunalt avfall
som bränsle, cirka 200 000 t/a. Som hjälp- och stödbränsle vid anläggningen används lätt
brännolja. Avfallets genomsnittliga värmevärde är cirka 9 MJ/kg, men värmevärdet kan
variera mycket.

3.5.2 Mottagning av avfall
Det brännbara avfallet levereras till anläggningen från närområdena med komprimerande
avfallsbilar. För längre transportsträckor lastas avfallet om. För att säkerställa avfallets
kvalitet görs stickprover i form av kontroll av avfallslasterna och bestämning av värmevärdet vid mottagningen av laster vid anläggningen.
Avfallet lagras vid förbränningsanläggningen i en mottagningsbunker som har för ändamålet lämplig, hållbar bottenkonstruktion. Avfallet som tagits emot i bunkern krossas vid behov innan det matas in till förbränningen. I allmänhet är det källsorterade avfallet som anländer till anläggningen brännbart som sådant. Avfallet lyfts med en traverskran, en s.k.
grip (Figur 3-4) till en inmatningstratt och fortsätter därifrån till pannans mekaniska roster
för förbränning.
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Figur 3-4. Avfallsbunker och grip som matar in avfallet.

Avfallslagringen ger möjlighet att blanda olika avfallspartier så att en jämnare avfallskvalitet matas in till förbränningen. Lagringen tryggar också anläggningens funktion under
helgdagar eller vid andra avbrott i transporterna. Utrymmet för mottagning av avfall är
dimensionerat så att bränslet räcker för ungefär tre veckors produktion. Avfallets uppehållstid i lagret hålls dock så kort som möjligt.

3.5.3 Förbränningsprocessen
I projektet producerar Vasa Elektriska el och fjärrvärme av ångan som avfallsförbränningsanläggningen producerar. Som bränsle använder anläggningen källsorterat kommunalt avfall. Samtidigt kan eventuellt också avfall som kommer från handel, industri och
byggnadsverksamhet och lämpar sig för förbränning användas. Avfallsförbränningsanläggningens tekniska data framgår av följande tabell (Tabell 3-1).
Tabell 3-1. Viktiga tekniska data för projektet.

Beskrivning
Avfallsbränslemängd
Bränsleeffekt
Eleffekt
Värmeeffekt
Total verkningsgrad
Årlig drifttid i genomsnitt
Årlig elproduktion i genomsnitt
Årlig värmeproduktion i genomsnitt

ALT 0
150 000 t
48 MW
10 MW
32 MW
90
8000 timmar
80 GWh
256 GWh

ALT 1
200 000 t
61 MW
13 MW
40 MW
90
8000 timmar
86 GWh
340 GWh

I projektet kommer effektiveringen av energiutvinningen att synas speciellt i värmeproduktionen, som stiger med cirka 60 GWh/år tack vare värmeåtervinningen ur rökgasen
(från nuvarande situation, 190 000 t/a).
Förbränningsanläggningens förbränningsprocess är rosterförbränning utrustad med avancerad s.k. SNCR-teknik, där en ammoniakvattenblandning sprutas in i rökgaserna för att
rena dem från kväveoxider (NOx). Därvid beaktas temperaturen, och ammoniakvattenblandningen sprutas in på den plats där den ger största möjliga nytta.
Förbränningsanläggningen är baserad på rosterförbränningsteknik där förbränningstemperaturen vid rostern är över 850 °C.
I eldstaden finns områden för förbränning av fuktigt bränsle dvs. torknings-, förbrännings, pyrolys- och förgasningszoner. Till slut finns en zon för förbränning av koksåterstoden.
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Gaserna som bildas i olika zoner brinner vid hög temperatur ovanför rostern. Den grova
askan och det obrännbara innehållet i avfallet bortförs från rosterns nedre ända till anläggningens system för bottenslagg.

Figur 3-5. Principskiss över rosterförbränningen; 1. Mottagningshall, 2. Avfallsbunker, 3. Eldstad,
4. Panna, 5. Rening av rökgaser, 6. Skorsten, 7. Turbin och generator, 8. Fjärrvärmecentral, 9.
Uppsamling av bottenslagg, 10. Silor för avfall från rökgasreningen samt kemikaliesilor.

3.5.4 System för rökgasrening
Anläggningen är utrustad med ett halvtorrt system för rökgasrening bestående av inmatning av ammoniakvatten till pannan för att minska utsläppen av kväveoxider (NOx), kyltorn, system för inmatning av aktivt kol och kalk, tygfilter, rökgasfläkt, provtagningsstation och skorsten.
Efter pannan leds rökgaserna via ett kyltorn till en reaktor, där aktivt kol och kalciumhydroxid tillsätts i rökgasen för att binda föroreningar. Det här slammet torkar i rökgasflödet
och reaktionsprodukterna bortförs från processen som ett stoft blandat i rökgasflödet.
Stoftet avskiljs med ett tygfilter, som också fungerar som kemiskt aktiv renare i processen. Rökgasen går igenom stoftskiktet som avskiljs i filtret och som innehåller ännu oreagerad kalciumhydroxid. Reningsprocessen som används vid anläggningen är halvtorr, vilket innebär att rökgasreningen inte ger upphov till något avloppsvatten som skulle kräva
rening.
Rökgasens reningsgrad bestäms av EU:s direktiv om avfallsförbränning 2000/76/EG och i
Finland statsrådets förordning om avfallsförbränning SRF 151/2013. Enligt Westenergy Oy
Ab:s miljötillstånd mäter man vid avfallsförbränningsanläggningen kontinuerligt den totala
partikelmängden, den totala mängden organiskt kol (TOC) samt mängderna av saltsyra
(HCl), fluorväte (HF), svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och kolmonoxid. Även ammoniakmängden (NH3) mäts kontinuerligt, men det finns inget fastställt gränsvärde för
den i miljötillståndet. Därtill har systemet också kontinuerlig mätning av kvicksilver.
Mängderna av tungmetaller samt dioxiner och furaner i rökgasen mäts också enstaka
gånger enligt tillståndsbestämmelserna.
Tabell 3-2. Rökgasens egenskaper.

Egenskap
Rökgasmängd
Rökgasernas fukthalt
Rökgasernas temperatur

ALT 0
100 000 Nm3/h
18 % (i genomsnitt)

ALT 1
155 000 Nm3/h
13 % (i genomsnitt)

EU:s direktiv om avfallsförbränning kräver att rökgaserna från förbränningsanläggningar
som använder avfallsbaserat bränsle ska renas betydligt noggrannare än rökgaserna från
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konventionella förbränningsanläggningar. Utgångspunkten är att de nuvarande utsläppsnormerna (Tabell 3-3) ska uppfyllas.
Tabell 3-3. Utsläppsgränser för avfallsförbränningsanläggningar (mg/m 3).

Utsläppskomponent

Halt i rökgasen, mg/Nm3

Kontinuerliga mätningar
Svaveldioxid, SO2

50

Kväveoxider, NOx (angett som NO2)

200

Partiklar

10

Klorväte, HCl

10

Fluorväte, HF

1

Os, CO

50

Total mängd organiskt kol, TOC

10

I samband med obligatorisk kontroll
Dioxiner och furaner

0,1 × 10-6

Cd, Tl

0,05

Hg

0,05

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V

0,5

3.5.5 Turbinanläggning
Turbinanläggningen består av en turbin med avtappning, växel, generator, fjärrvärmeväxlare samt därtill hörande hjälpanordningar. Ångan som uppkommer vid förbränningen har
ett tryck på 40 bar vid cirka 400 °C och leds till en turbin. Ångan driver ångturbinen och
rörelseenergin överförs via en växellåda till en generator som producerar elektricitet. Efter
turbinen finns en värmeväxlare för fjärrvärme för överföring av värmen till fjärrvärmenätet. Vasa Elektriska Ab äger dessa anordningar och svarar för deras underhåll. Turbinanläggningens eleffekt är 15 MW och fjärrvärmeeffekt cirka 40 MW i alternativ ALT 1.

3.5.6 Värmeåtervinning ur rökgasen
Den här funktionen är ny planerad verksamhet vid anläggningen och ingår i alternativ ALT
1. Värmen i rökgaserna kan återvinnas i en rökgaskondensor efter pannan. Rökgaskondensorns funktion är baserad på återvinning av kondensationsvärmen i den fukt som finns
i rökgaserna. Temperaturen på den värme som utvinns är relativt låg. Återvinningen av
värme ur rökgaserna sker efter rökgasreningssystemet innan gaserna leds till skorstenen.
Återvinningen av värme ur rökgasen kan placeras utanför avfallsförbränningsanläggningens nuvarande byggnad på någondera sidan. Värmeåtervinningen kräver cirka 90 m 2 utrymme och höjden är 12–18 m.
Vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning kan den här värmen utnyttjas exempelvis
till uppvärmning av fjärrvärmens returvatten. Ur gasflödena kan två typer av energi utvinnas:
·
Rökgasens ”kännbara värme” som fås genom kylning av rökgaserna
·
”Latent värme” från vattenångan i rökgaserna. Den latenta värmen fås genom att
rökgaserna kyls ned tillräckligt (under daggpunkten), varvid vattenångan i rökgasen
kondenserar.
Kondensationsvärmens storlek påverkas av bl.a. bränslets fukthalt, som varierar mycket i
avfallsbränsle, samt det kylande mediets (i allmänhet fjärrvärmevattnets) temperatur.
Med högre fukthalt och lägre temperatur på kylvattnet fås större värmeåtervinning.
I skrubberns första steg förtvättas rökgaserna och fuktas med en cirkulerande lösning för
att ligga nära våttemperaturen. NaOH-lösning kan läggas till i den cirkulerande lösningen
för att binda svavelföreningar. I förtvätten avskiljs dessutom bl.a. HCl och Hg, då pH hålls
lågt.
I det andra steget tvättas rökgaserna ytterligare med en kraftig spraytvätt, varvid även
kondensationsvärmen överförs till det cirkulerande mediet. Kondensatet rinner till den
nedre kammarens botten och avleds därifrån. Värmeåtervinningen kan ske med en sepa15

rat plattvärmeväxlare, där fjärrvärmevatten strömmar på sekundärsidan, eller också kan
kondensorn vara av typen ”tubkondensor” där rökgaserna direkt värmer upp fjärrvärmevattnet.
Kondensatet som uppkommer innehåller föroreningar och måste därför behandlas
och/eller utnyttjas i processen. I första hand ska kondensatet utnyttjas som sådant som
processvatten i anläggningen utan behandling, för sådana ändamål där smutsigare vatten
kan användas, exempelvis
·
som kylvatten för pannans slaggbassäng
·
som processvatten för rökgaskondensorn
Rökgaskondensorn körs främst under andra tider än sommarsäsongen. Det uppmätta
fjärrvärmevattenflödet har varit som mest mindre än 300 kg/s. Rökgaskondensorns uppskattade ökning av fjärrvärmevattenmängden är 30–80 kg/s, då fjärrvärmevattnets värden för framledningsvatten/returvatten är 80/50 °C och i genomsnitt ca 50 kg/s.
Kondensatmängden är i praktiken jämförbar med den fjärrvärmeeffekt som fås från kondensorn och som är beroende av bränslets fukthalt, temperaturen på fjärrvärmens returvatten samt rökgasmängden. Efter behandling kan kondensatet ledas till havet eller avloppsnätet eller utnyttjas.

Figur 3-6. Skrubberkondensor (Valmet, ÅF förutredning 2014).

Rökgasskrubbern effektiverar också rökgasreningen. Med skrubbern kan man rena rökgaserna från partiklar och sura gaser (SO2 och HCl). Med skrubbern kan man alltså minska
utsläppen ytterligare och optimera kemikaliemängden som används för rökgasreningen.
Till exempel utsläppen av HCl kan minska till en tredjedel från nivån efter den halvtorra
reningen.
Rökgaskondensorn har en diameter på cirka 6 m och höjden är cirka 15 m. I anläggningen
i Korsholm ryms rökgaskondensorn inomhus efter rökgasfläkten.

3.6

Utsläpp från verksamheten

3.6.1 Utsläpp i vattnet
Avloppsvattnet från anläggningens sanitetsutrymmen leds till Korsholms kommuns avloppsnät dit 8 574 m3 avloppsvatten pumpades år 2014.
Regn- och smältvattnet från gårdsområdena och byggnadernas tak leds via oljeavskiljare
och granskningsbrunnar till ett dike som leder vattnet vidare till Stormossutfallet. Detta
vatten som pumpas utgjorde 22 704 m3.
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Till följd av rökgaskondensorn kommer mängden avloppsvatten att öka med cirka 54 000–
86 400 m3/a beroende på värmeåtervinningens drifttid. Behandlingen av kondensatet beskrivs närmare i kapitlet Kondensatbehandling.
För avloppsvattnet som uppkommer i kondensorn och leds till behandling tillämpas gränsvärdena i förordningen om avfallsförbränning SRF 151/2013, som presenteras i nedanstående tabell. Det är skäl att notera att rökgaskondensorn finns efter rökgasreningssystemet, så halterna uppskattas vara lägre än det som anges i nedanstående tabell.
Tabell 3-4. Gränsvärden som tillämpas på kondensat från rökgasernas värmeväxling.

Förorening

Gränsvärden

Fast substans

30/45 mg/l

Kvicksilver

0,03 mg/l

Kadmium

0,05 mg/l

Tallium

0,05 mg/l

Arsenik

0,15 mg/l

Bly

0,2 mg/l

Krom

0,5 mg/l

Koppar

0,5 mg/l

Nickel

0,5 mg/l

Zink

1,5 mg/l

Dioxiner och furaner

0,3 ng/l

3.6.2 Utsläpp i luften
Avfallsförbränningsanläggningens utsläpp i luften kontrolleras med kontinuerliga mätare
samt med utsläppsmätningar enligt den obligatoriska kontrollen. De resultat som här presenteras motsvarar nuvarande situation, alltså vid förbränning av 190 000 t/a avfallsbränsle.
Tabell 3-5. Genomsnittliga halter av föroreningar i rökgasen under åren 2013–2014 (mg/Nm 3).

Förorening

Halt 2013

Halt 2014

Gränsvärde

Partiklar

0,02

0,07

10

TOC

0,24

0,2

10

HCl

6,59

6,81

10

SO2

11,48

11,67

50

NOx

152,8

165,1

200

CO

5,52

4,26

50

HF

0,02

0,02

1

I följande tabell (Tabell 3-6) anges de genomsnittliga halterna av tungmetaller samt dioxiner och furaner i rökgasen år 2013 och 2014. Kvicksilvermätningen vid anläggningen är
kontinuerlig.
Tabell 3-6. Halter av tungmetaller samt dioxiner och furaner i rökgasen år 2013–2014.

Förorening

Halt 2013

Halt 2014

Gränsvärde

0,0833

0,11

50

Hg (µg/Nm )

0,1275

0,15

50

Tungmetaller (µg/Nm3)

6,7

3,8

500

0,0064

0,001

0,1

3

Cd+Tl (µg/Nm )
3

3

Dioxiner och furaner (ng/Nm )
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Tabell 3-7. Årliga utsläpp av föroreningar 2013–2014.

Förorening

Utsläpp 2013

Utsläpp 2014

Partiklar

24 kg

182 kg

Total mängd organiskt kol (TOC)

253 kg

213 kg

Saltsyra (HCl)

6 926 kg

7 070 kg

Fluorväte (HF)

25 kg

16 kg

Svaveldioxid (SO2)

12 278 kg

12 114 kg

Kväveoxider som NO 2

161 341 kg

172 928 kg

Kolmonoxid (CO)

5 838 kg

4 464 kg

Ammoniak (NH3)

1 252 kg

1 221 kg

Cd+Tl

55,5 g

93,0 g

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

5 668 g

3 620 g

Dioxiner och furaner

0,003 g

0,001 g

Kvicksilver

134 g

152 g

Koldioxid

47 382 t

42 326 t

3.6.3 Buller och vibrationer
Vid Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning gjordes bullermätningar 2012. Bullermätningarna gjordes 7.11–26.11.2012 både inne i anläggningen och i dess omgivning
och en del av mätningarna gjordes som långtidsmätningar. Under mätperioden gjordes
också kortvarigare arbetshygieniska och tekniska mätningar.
I omgivningen finns en mätare cirka 100 meter sydost om avfallsförbränningsanläggningen, alltså i riktning mot Naturaområdet Vedahugget. Medelljudnivån dagtid på 100 meters
avstånd från anläggningen var 49 dB (LAeq) och nattetid var medelljudnivån 47 dB (LAeq).
Bullernivån understiger de riktvärden som används dag- och nattetid på områden som
används för boende. Riktvärdet för naturskyddsområden är 45 dB (L Aeq) och Naturaområdet börjar cirka 300 meter från anläggningen.
Nya utredningar av omgivningsbuller gjordes hösten 2015 och i mätningarna studeras
speciellt bullerpåverkan på Naturaområdet Vedahugget. Enligt mätningarna och modelleringen understiger medelljudnivån dagtid och nattetid gränsvärdena för buller i miljötillståndet vid närmaste störningskänsliga platser. Medelljudnivån som orsakas av verksamheten understiger också målnivån dagtid på 45 dB som gäller på Naturaområden.

3.6.4 Avfall som uppkommer
Vid förbränning ackumuleras en del av avfallets skadliga ämnen i askan. Med tanke på
användning och deponering av askan är dess halt av skadliga ämnen samt deras löslighet
av avgörande betydelse. Askan från förbränning påverkas av bränslets kvalitet och renhet, förbränningstekniken samt tekniken för avskiljning av aska och stoft.
Mängden bottenaska uppskattas till 16–18 % av den mottagna avfallsmängden eller cirka
30 000 ton per år. Avfall från rökgasreningen bildas cirka 2–3 % av den mottagna avfallsmängden eller cirka 3 800 t/a. Dessutom bildas pannaska cirka 1 000 t/a.
Bottenslaggen från avfallsförbränningen består av aska, metall, glas och sten och transporteras för närvarande till Lakeuden Etappi för vidarebehandling. För bottenslaggen från
förbränningen försöker man i första hand hitta nyttoanvändning och i andra hand deponeras den på slutdeponeringsområdena.
Reningsavfallet från rökgasreningen (s.k. APC-avfall, Air Pollution Control residue) och
pannaskan, som samlas upp under pannan, transporteras för närvarande till EkokemPalvelu Oy för behandling. Även i fortsättningen kommer de här avfallsfraktionerna att levereras för behandling till anläggningar som har tillstånd för detta.
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3.7

Kondensatbehandling

Vid värmeåtervinningen ur rökgaserna uppkommer alltid kondensat som ska behandlas
innan det leds till avloppsnätet eller till ett vattendrag. I första hand ska kondensatet dock
utnyttjas som sådant som processvatten i anläggningen utan behandling, för sådana ändamål där smutsigare vatten kan användas, exempelvis
·
som kylvatten för pannans slaggbassäng (inverkan på slaggens kvalitet ska beaktas)
samt
·
som processvatten för rökgaskondensorn.
Den kondensatmängd som det är tillåtet att mata till pannans eldstad för att förstöras (indunstas) tillsammans med rökgaserna, har typiskt varit ca 500 kg/h.
Kondensatmängden är i praktiken proportionell mot den fjärrvärmeeffekt som fås från
kondensorn och som är beroende av bränslets fukthalt, temperaturen på fjärrvärmens returvatten samt rökgasmängden. Efter behandling kan kondensatet ledas till havet eller avloppsnätet eller utnyttjas.
På Westenergy Oy Ab:s anläggningsområde rinner ytvattnet längs ett dike, som får sin
början från den utdikade mossen väster om avfallscentralen, till Storträsket. Därifrån fortsätter vattnet som en bäck till Lappsundsån och till slut ut i havet. Kvaliteten på yt- och
grundvattnet vid anläggningen kontrolleras enligt en kontrollplan. En annan avrinningsplats för ytvattnet är Södra Stadsfjärden.
Ett alternativ till att återföra kondensatet till vattendraget skulle vara behandling enligt
kraven för fjärrvärmenät eller fortsatt behandling enligt kraven på tilläggsvatten till vatten-/ångprocessen.
I kondensorn matas lut (NaOH) in för att binda sura gaskomponenter (bl.a. SO2 och HCl)
och neutralisera kondensatet. Största delen av tungmetallerna är kondenserade på ytan
av finpartiklarna och cirka 90 % avgår i samband med avskiljningen av partiklar (i rökgasskrubbern). Ett undantag är kvicksilver som är så gott som helt i gasform.
Traditionell behandling av smutsigt vatten från rökgaskondensorer är baserad på flocknings- och/eller fällningsteknik. I kondensatet kan man injicera fällnings- och flockningskemikalier för att effektivera behandlingen av fast substans och tungmetaller.

Figur 3-7. Avskiljning av fast substans med sandfilter och sedimentering (traditionell teknik är
filtrering).

Kondensatet kan också behandlas nästan helt eller delvis med membranteknik (s.k. ROteknik) som föregås av filtreringsutrustning för att avlägsna fasta partiklar (se figur nedan). S.k. makrofilter (MF) avlägsnar stora partiklar av fast substans och mikrofilter (UF)
de återstående partiklarna. Slammet, som kan återföras till förbränning, avskiljs i det här
skedet. Beroende på kraven kan kondensatet gå till fortsatt behandling efter behov. Med
RO-utrustning minskas salthalterna i kondensatet betydligt. I RO-utrustning uppkommer
alltid s.k. rejektvatten cirka 10–25 %, som kan avledas exempelvis till havsvattnet.
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Figur 3-8. Makro-/mikrofiltrering och RO-utrustning (membranfiltrering).

3.8

Kemikalier

Kemikalier används vid anläggningen bl.a. för rökgasrening (kalciumhydroxid och aktivt
kol) samt som stödbränsle vid förbränningen (lätt brännolja). Följande tabell (Tabell 3-8)
visar de kemikaliemängder som användes vid reningsverket under åren 2013–2014.
Tabell 3-8. Kemikalieförbrukning.

Kemikalie
Ammoniakvattenlösning 24,5 %
Aktivt kol
Kalk
Lätt brännolja

Förbrukning 2013
423 t
63 t
1 775 t
274 t

Förbrukning 2014
350 t
59 t
1 693 t
413 t

På grund av värmeåtervinningen ur rökgaserna används också natriumhydroxid (NaOH)
vid anläggningen för att reglera kondensatets surhet.

3.9

Drifttider och trafik

Avfallsförbränningsanläggningen är i drift varje dag under året, dygnet runt, bortsett från
servicestoppen. Ett servicestopp hålls i allmänhet i april och det pågår i ungefär tre veckor. Avfallslaster levereras till anläggningen på vardagar och lördagar kl. 7–20. I undantagsfall kan avfall också tas emot på söndagar.
Trafikmängden i anslutning till avfallstransporterna är för närvarande cirka 30–50 fordon i
dygnet. Projektet ökar inte de nuvarande avfallstransportmängderna nämnvärt. Dessutom
kommer andra transporter och personbilstrafik till avfallsförbränningsanläggningen.

3.10 Projektets förhållande till bestämmelser, planer och program
om miljöskydd
3.10.1

Projektets förhållande till lagstiftningen

Lagen (468/1994) och förordningen (713/2006) om miljökonsekvensbedömning (MKB)
gäller projekt som kan ge upphov till betydande miljökonsekvenser. Miljökonsekvenserna
av en höjning av kapaciteten vid Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning be20

döms i den omfattning som anges i lagen och förordningen, eftersom projekthelheten räknas till MKB-förordningens 6 § punkt 11) ”avfallshantering … b) anläggningar för förbränning av annat avfall än problemavfall [..] vilka är dimensionerade för mer än 100 ton avfall per dygn”. I miljöskyddslagen (527/2014, MSL) och -förordningen (713/2014, MSF)
anges allmänna bestämmelser om avvärjning av miljöförorening. Innan ett projekt förverkligas är den projektansvariga skyldig att lämna in ansökan om miljötillstånd efter
MKB-förfarandet.
I förordningen om avfallsförbränning (SRF 151/2013) stadgas kraven på avfallsförbränning och kraven är baserade på bästa tillgängliga teknik (BAT, Best Available Techniques).
Kraven gäller utredning av kvaliteten på det avfall som ska brännas, förbränningsförhållandena, rökgasutsläpp i luften och utsläpp i vattnet, utsläppsmätning, åtgärder i fall av
störningar och behandling och utnyttjande av avfallet från förbränningen. Ändringarna av
avfallsförbränningsanläggningen görs så att kraven i förordningen om avfallsförbränning
uppfylls. I avfallsförbränningsanläggningens verksamhet följs kraven i förordningen (bl.a.
kontinuerlig mätning av utsläpp och åtgärder i fall av störningar).
Ett mål i avfallslagen (646/2011) och -förordningen (179/2012) är att stöda en hållbar utveckling genom att främja förnuftigt utnyttjande av naturresurserna samt förhindra och
bekämpa olägenheter som avfall kan utgöra för miljön och hälsan. Detta mål eftersträvas i
första hand genom minskning av uppkomsten av avfall och ökning av avfallsåtervinningen. Ifall återvinning inte är tekniskt möjlig eller inte kan genomföras till skäliga tilläggskostnader, ska avfallet deponeras så att olägenheterna för miljön och hälsan minimeras.
Projektet att öka avfallsförbränningsanläggningens kapacitet stöder de allmänna målen i
avfallslagen genom att det minskar deponeringen av avfall på avstjälpningsplatserna och
ökar möjligheterna att utnyttja avfallet som energi. Avfallsfraktionerna från verksamheten
(aska, obrännbart avfall, eget avfall m.m.) behandlas och deponeras så att kraven i avfallslagen uppfylls.
Hälsoskyddslagens (763/1994) syfte är att bibehålla och främja befolkningens hälsa samt
att förebygga, minska och avlägsna sådana faktorer i livsmiljön som kan orsaka olägenheter för hälsan. Riktvärdena för bullernivån (SRF 993/92) på områden som används för
boende och på rekreationsområden i tätorter eller i närheten av tätorter är dagtid (kl. 7–
22) 55 dB(A) och nattetid 50 dB(A). På nya områden är nattriktvärdet för buller 45 dB(A).
På område som används för fritidsbosättning är riktvärdet dagtid 45 dB(A) och nattetid 40
dB(A). I statsrådets förordning om luftkvaliteten (SRF 38/2011) är målet att förhindra och
minska miljöförorening genom att fastställa gränsvärden för de luftföroreningar som avses
i förordningen och tidpunkter då halterna av föroreningarna senast måste ligga under
gränsvärdena. Avfallsförbränningsanläggningens verksamhet är planerad och genomförd
så att den inte ska ge upphov till olägenheter för hälsan eller motsvarande faktorer som
gör livsmiljön mindre hälsosam. Vid kapacitetshöjningen beaktas fortsättningsvis de skyldigheter som anges i lagar och förordningar.

3.10.2

Projektets förhållande till planer och program

Ett förslag till riksomfattande avfallsplan (VALTSU) publicerades i januari 2007. I rapporten (miljöministeriet 2007) presenterades VALTSU-arbetsgruppens förslag till riktlinjer för
förnyelsen av avfallslagstiftningen och en riksomfattande avfallsplan samt förslag till program för att minska uppkomsten av avfall. Ett av målen i VALTSU är att avfall som inte
duger för återvinning utan hamnar på avstjälpningsplatserna ska utnyttjas som bränsle i
större omfattning än nu. Avfallsförbränning konstateras vara godtagbar från avfallshierarkins synpunkt. Överdimensionering av avfallsförbränningen begränsas genom regionala
avfallsplaner (Avfallsplan för Södra och Västra Finland till år 2020). Westenergy Oy Ab:s
avfallsförbränningsanläggning stöder med sin verksamhet både den riksomfattande och
den regionala avfallsplanen.
Kraven på utsläpp av avloppsvatten fastslås tillsammans med Korsholms kommuns vattenverk beträffande avloppsvatten som ska avledas till avloppsnätet. Avloppsvattnet leds
till avloppsnätet enligt ett avtal som ska ingås med vattenverket.
På klimatmötet i Kyoto i december 1997 godkändes att EU:s mål är att de totala utsläppen av växthusgaser ska minskas med åtta procent från nivån år 1990. För Finland kom
man överens om att målet för minskningen av utsläppen av växthusgaser är 0 % från ni21

vån år 1990, dvs. utsläppen under åren 2008–2012 ska ligga på samma nivå som 1990.
Begränsningen av utsläppen av växthusgaser enligt förpliktelserna i FN:s klimatkonvention genomförs främst genom utsläppshandel enligt Kyotoprotokollet och Kyotomekanismerna. Avfallsförbränningsanläggningarna är inte med i utsläppshandeln och energiutvinning ur avfall stöder ett fullföljande av förpliktelsen att minska utsläppen av växthusgaser.
Den nationella strategin att minska hanteringen av bionedbrytbart avfall på avstjälpningsplatser definierar de behövliga åtgärderna för att målen i deponidirektivet ska nås. Där
behandlas bl.a. energiutvinning ur bionedbrytbart avfall som alternativ till behandling på
avstjälpningsplatsen. I anslutning till detta träder ett förbud mot deponering av organiskt
avfall på avstjälpningsplatser i kraft från början av 2016. Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning lever upp till de här kraven och minskar mängden avfall som deponeras på avstjälpningsplatsen samt olägenheterna med deponering på avstjälpningsplatsen såsom metan- och luktutsläpp.
Genom programmet för hållbar utveckling (statsrådets principbeslut om främjande av
ekologisk hållbarhet) eftersträvas ekologisk hållbarhet och skapande av ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar som främjar detta. På basis av utredningar har en helhetsbedömning utarbetats om betydelsen av programmen för hållbar utveckling och den
hållbara utvecklingens tillstånd i Finland. Projektet främjar ett fullföljande av principerna
för hållbar utveckling, då avfall utnyttjas som energi och styrs till materialåtervinning.
Projektet främjar användning av förnybara energikällor.

3.11 Projektets anknytning till andra projekt
Projektet har anknytning till andra projekt främst genom att infrastrukturen på Stormossen utnyttjas och genom Vasa Elektriskas produktion av fjärrvärme och elektricitet. Förbränningsanläggningen utnyttjar följande delar av infrastrukturen på Stormossens avfallscentrals område:
·
Mottagning
·
Vägning
·
Mellanlagring
·
Trafikområden
För Vasa Elektriska ersätter projektet olja och stenkol i fjärrvärmeproduktionen.
I bedömningen undersöktes dessutom projektets förhållande till markanvändningsplanerna samt till de planer och program som rör utnyttjande av naturresurser och miljöskydd
och som är väsentliga för det här projektet. Sådana är främst den riksomfattande och den
regionala avfallsplanen samt naturskyddsplaner och -program.
I Finland finns för närvarande flera kraftverk som använder blandavfall som bränsle. Ett
av dem är Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning. Andra anläggningar som är
i drift och utnyttjar källsorterat avfall finns i Kotka, Uleåborg, Riihimäki och Vanda. Avfallskraftverk håller på att byggas i Tammerfors och Varkaus. Dessutom planeras ett avfallskraftverk i Salo.

3.12 Eftersträvad tidsplan
Vid Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning kan den mängd avfall som avses i
MKB brännas. Preliminära utredningar av rökgaskondensorn gjordes 2014. Efter att miljökonsekvensbedömningen slutförts fortsätter planeringen av rökgaskondensorn. För de
funktioner som avses i MKB ansöks om ändring av miljötillståndet och andra behövliga
tillstånd efter avslutad MKB. Målet är att rökgaskondensorn ska vara i drift 2017.
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4.

FÖRFARANDET VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING OCH DELTAGANDE

4.1

Bedömningens syfte och mål

Syftet med lagen om miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen 468/1994) är att främja bedömning av miljökonsekvenserna och enhetligt beaktande av dem i planeringen och beslutsfattandet. Ett mål är också att öka invånarnas tillgång till information och möjligheter
till delaktighet. Lagen förutsätter att projektets miljökonsekvenser ska utredas i ett bedömningsförfarande enligt lagen innan väsentliga åtgärder med tanke på miljökonsekvenserna vidtas. Myndigheten får inte bevilja tillstånd för att genomföra ett projekt eller fatta
andra därmed jämförbara beslut förrän bedömningen är avslutad. Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är inte något beslutsfattande eller tillståndsförfarande, vilket innebär att inga beslut om att genomföra projektet fattas medan bedömningen pågår. Resultaten från förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och kontaktmyndighetens utlåtande
beaktas i den fortsatta planeringen av projektet.

4.2

Behov av bedömning

Ända sedan MKB-lagstiftningen kom till har tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning alltid krävts av energiutvinningsprojekt, då avfallsförbränningskapaciteten är över 100 t/dygn. Höjningen av avfallsförbränningskapaciteten vid
Westenergy Oy Ab:s anläggning i sig ökar avfallsförbränningen med cirka 150 t/dygn, vilket betyder att projektets storlek överstiger värdena i MKB-förordningens (713/2006) projektförteckning. Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har inletts genom att den
projektansvariga lämnade in projektets program för miljökonsekvensbedömning till NTMcentralen i Södra Österbotten 12.5.2015.

4.3

Bedömningsförfarandets parter

4.3.1 Projektansvarig
Den projektansvariga är verksamhetsutövaren, som ansvarar för projektförberedelserna
och genomförandet. Den projektansvariga måste vara medveten om miljökonsekvenserna
av sitt projekt. I bedömningsförfarandet utarbetar den projektansvariga ett bedömningsprogram och utreder projektets miljökonsekvenser. Projektansvarig för projektet att höja
kapaciteten för avfallsförbränningen är Westenergy Oy Ab. Den projektansvariga anlitar
Ramboll Finland Oy som konsult för att utarbeta en MKB.

4.3.2 Kontaktmyndighet
Kontaktmyndigheten ser till att ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning ordnas för
projektet. Kontaktmyndighetens uppgifter anges närmare i MKB-lagen och -förordningen.
Till kontaktmyndighetens uppgifter hör bland annat att lägga fram MKB-programmet
och -beskrivningen, ordna offentligt hörande, ta emot utlåtanden och åsikter samt att ge
utlåtande om bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen. Kontaktmyndighet i
det här projektet är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

4.3.3 Andra myndigheter, företag och medborgare
Den aktuella platsen ligger i Korsholms kommun intill Stormossen Oy Ab:s avfallscentral.
De offentliga organ på lokal och regional nivå som svarar för planeringen av området är
Korsholms kommun och Österbottens förbund. Området ligger mycket nära Vasa stads
gräns och påverkar också delvis Vasa stads område. Korsholms kommun svarar för planläggningen. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) sköter verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom sina ansvarsområden. Ovannämnda
myndigheter kallades till styrgruppen för projektets miljökonsekvensbedömning.
Andra myndigheter vilkas verksamhetsområde kan påverkas av planeringen och projektet
är Forststyrelsen, Trafiksäkerhetsverket, Finavia och Österbottens museum. Forststyrelsen
sköter och återställer naturskyddsområden som hör till nätverket Natura som en del av
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nätverket av naturskyddsområden och tar ställning till planeringen av markanvändning
som berör dem. Finavia svarar för flygtrafikens säkerhet och smidighet. Österbottens museum utgör landskapsmuseum för sitt område och tar ställning till markanvändning och
planering inom sitt verksamhetsområde genom utlåtanden, förhandlingar och expertarbete på ett sätt som man kommit överens om med Museiverket. Utlåtanden av dessa
myndigheter begärs i samband med MKB-förfarandet.
Westenergy Oy Ab är en avfallsförbränningsanläggning som ägs av kommunala avfallshanteringsbolag. Det här bolaget sköter hanteringen av det kommunala avfallet inom sina
ägarkommuner. Representanter för de här avfallshanteringsbolagen kallades till styrgruppen för projektets miljökonsekvensbedömning.
Projektet kan också påverka enskilda människor, organisationer, företag samt sammanslutningar och stiftelser. Dessa kan delta i miljökonsekvensbedömningen på det sätt som
beskrivs i kapitel 4.5. Projektet ökar kondensatmängden betydligt och därför kallades
också en representant för Kvevlax skifteslag till styrgruppen.

4.4

Bedömningsförfarandets skeden och tidsplan

Arbetet med projektets MKB-förfarande startade genom att ett bedömningsprogram utarbetades våren 2015. Under det skedet utarbetades en plan för bedömningens innehåll och
en eftersträvad tidsplan. MKB-förfarandet startade då den projektansvariga lämnade in
bedömningsprogrammet till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten för
kungörelse enligt MKB-lagen och begäran om utlåtanden och åsikter. Kungörelsen om bedömningsprogrammet samt bedömningsprogrammet var offentligt framlagda 25.5–
24.7.2015. Kontaktmyndigheten gav sitt utlåtande om bedömningsprogrammet 18.8.2015
(bilaga 1). Konsekvensutredningarna och -bedömningen har gjorts utgående från bedömningsprogrammet och utlåtandet om det och sammanställts i den här konsekvensbeskrivningen. I konsekvensbeskrivningen har också uppgifterna om nuläget och projektplanerna
preciserats.
Den här konsekvensbeskrivningen lämnas in till kontaktmyndigheten, som kungör den och
begär utlåtanden från olika sektorer på samma sätt som i samband med bedömningsprogrammet. Kontaktmyndigheten ger sitt eget utlåtande om konsekvensbeskrivningen och
dess tillräcklighet inom två månader efter att tidsfristen för inlämning av utlåtanden och
åsikter löpt ut. Bedömningsförfarandet avslutas då kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande
samt andra utlåtanden och åsikter till den projektansvariga.
Arbetet med miljökonsekvensbedömningen startade hösten 2015. Bedömningsprogrammet var offentligt framlagt sommaren 2015, då MKB-förfarandet hade startat. Enligt tidsplanen blir konsekvensbeskrivningen färdig och kan läggas fram på senhösten 2015 och
kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om den inom två månader efter att tidsfristen för
inlämning av åsikter och utlåtanden löpt ut. Bedömningsförfarandet avslutas då kontaktmyndigheten ger sitt eget utlåtande samt de inkomna utlåtandena och åsikterna till den
projektansvariga. Det bedöms att kontaktmyndigheten kommer att ge sitt utlåtande på
vintern 2016.
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Figur 4-1. Tidsplan för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

4.5

Växelverkan och deltagande

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan alla de medborgare delta, vilkas förhållanden och intressen såsom boende, arbete, möjligheter att röra sig på området, fritidssysselsättningar eller andra levnadsförhållanden kan påverkas, om projektet genomförs.
Målet för MKB-förfarandet är att öka medborgarnas tillgång till information om projektet
och att förbättra deras möjligheter att delta medan projektet planeras.
Under MKB-förfarandet ordnades tre informationsmöten för allmänheten:
·
Informationsmöte för allmänheten i samband med bedömningsprogrammet 2.6.2015
·
Workshop för intressenter 21.10.2015
·
Presentation av konsekvensbeskrivningen – ordnas på senhösten 2015
I styrgruppen deltog den projektansvariga och MKB-konsulten samt representanter för
Södra Österbottens NTM, Korsholms kommun, Vasa stad, Österbottens förbund och ägarbolagen.
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4.6

MKB-programmet och beaktande av kontaktmyndighetens
utlåtande

Kontaktmyndigheten NTM-centralen i Södra Österbotten gav sitt utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning 18.8.2015. I utlåtandet anges vilka utredningar den
projektansvariga speciellt måste koncentrera sig på då miljökonsekvensbedömningen görs
och till vilka delar den i MKB-programmet presenterade bedömningsplanen måste kompletteras. I utlåtandet presenterades också de utlåtanden och åsikter som inkommit från
olika intressenter om bedömningsprogrammet. Kontaktmyndighetens utlåtande finns i bilaga 1.
Projektets miljökonsekvenser bedömdes på basis av bedömningsprogrammet och kontaktmyndighetens utlåtande om det. De frågor som kontaktmyndigheten tog upp och hur
de har beaktats i MKB-beskrivningen samt eventuell hänvisning till den aktuella punkten i
MKB-beskrivningen anges i nedanstående tabell.
Tabell 4-1. Kompletteringsbehov som tagits upp i sammandraget i kontaktmyndighetens utlåtande.

Kontaktmyndighetens utlåtande
bedömningsprogrammet

om

Hur utlåtandet beaktas i bedömningsarbetet

När det gäller kondensat är det skäl att tillsammans med Korsholms kommun utreda
om kondensatet ryms in i kommunens avloppsnät och att avledning till avloppsnätet
inte orsakar problem.

I kapitel 6.3 har kondensatets konsekvenser för avloppsnätet och om reningsverket
har tillräcklig kapacitet bedömts. Under bedömningens gång har diskussioner också
förts med dem som ansvarar för Korsholms
kommuns avloppsvattenbehandling.
I kapitel 8.1 har trafikregleringarna bedömts. Här har också kända möjliga ändringar i trafikregleringarna beaktats.

Det ska bedömas om de genomförda trafikregleringarna och kommande trafikregleringar påverkar avfallsförbränningsanläggningen (speciellt området vid Fågelberget).
I
bedömningen
ska
SmedsbyKapellbackens grundvattenområde och området vid Molnträsket samt deras skyddsplan beaktas.
Det ska speciellt utredas hur kondensatflödet påverkar området vid Finnbäcken. I
bedömningen ska också anges kondensatets halter av skadliga ämnen och hur kondensatets värme påverkar bildningen av ett
istäcke i vattendrag som ligger nedströms.
Kondensatets fiskeriekonomiska konsekvenser för Storträsket och Lappsundsån
ska bedömas.
Kondensatets konsekvenser för Naturaområdet Vedahugget både direkt via diket och
indirekt via eventuella förändringar i Storträsket ska bedömas.
Beträffande rökgasernas partikelutsläpp
ska undersökningarnas tyngdpunkt i fråga
om Vedahugget ligga på negativa konsekvenser för vegetationen och faunan.
I projektet ska miljökonsekvenserna av
mellanlagring av avfall bedömas.
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I kapitel 6.2 har konsekvenserna av att
kondensatet avleds ut i terrängen bedömts.
I samband med det har även konsekvenserna för Smedsby-Kapellbackens grundvattenområde behandlats.
Kondensatets inverkan på området vid
Finnbäcken och vattendrag nedströms har
bedömts i kapitel 6.3.

De fiskeriekonomiska konsekvenserna har
bedömts i kapitel 6.3.
I kapitel 6.4 har projektets konsekvenser
för Naturaområdet Vedahugget bedömts.

Partikelutsläpp och halter har bedömts i
kapitel 8.3 och deras konsekvenser för naturmiljön i kapitel 6.4.
Avfallsförbränningsanläggningens
verksamhet kräver mellanlagring på Stormossen i undantagssituationer och vid service.
Konsekvenserna har bedömts i kapitel 9.

DEL II: MILJÖKONSEKVENSER
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5.

MILJÖKONSEKVENSER SOM
SAMT BEDÖMNINGSMETODER

5.1

Miljökonsekvenser som ska bedömas

SKA

BEDÖMAS

Miljökonsekvenser är enligt MKB-lagen direkta eller indirekta konsekvenser av projektet,
vilka kan påverka:
·
Människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
·
Mark, vatten, luft och klimat, vegetation och organismer samt växelverkan mellan
dessa och naturens mångfald
·
Samhällsstruktur, byggnader, landskap, stadsbild och kulturarv
·
Utnyttjande av naturresurser samt
·
Växelverkan mellan ovannämnda faktorer.
I miljökonsekvensbedömningen utreds konsekvenserna under avfallsförbränningsprojektets livscykel. I konsekvensbedömningen beaktas både direkta och indirekta konsekvenser.
Miljöförändringar till följd av avfallsförbränningsprojektet framkommer i form av konsekvenser i miljön. För att identifiera konsekvenserna har uppgifter om växelverkan mellan
avfallsförbränningsanläggningar och miljön utnyttjats. I det här projektet var erfarenheterna från den redan fungerande avfallsförbränningsanläggningen till stor nytta för bedömningen.

Figur 5-1. Miljökonsekvenser som ska bedömas.

5.2

Tidpunkt för konsekvenserna

I bedömningen granskas direkta och indirekta konsekvenser av Westenergy Oy Ab:s projekt samt deras betydelse för både naturmiljön och människorna. I bedömningen beaktas
konsekvenserna av de olika alternativen. Projektets konsekvenser bedöms under hela
dess livscykel. Konsekvensbedömningen indelas i konsekvenser som infaller under byggtiden, driften och avvecklingen.

5.2.1 Konsekvenser under byggtiden
Avfallsförbränningens kapacitet kan höjas med nuvarande utrustning, men det tar ungefär
ett halvår att installera utrustningen för värmeåtervinning ur rökgasen och att bygga en
ny skorsten. Avfallsförbränningsanläggningen kommer att fungera normalt under hela
byggtiden. För att höja avfallsförbränningens kapacitet krävs inga byggåtgärder utanför
anläggningen, bortsett från en ny skorsten. Konsekvenserna under byggtiden är i princip
mycket kortvariga.

5.2.2 Konsekvenser under driften
Konsekvenserna under driften av Westenergy Oy Ab:s projekt har redan börjat, då höjningen av avfallsförbränningens kapacitet började redan 2013. Konsekvenserna av projektet fortsätter under hela den tid som avfallsförbränningsanläggningen är i drift, vilket
uppskattas till cirka 30 år. Anläggningens livslängd påverkas också av eventuella saneringar och ändringar som kan göras i framtiden.
28

De viktigaste miljökonsekvenserna under driften är landskapspåverkan (ny skorsten) och
konsekvenserna för luftkvaliteten (större rökgasmängd och förändringar i den) och för ytvattnet (kondensat). I övrigt kommer konsekvenserna nästan inte alls att förändras från
nuvarande situation.

5.2.3 Konsekvenser då driften avslutas
Då avfallsförbränningsanläggningen inte mera är i drift uppkommer konsekvenser av att
konstruktionerna tas ur bruk. Konsekvenserna av driften upphör, men byggnaden måste
sannolikt rivas, eftersom det sällan finns någon ny användning för kraftverksbyggnader.
Samtidigt rivs också avfallsförbränningsanläggningens skorsten. Byggavfallet sorteras enligt bestämmelserna och förs till återvinning. Material som inte duger för nyttoanvändning
slutdeponeras i ett avfallsupplag. Innan byggnaden rivs avlägsnas avfallsförbränningsanläggningens tekniska anordningar och en del av dem levereras eventuellt till ny användning i något annat kraftverk.

5.3

Projektets influensområde

Storleken på det område som undersöks beror på de miljökonsekvenser som bedöms. Det
område som ska undersökas har definierats så stort att inga kännbara miljökonsekvenser
kan antas uppkomma utanför området. Avfallsförbränningsanläggningens influensområde
kan indelas i närinfluensområde och fjärrinfluensområde. Närinfluensområdet omfattar
markområdena i avfallsförbränningsanläggningens omedelbara närhet. Det som påverkas
på det största området är luftkvaliteten. Landskapspåverkan berör också ett ganska vidsträckt område, då förändringarna kan ses i fjärrlandskapet.
En noggrannare beskrivning av projektets influensområde finns i samband med respektive
miljökonsekvens som bedöms.

Figur 5-2. Avståndszoner från projektområdet.
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5.4

Bedömningsmetoder

5.4.1 Konsekvensernas uppkomst
En miljökonsekvensbedömning (MKB) är en process som framskrider systematiskt. Där
identifierar man och bedömer det planerade avfallsförbränningsprojektets möjliga konsekvenser för fysiska, biologiska och sociala objekt. Under bedömningsprocessen utvecklas
dessutom åtgärder för att förhindra, minimera eller minska konsekvenserna. I det här kapitlet beskrivs hur de olika konsekvensernas storleksordning, de påverkade objektens karaktär/känslighet och därigenom konsekvensernas betydelse har bedömts i den här konsekvensbedömningen. Konsekvensernas storlek och de påverkade objektens känslighet
har man försökt beskriva så att det så transparent som möjligt ska gå att bedöma konsekvensernas betydelse.
En konsekvens är en förändring som den planerade funktionen orsakar i miljöns tillstånd.
Förändringen bedöms i förhållande till miljöns nuvarande tillstånd. Konsekvenserna kan
vara antingen direkta eller indirekta.
Direkta konsekvenser uppkommer genom direkt växelverkan mellan åtgärder i det planerade projektet och den miljö som är föremål för förändringen. Ett exempel på detta är
bl.a. förlust av en naturtyp till följd av schaktningsarbeten. Indirekta konsekvenser är en
följd av projektets direkta konsekvenser. Ett exempel på detta är bl.a. eventuella förändringar i naturtyperna på myrmarkerna i planeringsområdets omgivning till följd av sänkt
grundvattennivå.

5.4.2 Det påverkade objektets känslighet
Efter att en konsekvens har identifierats bedömer man hur känsligt det påverkade objektet är för förändringen. Det är viktigt att bestämma något värde som beskriver känsligheten för förändring för de objekt som kan påverkas av åtgärder som ingår i projektet.
Vid bedömningen av känsligheten för förändringar används flera kriterier, exempelvis om
det finns objekt eller områden med nationell eller internationell skyddsstatus inom det
planerade projektets influensområde eller om det finns många känsliga objekt, t.ex. bebyggelse, inom projektets influensområde. Dessutom beaktas influensområdets och dess
objekts tolerans för förändringar, deras anpasslighet, områdets mångsidighet, värdet för
andra resurser/påverkade objekt, sårbarhet m.m. Vid bedömning av hur känsligt projektets influensområde är för förändringar beaktas också olika krav enligt standarder och
begränsningar, förhållandet till rådande praxis och gjorda planer samt eventuella andra
bestämmelser och miljöstandarder. Influensområdets känslighet i sig har ingen negativ eller positiv riktning utan den bestäms av konsekvensens riktning.
Känsligheten beskrivs i den här bedömningen för varje påverkat objekt på en tregradig
skala:
1. Liten känslighet
2. Måttlig känslighet
3. Stor känslighet
Det påverkade objektets känslighet beskrivs för varje konsekvens enligt nedanstående
princip.
Tabell 5-1. Sätt att ange och bestämma det påverkade objektets känslighet.

Liten

Objektet/området är endast i liten omfattning viktigt eller känsligt för förändringar till
följd av den aktuella påverkan eller området har endast en liten mängd med känsliga
objekt.

Måttlig

Objektet/området är måttligt viktigt eller måttligt känsligt för förändringar till följd av
den aktuella påverkan eller området har i någon mån känsliga objekt.

Stor

Objektet/området är mycket viktigt eller mycket känsligt för förändringar till följd av
den aktuella påverkan eller området har rikligt med känsliga objekt.

5.4.3 Konsekvensens storleksordning
Efter att en konsekvens och ett påverkat objekts känslighet har identifierats bedöms konsekvensens storlek. Hur stor konsekvensen är som helhet bestäms på basis av konse30

kvensens geografiska utbredning, tidsmässiga varaktighet och styrka. Konsekvensens
geografiska utbredning kan vara lokal, regional, nationell eller gränsöverskridande. Konsekvensens tidsmässiga varaktighet kan vara tillfällig, kortvarig, långvarig och permanent.
Konsekvensens styrka kan vara liten, medelstor eller stor.
Konsekvensens storlek påverkas av dess geografiska utbredning, tidsmässiga varaktighet
och styrka.
På grund av olika begränsningar är bedömningen av värdena ofta subjektiv. Bedömningen
av en variabels värde, exempelvis styrka, förutsätter dock sakkunskap och kännedom om
det påverkade objektet och bedömningsmetoderna. Vid bedömning av konsekvensernas
storleksordning har också flera olika metoder använts:
·
Bestämning av i vilken omfattning växelverkan uppstår mellan de åtgärder som vidtas
i samband med projektet och miljön vid det påverkade objektet, till exempel modelleringar av spridningen av buller och utsläpp och modelleringar av synlighetsområden.
·
Kartläggning av påverkade objekt och områden med hjälp av geoinformationssystem
(GIS).
·
Statistisk bedömning, till exempel bedömning av trafikmängder och förändringar i
dem.
·
Utnyttjande av information i litteraturen och resultat från undersökningar av de påverkade objektens störningskänslighet.
·
Deltagande metoder för inhämtande av information (arbete i en styrgrupp och intervjuer med lokalbefolkningen).
·
MKB-gruppens tidigare erfarenhet.
Konsekvensens storlek har i det här projektet klassificerats i sju klasser som beskrivs med
olika färger. En positiv konsekvens beskrivs med gröna färgnyanser och en negativ konsekvens med gul-röda färgnyanser. Det är skäl att notera att konsekvensens storlek
måste bedömas från flera olika synvinklar. Till exempel en konsekvens kan ha stor styrka
men ändå vara medelstor, om den är kortvarig och situationen sedan återgår till tidigare
tillstånd, alltså är reversibel.

Figur 5-3. Bedömning av konsekvensens storlek.
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Kriterierna för en konsekvens storlek beskrivs för varje konsekvens separat från fall till fall
enligt en tabell av nedanstående typ.
Tabell 5-2. Sätt att presentera och bestämma konsekvensernas storlek.
Liten

Konsekvensen kan observeras
och den är positiv. En vidsträckt
eller långvarig konsekvens kan
som helhet ändå vara liten, om
dess storlek är mycket obetydlig.

Medelstor

Stor

Konsekvensen är stor och positiv
och den nytta som den medför
kan lätt observeras i människornas dagliga liv eller i den omgivande naturen.

Konsekvensen är mycket stor och
positiv och den nytta som den
medför är mycket betydande för
människornas dagliga liv eller den
omgivande naturen. Även en
måttligt stark positiv konsekvens
kan som helhet vara stor, om den
är långvarig och/eller om den påverkar ett vidsträckt område.

Konsekvensen kan observeras
men orsakar inga nämnvärda
olägenheter för människornas
dagliga aktiviteter eller den omgivande naturen. En vidsträckt
eller långvarig konsekvens kan
som helhet ändå vara liten, om
dess styrka är mycket obetydlig.

Konsekvensen är måttligt skadlig
och orsakar en tydligt märkbar
förändring i människornas dagliga
liv eller i den omgivande naturen.

Konsekvensen har stor styrka och
orsakar vidsträckta och långvariga olägenheter för människornas dagliga liv eller den omgivande naturen. Även en måttligt
stark konsekvens kan som helhet
vara stor, om den är långvarig
och påverkar ett vidsträckt område.

Liten

Medelstor

Stor

5.4.4 Konsekvensens betydelse
En konsekvens betydelse beskriver projektets genomförbarhet och möjliggör samtidigt en
så transparent jämförelse som möjligt av olika alternativ. Betydelsen beror på konsekvensens storlek och det påverkade objektets förmåga att tolerera den undersökta konsekvensen. I den här MKB eftersträvas en beskrivning av både känslighet och storlek så att det
så transparent som möjligt ska gå att bedöma konsekvensernas betydelse.

Figur 5-4. Princip för bedömning av konsekvensernas betydelse

Konsekvensens betydelse bestäms genom korstabulering av konsekvensens storlek och
det påverkade objektets känslighet. I den här bedömningen är konsekvensernas betydelse
klassificerad som liten, måttlig eller stor. Konsekvensen kan också vara betydelselös.
I konsekvensbedömningen beskrivs konsekvensernas betydelse med hjälp av nedanstående tabell. I tabellen anges alternativets läge genom korstabulering av konsekvensens
betydelse och objektets känslighet. Enligt exemplet har den undersökta konsekvensen av
alternativ ALT 1 i Westenergy Oy Ab:s projekt bedömts vara negativ och konsekvensens
storlek bedöms vara medelstor. Objektets känslighet är måttlig, vilket enligt ovan be32

skrivna princip innebär att konsekvensens betydelse är måttlig. Efter korstabulering beskrivs konsekvensens betydelse med ord för det planeringsalternativ som undersöks.
Tabell 5-3. Sätt att framställa konsekvensernas betydelse.
Konsekvensens storlek

5.5

Stor negativ

Medelstor
negativ

Liten
gativ

Liten

Måttlig

Liten

Måttlig

Stor

Stor

Stor

ne-

Ingen
påverkan

Liten positiv

Medelstor
positiv

Stor
tiv

posi-

Liten

Ingen
påverkan

Liten

Liten

Måttlig

ALT 1

Liten

Ingen
påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Stor

Måttlig

Ingen
påverkan

Måttlig

Stor

Stor

Hur bedömningen framskrider

I den här bedömningen framskrider arbetet systematiskt på följande sätt:
1. För varje konsekvens som undersöks beskrivs först konsekvensens ursprung, metoder
som använts i bedömningen och kriterierna för bestämning av influensområdets känslighet samt konsekvensens storlek.
2. Därefter beskrivs det påverkade objektets nuvarande tillstånd och utgående från det
bestäms dess störningskänslighet, alltså dess förmåga att ta emot den undersökta
konsekvensen.
3. För varje alternativ beskrivs sedan konsekvenserna under byggtiden och driften och
deras storlek.
4. Till slut bestäms konsekvensernas betydelse. En konsekvens som ensam eller tillsammans med andra konsekvenser enligt bedömningen är betydande är det skäl att
speciellt beakta i projektets beslutsprocess.
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6.

NATURMILJÖ

6.1

Mark och berggrund

6.1.1 Konsekvensens ursprung och influensområde
I projektet måste en ny skorsten byggas på området, varvid schaktningsarbetena påverkar marken. I övrigt är Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning redan byggd,
så det uppstår inga andra konsekvenser av byggnadsverksamhet. Under avfallsförbränningsanläggningens drift finns det nästan inga funktioner som påverkar marken. Markpåverkan uppstår av förändringar i områdets topografi eller andra fysiska eller kemiska förändringar i marken. När det gäller konsekvenser för marken är projektets influensområde
begränsat till projektområdet.

6.1.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder
Projektets konsekvenser för marken har bedömts som expertbedömning utgående från
tillgängligt undersökningsmaterial från området. Jordarts- och bergskartor samt grundkartmaterial har använts då beskrivningen har utarbetats. Dessutom finns uppgifter från
geotekniska undersökningar från den tid då avfallsförbränningsanläggningen byggdes.

6.1.3 Bestämning av det berörda objektets känslighet och konsekvensens storlek
Markens och berggrundens känslighet har bedömts på basis av områdets geologiska
egenskaper, naturtillstånd och landskapsvärde. Detta påverkas av markens och berggrundens geologiska formationer (t.ex. jättegrytor eller åsformationer), som har större känslighetsnivå om området är i naturtillstånd och har landskapsvärden. Konsekvenserna för
mark och berggrund bedöms enligt klassificeringen i nedanstående tabeller. I bedömningen beaktas hur omfattande förändringar som uppstår i mark och berggrund under byggtiden samt hur stor mängd massor som måste brytas.
Tabell 6-1. Mark och berggrund, bestämning av influensområdets känslighet.
Liten

På influensområdet finns inga särskilda klipp- eller markformationer eller berg i dagen. Områdets mark och/eller berggrund är bearbetad.

Måttlig

På influensområdet finns andra klipp- eller markformationer än sådana som är värdefulla
och inkluderade i skyddsprogram eller planer. På området finns vidsträckta och/eller enhetliga klippområden.

Stor

På influensområdet finns klassificerade värdefulla berggrunds- eller markformationer. Områdets mark och/eller berggrund är i naturtillstånd och på området finns vidsträckta
och/eller enhetliga klippområden.

I projektet påverkas marken på ett mycket begränsat område, alltså kraftverkstomten.
Konsekvenserna för mark och berggrund bedöms enligt klassificeringen i nedanstående
tabell. I bedömningen beaktas hur omfattande förändringar som uppstår i mark och berggrund under byggtiden samt hur stor mängd massor som måste brytas.
Tabell 6-2. Bestämning av storleken på de faktorer som påverkar marken och berggrunden.
Liten

Medelstor

Stor

Konsekvenserna för mark och
berggrund berör små arealer, de
är lokala och förändringstiden är
kort (mindre än två år). Massorna som ska behandlas kan
utnyttjas för byggande av fundament och vägar samt för återställning av landskapet. Verksamhetens konsekvenser som
förorenar marken är reversibla.

De indirekta konsekvenserna av
brytning och bearbetning (damm,
buller) drabbar också omgivande
områden. Förändringstiden är relativt kort (2–5 år). Massorna
som ska behandlas måste deponeras utanför planeringsområdet.
Vid verksamheten kan det uppstå
konsekvenser
som
förorenar
marken, men de omfattar ett litet
område.

De direkta och indirekta konsekvenserna berör ett vidsträckt
område. Förändringstiden är
lång (över 5 år) och massorna
som ska behandlas omfattar
stora mängder. Största delen av
massorna som ska hanteras
måste deponeras utanför planeringsområdet.
Verksamheten
kan orsaka förorening av marken utanför området.

Liten

Medelstor

Stor
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6.1.4 Nuvarande tillstånd
Projektområdet är byggt på ett bergigt område. I nordväst gränsar området till Stormosssens deponiområde, men de egentliga avfallsupplagen finns cirka 200 meters nordväst om
projektområdets gräns. Väster om området finns Lemminkäinen Oy:s bergtäktsområde på
cirka 600 m avstånd. Projektområdets mark är i sin helhet byggt område med avfallsförbränningsanläggningens konstruktioner och gårdsområden. Kring området löper dessutom
vägar.

Figur 6-1. Jordartskarta över projektområdet och dess omgivning.

Brytning har delvis utförts på projektområdet som är byggt på berg. Området är delvis
anlagt på ett moränskikt på berget. Områdets nuvarande marknivå är +18,5…+21,5. Avfallsförbränningsanläggningens lägsta punkt finns i avfallsbunkern på nivån +8. Moränskiktets tjocklek har en variation på 0–6,3 meter på området och det består främst av
sandmorän.
Enligt resultaten av sonderingar med borrmaskin är berget på området ganska helt och
sammanhängande utan sprickor. Ställvis har det observerats släppor där det kommer
ganska mycket vatten i hålet. På basis av sonderingar med borrmaskin ligger bergytan på
nivån +19,9…+12,1, bortsett från områden som senare har brutits vid avfallsförbränningsanläggningen.
På avfallsförbränningsanläggningens område gjordes en utredning av utgångssituationen
hösten 2015 och i samband med den gjordes en markundersökning på området för att utreda halterna av skadliga ämnen i marken. Proverna analyserades på tungmetaller, oljekolväten och PAH-föreningar. På basis av tillgängligt material bedöms marken på området
inte innehålla föroreningar eller kemiska förändringar orsakade av kemikalier som klassificeras som påtagligt farliga ämnen. I markundersökningarna på anläggningens område hittades ingen kemisk belastning orsakad av anläggningens verksamhet.
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6.1.5 Konsekvenser för marken och berggrunden
Konsekvenser under byggtiden
I en situation enligt alternativ ALT 1 påverkas marken av att grunden för en ny skorsten
byggs. Skorstenen grundläggs på berggrunden, men det bedöms att inget egentligt brytningsarbete behövs. Arbetet med att anlägga grunden berör ett mycket litet område och
sker på redan bebyggt område, så konsekvenserna blir små.
Konsekvenser under driften
I avfallsförbränningsanläggningens normala drift ingår ingen verksamhet som förorenar
marken. Vid avfallsförbränningsanläggningen förvaras kemikalier, av vilka främst lätt
brännolja kan förorena marken. Lätt brännolja, som används som stödbränsle, lagras vid
anläggningen i en tank utrustad med avrinningsbassäng, vilket innebär att ingen risk för
föroreningar av marken uppkommer ens vid ett läckage.
Avfallsförbränningsanläggningens utsläpp i luften har behandlats i kapitel 8.3. I princip är
utsläppen från avfallsförbränningsanläggningen så små att nedfallet inte kan förorena
marken. På grund av rökgaskondensorn uppkommer kondensat vid avfallsförbränningsanläggningen. Kondensatet kan ledas antingen 1) ut i terrängen (till diket som leder till Storträsket eller till diket som går via Stenträsket) eller 2) till avloppsnätet. Halterna av skadliga ämnen i kondensatet motsvarar högst de gränsvärden som tillämpas på avloppsvatten från rökgasrening enligt förordningen om avfallsförbränning (SRF 151/2013). Dessa
värden (mg/l) är antingen lika stora eller mindre än tröskelvärdeshalterna (mg/kg) av
skadliga ämnen vid bedömning av förorening av mark och saneringsbehov (SRF
214/2007). Kondensatet måste renas innan det avleds till ytvattnet så att halterna inte
påverkar markens kvalitet. Konsekvenserna för marken under driften bedöms bli små och
de är begränsade till ett mycket litet område.
Om kondensatet leds till avloppsnätet blir konsekvenserna för marken betydelselösa. Även
utan rökgaskondensor blir konsekvenserna för marken betydelselösa.

6.1.6 Projektet genomförs inte ALT 0
Om projektet inte genomförs kommer inga förändringar att ske i områdets mark och
berggrund.

6.1.7 Jämförelse av alternativ och konsekvensernas betydelse
Då projektet genomförs blir förändringen i marken liten och sker på ett redan bebyggt
område, varvid konsekvensen kan anses vara betydelselös. Förändringarna i marken under driften bedöms bli små i underalternativ ALT1_1 till alternativ ALT 1, i de övriga alternativen betydelselösa. Då konsekvensen granskas tillsammans med objektets känslighet
blir konsekvenserna högst små.

Influensområdets känslighet

Konsekvensens storlek

1)
2)

Stor
tiv

nega-

Medelstor
negativ

Liten negativ

Ingen påverkan

Liten
tiv

posi-

Medelstor
positiv

Stor positiv

Liten

Måttlig

Liten

ALT 11)

ALT 0
ALT12)

Liten

Liten

Måttlig

Måttlig

Stor

Måttlig

Liten

Ingen påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Stor

Stor

Stor

Måttlig

Ingen påverkan

Måttlig

Stor

Stor

Avledning av kondensat ut i terrängen
Konsekvenser under byggtiden och avledning av kondensatet till avloppsnätet.
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6.1.8 Minskning av de negativa konsekvenserna
Då kondensatet leds ut i terrängen kan de negativa konsekvenserna minskas genom att
så mycket fast substans som möjligt avskiljs ur kondensatet. Detta påverkas av vald reningsteknik, men med alla planerade tekniker nås fastsubstanshalter mindre än 10 mg/l,
vilket är en tredjedel eller en fjärdedel av de fastsubstanshalter för avloppsvatten som
anges i förordningen om avfallsförbränning (SRF 151/2013).

6.1.9 Bedömningens osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
Avfallsförbränningens konsekvenser för marken är förknippade med ganska få osäkerhetsfaktorer, eftersom avfallsförbränning är en teknik som det finns lång erfarenhet av och
det inte har noterats förhöjda halter av skadliga ämnen till följd av avfallsförbränning
inom influensområdet för avfallsförbränningsanläggningar som uppfyller de nuvarande
kraven. Vid den här anläggningen påverkar de direkta konsekvenserna av byggnationen
dessutom ett mycket litet område, så det finns egentligen inga osäkerhetsfaktorer.

6.2

Grundvatten

6.2.1 Konsekvensens ursprung och influensområde
I projektet vid avfallsförbränningsanläggningen kan konsekvenser för grundvattnet uppstå
till följd av schaktnings- och brytningsarbeten. Schaktningsarbetena kan påverka grundvattenbildningen eller grundvattnets strömningsvägar. I det här projektet blir schaktningsarbetena mycket obetydliga, så det uppstår inga påverkningsmekanismer via sådant
arbete.
Avfallsförbränningsanläggningens konstruktioner är täta och det uppstår inga direkta utsläpp i grundvattnet från anläggningens drift. Höjningen av avfallsförbränningens kapacitet inkluderar installation av en rökgaskondensor som gör att det bildas kondensat. Om
kondensatet leds ut i terrängen kan grundvattnet påverkas via skadliga ämnen som finns i
kondensatet.
Influensområdet kan indelas i närinfluensområdet, alltså projektområdet, och ett större
influensområde som består av vattendragen (dikena) nedströms från avfallsförbränningsanläggningen och grundvattenområdena intill dem.

6.2.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder
Bedömningen av projektets konsekvenser för grundvattnet har gjorts som expertbedömning utgående från tillgänglig information om områdena. Grundvattnets strömning beror
främst på markens egenskaper och terrängformerna, så beskrivningen görs till största delen utgående från jordarts- och grundkartor. Konsekvenserna för grundvattnet har dessutom preciserats på basis av uppgifter från kontrollerna av grundvattnet och kondensatets
egenskaper. För en noggrannare undersökning av uppgifterna om grundvattnet användes
miljöförvaltningens geografiska databas över grundvattenområden och miljö- och geoinformationstjänsten OIVA för experter.

6.2.3 Bestämning av det berörda objektets känslighet och konsekvensens storlek
Grundvattnets känslighet för förändringar har bedömts på basis av områdets geologiska
egenskaper, användningen av grundvattnet och grundvattnets kvalitet. Faktorer som påverkar är grundvattenbildningen, markens vattenledningsförmåga, grundvattnets strömningsriktningar och grundvattenanvändningen. Känsligast för förändringar med tanke på
samhället är viktiga grundvattenområden och de områden där deras grundvatten bildas.
Områden där det inte finns några klassificerade grundvattenområden är däremot inte särskilt känsliga för påverkan på grundvattnet.
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Tabell 6-3. Grundvatten, bestämning av influensområdets känslighet.
Liten

På influensområdet finns inga klassificerade grundvattenområden. Området har ingen betydelse
för samhällets vattenförsörjning och det finns inga privata brunnar inom influensområdet.

Måttlig

På influensområdet finns andra grundvattenområden än sådana som är viktiga eller lämpliga för
vattenförsörjningen. På influensområdet finns privata brunnar.

Stor

På influensområdet finns grundvattenområden som är viktiga eller lämpliga för vattenförsörjningen. Området har betydelse för samhällets vattenförsörjning eller det finns privata brunnar på området.

De direkta konsekvenserna för grundvattnet berör ett mycket begränsat område, men på
grund av avledningen av kondensat kan grundvattnet påverkas på ett vidsträckt område.
Konsekvensens storlek ökas av hur mycket projektets åtgärder påverkar grundvattenbildningsområdet eller strömningsförhållandena och därigenom grundvattnets kvalitet
och/eller mängd.
Tabell 6-4. Bestämning av storleken på de faktorer som påverkar grundvattenbildningen eller
grundvattnets kvalitet.
Liten

Medelstor

Stor

Byggande av projektet samt dess
drift påverkar inte grundvattenkvaliteten, -mängden eller bildningsområdet.

Små lokala förändringar kan ske i
strömningsförhållandena på bildningsområdet. Förändringen påverkar inte grundvattnets kvalitet
och/eller mängd.

Tydliga förändringar sker i
strömningsförhållandena
på
bildningsområdet. Förändringen
påverkar grundvattnets kvalitet
och/eller mängd.

Liten

Medelstor

Stor

6.2.4 Nuvarande tillstånd
På avfallsbehandlingscentralens område bildas endast obetydliga mängder grundvatten på
de moränklädda sluttningsområdena. Därifrån rinner vattnet mot de låglänta myrmarkssänkorna. I den försumpade jordmånen eller på områdena med bergsbrott bildas i praktiken inget grundvatten.
På projektområdet eller i dess omedelbara närhet finns inga klassificerade grundvattenområden. Närmaste viktiga grundvattenområde ligger cirka 1,5 km väster om området
(Smedsby–Kapellbacken 1049951). I närheten av projektområdet finns inga brunnar för
hushållsvatten. Grundvattnet på Stormossens område har också regelbundet följts upp
enligt avfallscentralens kontrollplan.
Grundvattnets tillstånd på området för Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning
följs upp enligt ett kontrollprogram via fyra grundvattenrör som finns i omgivningen kring
avfallsförbränningsanläggningen. Grundvattennivån varierar mellan 2 och 10 meter från
markytan i närheten av avfallsförbränningsanläggningen. Enligt Westenergy Oy Ab:s kontrollresultat märks inga förändringar i grundvattnets kvalitet på anläggningsområdet till
följd av avfallsbehandlingsverksamheten. De överskridningar av referensvärdena som har
noterats i grundvattnets fysikalisk-kemiska kvalitet kan delvis förklaras av den fasta substans som fanns i proverna. Eftersom referensvärdena för ammoniumkväve och COD Mn
enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut 442/2014 endast är kvalitetsrekommendationer kan grundvattnet som proverna har representerat anses uppfylla kvalitetskraven
för hushållsvatten.
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Figur 6-2. Närmaste grundvattenområden, Westenergy Oy Ab:s och Stormossen Oy Ab:s kontrollpunkter för grundvattnet.

På området för Stormossen Oy Ab:s avfallscentral strax intill följs grundvattenkvaliteten
också regelbundet upp. Det finns fyra kontrollpunkter, och prover tas vid dessa punkter
fyra gånger om året. Vid punkterna för grundvattenkontrollen kan en liten inverkan av avfallshanteringsverksamheten noteras.
Från projektområdet rinner ytvattnet längs ett dike, som får sin början från en utdikad
mosse väster om avfallscentralen, via ett Natura 2000-skyddsområde till det närbelägna
Storträsket. Därifrån fortsätter vattnet via en bäck (Finnbäcken) mot Lappsundsån och till
slut ut i havet. En annan naturlig strömningsriktning för ytvattnet är mot sydväst i riktning mot Molnträsket, som utgör råvattentäkt för Vasa stad. Dikesvattnet från de försumpade områdena står inte i direkt förbindelse med träsket utan vattnet rinner öster om
träsket mot Vasa flygfält. Vattnet rinner slutligen ut i Toby å, som mynnar ut i Södra
Stadsfjärden. Ytvattnet från projektområdet strömmar inte via några klassificerade grundvattenområden. Mera information om ytvattnets kvalitet och strömningsriktning finns i
kapitel 6.3.
Inom Korsholms kommun och Vasa stad är de tätt bebyggda bostadsområdena anslutna
till kommunalteknik, men på glesbebyggt område används egna brunnar för hushållsvatten.
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Figur 6-3. Grundvattenområden i den riktning dit ytvattnet från projektområdet leds.

6.2.5 Konsekvenser för grundvattnet
Konsekvenser under byggtiden
I projektet ingår att bygga en ny skorsten. Dess grund omfattar en mycket liten areal och
påverkar inte grundvattenbildningen och ändrar inte grundvattnets strömningsriktning
jämfört med nuläget.
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Konsekvenser under driften
I höjningen av avfallsförbränningsanläggningens kapacitet ingår inga sådana tekniska
ändringar som kunde påverka grundvattnets tillstånd på projektområdet och i dess omgivning. Projektets konsekvenser för grundvattenförhållandena i närområdet är betydelselösa.
Då vatten avleds från rökgaskondensorn ut i terrängen strömmar det enligt beskrivningen
i kapitel 6.3 mot havet. Vattnet som rinner via Lappsundsån passerar Västerhankmo
(1049902) grundvattenområde på cirka 400 meters avstånd. På den här platsen består
marken av finkornigt material (lera/mjäla) och enligt höjdförhållandena rinner grundvattnet i riktning mot Lappsundsån och Kyro älv, vilket innebär att ingen påverkan i riktning
mot grundvattenområdet kan uppkomma.
Om kondensatet från rökgaskondensorn leds i riktning mot Södra Stadsfjärden passerar
dikesvattnet Smedsby–Kapellbackens grundvattenområde som närmast på 1,2 km avstånd. På det här området finns dikesnätet på ett annat avrinningsområde än Smedsby–
Kapellbackens grundvattenområde och med beaktande av områdets höjdförhållanden påverkar dikena inte grundvattenområdet. Mellan dikena och Smedsby–Kapellbackens
grundvattenområde finns det till övriga delar vattenområden och sänkor där grundvatten
rinner fram från båda riktningarna och det finns ingen direkt förbindelse mellan dikena
och grundvattenområdet.
I princip leds ytvattnet från Westenergy Oy Ab:s område i alla situationer längs diken som
ligger på en lägre nivå än det omgivande området, varvid grundvattnet strömmar i riktning mot diket. Vid Molnträsket är dikena som passerar träskets östra hörn nästan i nivå
med vattenytan i träsket. Grundvattnets strömning i riktning mot träsket bedöms vara
mycket liten och bedöms inte påverka vattenkvaliteten i träsket.
I närheten av dikena och åarna såsom Finnbäcken och Lappsundsån kan det finnas hushållsvattenbrunnar som är i användning. Grundvattnet strömmar i riktning mot sänkor i
terrängen, så avledningen av kondensat bedöms inte påverka brunnarna i närheten av dikena.
De halter i kondensatet som nämns i kapitel 6.3 (konsekvenser för ytvattnet) och därigenom ytvattnets halter av skadliga ämnen bedöms inte påverka grundvattnets kvalitet
längs den väg där kondensatet strömmar.
Utan rökgaskondensor uppkommer inget kondensat vid avfallsförbränningsanläggningen,
vilket innebär att det inte den vägen kan uppkomma några konsekvenser för grundvattnet.

6.2.6 Projektet genomförs inte ALT 0
Om projektet inte genomförs och verksamheten fortsätter enligt tillståndet sker inga förändringar i grundvattenförhållandena.

6.2.7 Jämförelse av alternativ och konsekvensernas betydelse
Byggåtgärderna blir mycket små och orsakar inga förändringar i grundvattenbildningen eller strömningsförhållandena. I närheten av projektområdet kommer det inte heller att ske
några förändringar i grundvattnets kvalitet. I underalternativ ALT 1_1 till alternativ ALT 1
bedöms påverkan bli liten. Kondensatet står nästan inte alls i strömningsförbindelse med
viktiga grundvattenområden via ytvattenfåror. I underalternativ ALT 1_2 uppkommer inga
konsekvenser för grundvattnet. Då konsekvensen granskas tillsammans med objektets
känslighet blir konsekvenserna högst små.
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Influensområdets känslighet
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Avledning av kondensat ut i terrängen
Konsekvenser under byggtiden och avledning av kondensatet till avloppsnätet

6.2.8 Minskning av de negativa konsekvenserna
Negativa konsekvenser för grundvattnet kan uppstå främst till följd av att kondensatet avleds. Enligt bedömningen finns det ingen grundvattenförbindelse från strömningsfårorna
till viktiga grundvattenområden, men totalt sett minskas risken för att skadliga ämnen ska
komma ut i grundvattnet, om halterna av skadliga ämnen i kondensatet hålls så låga som
möjligt.

6.2.9 Bedömningens osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
Osäkerhetsfaktorerna vid bedömning av konsekvenserna för grundvattnet i avfallsförbränningsanläggningens närområde är små, eftersom förändringarna i marken och de faktorer
som påverkar grundvattnet blir små jämfört med nuläget. När det gäller de undersökta
konsekvenserna för grundvattnet i den riktning som kondensatet avleds är osäkerhetsfaktorerna också små, eftersom det inte finns någon klar förbindelse mellan fårorna som används för att avleda kondensatet och viktiga grundvattenområden. I granskningen har
flöde via eventuella krosszoner inte beaktats, men på grund av de obetydliga topografivariationerna på området är det osannolikt att grundvatten rinner via krosszoner i riktning
mot viktiga grundvattenområden.

6.3

Ytvatten

6.3.1 Konsekvensens ursprung och influensområde
I projektet vid avfallsförbränningsanläggningen kan konsekvenser för ytvattnet uppstå till
följd av schaktningsarbeten. Schaktning kan påverka ytvattnets strömningsvägar och det
kan bildas tillfälliga ytvattensmagasin på området. I det här projektet behövs ytterst litet
schaktning, så dess konsekvenser för ytvattnet blir mycket små.
Avfallsförbränningsanläggningens drift ger inte upphov till några direkta utsläpp i ytvattnet. Från Stormossens område leds dagvatten till närområdets diken, främst mot sydost
mot Storträsket. Även från avfallsförbränningsanläggningens tak samt från de asfalterade
gårdsområdena leds regn- och smältvattnet till diket som har en kontrollpunkt PV3. Då
avfallsförbränningens kapacitet ska höjas ingår installation av en rökgaskondensor där det
kommer att bildas kondensat. Då kondensatet avleds ut i terrängen i alternativ ALT 1_1a
(Finnbäcken) och ALT 1_1b (Stenträsket) kan de skadliga ämnena i kondensatet påverka
ytvattnets kvalitet. Dessutom ska konsekvenserna av ökad värmebelastning och vattenföring av kondensatet i Finnbäcken bedömas på grund av dess användningsformer. I alternativ ALT 1_2 leds kondensatet till avloppsnätet, varvid närområdets ytvatten inte påverkas.
Influensområdet kan indelas i närinfluensområde, alltså projektområdet, och ett större influensområde som består av vattendragen nedströms från avfallsförbränningsanläggningen (dikena).
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6.3.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder
Projektets konsekvenser för ytvattnet har bedömts som expertbedömning utgående från
tillgänglig information om området. Med hjälp av grundkartor har ytvattnets strömningsvägar undersökts. Konsekvenserna för ytvattnet har bedömts med hjälp av information
från ytvattenkontrollen, kondensatets egenskaper, Vattendragsmodellsystemet, de gränsvärden som ska tillämpas på utsläpp via avloppsvatten från rökgasrening (SRF 151/2013)
och kraven på behandling av avloppsvatten (SRF 888/2006).
Med hjälp av Finlands miljöcentrals Vattendragsmodellsystem och Vemala-modellen, som
är en del av systemet, fås modellerade hydrologiska uppgifter om det aktuella avrinningsområdet, bl.a. avrinning och vattenföring. De modellerade värdena motsvarar noggrannnare det aktuella områdets situation t.ex. jämfört med spridda uppgifter från väderstationer. Den modell som användes i arbetet beaktar uppgifterna från de närmaste väderoch mätstationerna samt platsens jordmån, markanvändning och terrängformer i beräkningen.
Kontrollpunkterna PV4 och PV6 (Figur 6-4), som användes i bedömningen av konsekvenserna för ytvattnet, valdes på grund av att det fanns tillgänglig information om deras vattenkvalitet. Det är fråga om Stormossens kontrollpunkter. För jämförelses skull har vattenföring och värmebelastning också beräknats för den punkt där diket Finnbäcken når
fram till åkerområdets kant (åkerkanten). Uppgifter om vattenkvaliteten i Finnbäcken,
Lappsundsån och Toby å har samlats in från miljöförvaltningens elektroniska miljödatasystem (Hertta). De namn som används i beskrivningen motsvarar till största delen namnen
i Hertta. I stället för namnet Finnbäcken, Hamnträskväg, som används i Hertta, används
namnet PV4.
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Figur 6-4. Ytvatten i avfallsförbränningsanläggningens näromgivning och läget för de punkter
där ytvattnet har undersökts.

6.3.3 Bestämning av det berörda objektets känslighet och konsekvensens storlek
Ytvattnets känslighet för förändring har bedömts utgående från det nuvarande ekologiska
tillståndet i vattendragen kring projektområdet, deras skyddsvärden och vattenmängder.
Dessutom beaktades de kvalitativa och kvantitativa behoven av att använda vattnet. Kriterierna som användes för att bestämma känsligheten presenteras i följande tabell (Tabell
6-5).
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I bedömningen av hur stora konsekvenser ytvattnet drabbas av beaktades konsekvensens
varaktighet, omfattning och följder för vattendragets ekologiska tillstånd och vattenanvändningen. Kriterierna som användes för att bestämma konsekvensernas storleksordning
presenteras nedan (Tabell 6-).
Tabell 6-5. Ytvatten, bestämning av det påverkade objektets känslighet.

Liten

På influensområdet finns inga särskilda eller värdefulla objekt som påverkas av ytvattnets kvalitet eller mängd. Vattenförekomstens avrinningsområde är stort eller vattenföringen stor. Vattenförekomstens volym är stor. Vattenförekomstens ekologiska klassificering är utmärkt eller
god och den löper i nuläget inte risk att försämras. Vattnets buffertkapacitet är god. I vattendraget sker ingen vattentäkt som är känslig för förändring i vattnets kvalitet. Känsligheten bedöms vara låg också inom influensområdet, där några egentliga ytvattenförekomster inte finns.

Måttlig

På influensområdet finns särskilda eller värdefulla objekt som påverkas av ytvattnets kvalitet
eller mängd. Storleken på vattenförekomstens avrinningsområde är måttlig eller vattenföringen
är måttlig. Vattenförekomstens volym är måttlig. Vattenförekomstens ekologiska klassificering
är god eller den är i nuläget endast något förändrad till följd av mänsklig verksamhet. Ytvattnets buffertkapacitet är god. Vattendraget används inte för kontinuerlig eller viktig vattentäkt
som är känslig för förändringar i vattnets kvalitet.

Stor

På influensområdet finns skyddsobjekt som påverkas av ytvattnets kvalitet eller mängd. Vattenförekomstens avrinningsområde är litet eller vattenföringen liten. Vattenförekomstens volym
är liten. Vattenförekomstens ekologiska klass är i nuläget känslig för förändringar. Vattenförekomsten har nationellt rekreationsvärde. Ytvattnets buffertkapacitet är dålig. Vattendraget har
ett viktigt användningsbehov som kräver god vattenkvalitet.

Tabell 6-6. Bestämning av storleksordningen för de konsekvenser som ytvattnet utsätts för.
Liten

Medelstor

Stor

Konsekvensen
för
ytvattnets
kvalitet och mängd är liten eller
kortvarig. Förändring i halterna
av skadliga ämnen kan noteras
genom vattenanalytik, men förändringen är inte avgörande för
överskridning/underskridning av
gränsen för miljökvalitetsnormen. Påverkan märks endast på
ett litet område (en å eller en del
av en sjö). Konsekvensen påverkar inte möjligheterna att använda vattnet.

Konsekvensen för ytvattnets kvalitet och mängd är måttlig eller
långvarig. Förändring i halterna
av skadliga ämnen kan tydligt noteras genom vattenanalytik, men
förändringen är inte avgörande
för överskridning/underskridning
av gränsen för miljökvalitetsnormen. Påverkan märks också nedströms från den mottagande vattenförekomsten.
Konsekvensen
har endast liten inverkan på möjligheterna att använda vattnet.

Konsekvensen för ytvattnets
kvalitet och mängd är stor eller
permanent. Halterna av skadliga ämnen förändras och förändringen är avgörande för
överskridning/underskridning av
gränsen för miljökvalitetsnormen. Påverkan sträcker sig
långt längs vattendragsleden.
Konsekvensen påverkar klart
möjligheterna att använda ytvattnet.

Liten

Medelstor

Stor

6.3.4 Nuvarande tillstånd
6.3.4.1
Finnbäcken (ALT 1_1a) och Stenträsket (ALT 1_1b)
Från projektområdet rinner ytvattnet längs ett dike, som får sin början från en utdikad
mosse väster om avfallscentralen, via ett Natura 2000-skyddsområde (se kapitel 6.4) till
det närbelägna Storträsket. Därifrån fortsätter vattnet via en bäck (Finnbäcken) mot
Lappsundsån och till slut ut i havet. En annan naturlig strömningsriktning för ytvattnet är
mot sydväst i riktning mot det igenvuxna Stenträsket. På Stenträskets område tar dikena
också emot avrinningsvatten från skjutbanan från nordväst. Vattnet rinner vidare och
passerar öster om Molnträsket samt fortsätter mot Vasa flygfält. Vattnet rinner ut i Toby å
(se nedan), som mynnar ut i Södra Stadsfjärden. Molnträsket utgör råvattentäkt för Vasa
stad, men dikesvattnet från de försumpade områdena vid de södra delarna av projektområdet och från skjutbanan står inte i förbindelse med Molnträsket. Vattnets strömningsväg
och kontrollpunkternas läge har presenterats ovan (Figur 6-4).
Vattenkvaliteten inom de bedömda alternativens influensområde har följts upp vid kontrollpunkterna PV4 (Finnbäcken) och PV6 (diket som rinner till Stenträsket). De skadliga
ämnena i kondensatet enligt alternativ ALT 1 har i den nuvarande kontrollen följts upp
under omfattande kontrollår 2011 och 2014. Under båda åren togs 3–4 vattenprover.
Årsmedeltalen av de bestämda resultaten framgår av följande tabell (Tabell 6-7). De här
resultaten representerar vattenkvaliteten vid de aktuella punkterna i nuläget.
På basis av halterna som bestämts i kontrollen och de uppskattade vattenmängderna beräknades de nuvarande substansflödena av metaller vid kontrollpunkterna (Tabell 6-7).
Enligt det modellerade (VEMALA_qr) avrinningsmedeltalet 339 mm/a för avrinningsområdena vid punkterna PV4 och PV6 (PV4: 5,4 km2 och PV6: 0,9 km2) och Kyro älvs närbe45

lägna mynningsområde (42. 011) under åren 2005–2014 blev den årliga vattenföringen
vid PV4 1 831 000 m3/a och vid PV6 305 000 m3/a.
På ovan beskrivna sätt beräknades dessutom utgående från modellen VEMALA_qr de dagliga bakgrundsvattenföringarna under åren 2005–2014 vid den punkt där Finnbäcken når
åkerområdets kant. Avrinningsområdets areal vid den här punkten var 9,3 km 2, medelvattenföringen (MQ) 3 773 m3/d och högvattenföringen (vattenföringarnas 75 %-fraktil)
6 921 m3/d.
Tabell 6-7. Vattenkvalitet i nuläget (2011 och 2014) samt substansflöden i Finnbäcken (PV4) och
i diket som leder till Stenträsket (PV6). Halterna är årsmedeltal. Substansflödena har beräknats
enligt den uppskattade årsvattenföringen (PV4: 1 900 000 m 3/a och PV6: 315 000 m3/a). Substansflödet vid punkt PV4 har beräknats på basis av halternas medeltal 2011 och 2014.

Punkt PV4
Medeltal (µg/l)

Zink
Nickel
Krom
Koppar
Bly
Arsenik
Kadmium
Kvicksilver

2011

2014

41
30
3,4
4,7
0,8
0,5
0,085
0,05

44
30
2,3
4,8
0,8
0,7
0,143
<0,05

Nuvarande
substansflöden
(kg/a)

Punkt PV6
Medeltal (µg/l)

78
55
5,2
8,7
1,5
1,1
0,2
0,1

35
18
26
7,8
2,1
1,8
0,073
0,05

2011

Nuvarande
substansflöden
(kg/a)
11
5,5
7,9
2,4
0,6
0,5
0,02
0,02

Vid punkt PV4 är vattnets zink-, nickel- och kadmiumhalter i nuläget höga (Tabell 6-7).
Vattnets klorhalt i medeltal under åren 2011–2014 (64 mg/l) har också varit förhöjd. Kloridbelastningen bedöms enligt ovanstående principer vara 117 t/a.
Längre ned i Finnbäcken var zink- och nickelhalterna i proverna år 2012–2014 på samma
nivå som vid punkt PV4. Kadmiumhalten har varit högre än vid punkt PV4. I Lappsundsån
vid punkterna Lappsundsån och Sticksundsbro steg zink-, nickel- och kadmiumhalterna i
förhållande till Finnbäcken. I Hylpetfjärden vid Lappsundsåns mynning (Petsmobro) låg
zinkhalten på samma nivå och nickel- och kadmiumhalterna var något lägre än i
Lappsundsån. Punkternas läge har presenterats ovan (Figur 6-4). (Hertta, 2015, uppgifterna plockade 16.10.2015).
Haltnivåerna av skadliga ämnen vid kontrollpunkterna i Finnbäcken och Lappsundsån är
enligt kontrollen förhöjda i nuläget och stiger ytterligare mot det nedre loppet. På basis av
de nuvarande substansflödena är bakgrundshaltnivåerna längs Finnbäcksrutten (ALT
1_1a) högre än på den sydligare rutten via Stenträsket (ALT 1_1b).
Tabell 6-8. Vattenkvalitet i nuläget (2012–2014) i Finnbäcken och Lappsundsån. Halterna är medeltal (n=3).

Punkt
Finnbäcken
Lapsundså
Sticksundsbro
Petsmobro

Zink, µg/l
55
105
89
89

Nickel, µg/l
27
36
44
34

Kadmium, µg/l
0,18
0,25
0,27
0,20

Toby å (ALT 1_1b), Toby å–Södra Stadsfjärden
Toby å hör till ytvattenstypen medelstora åar i torvmarker. Toby ås avrinningsområde ligger på sulfatjord, vilket märks i ån i form av förhöjda metallhalter. Toby ås ekologiska tillstånd är försvarligt. Av de biologiska variablerna försämrar jämförelsetalen för fiskbestånd
och bottenfauna det ekologiska tillståndet. När det gäller fysikalisk-kemiska faktorer är
vattnets näringshalter höga och vattnet är för surt. Toby ås kemiska tillstånd är sämre än
bra på grund av att miljökvalitetsnormerna för nickel och kadmium överskrids.
Toby ås vattenkvalitet har kontrollerats i liten omfattning i fråga om metaller. Tabellen
nedan (Tabell 6-9) visar medeltalen av kontrollresultaten vid kontrollpunkten VasaBjörneborg mts vp. 9300 för åren 2005–2015 (Hertta, 2015, uppgifterna plockade
30.9.2015).
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Vattnet som strömmar via Stenträsket späder i nuläget enligt resultaten ut vattnet i Toby
å (Tabell 6-7 och Tabell 6-9). Enligt resultaten är metallhalterna vid punkten på rutten via
Stenträsket (PV6) mycket litet förhöjd och lägre än i Toby å. Även medeltalet av kloridhalterna vid PV6 under åren 2011–2014 (10 mg/l) är lågt. Kloridbelastningen bedöms enligt
ovanstående principer vara 3,2 t/a.
På basis av halterna som bestämts i kontrollen och de modellerade vattenmängderna beräknades de nuvarande substansflödena av metaller i Toby ås nedre lopp (Tabell 6-9).
Vattenföringen som utgår från Toby ås nedre lopps avrinningsområde har modellerats i
vattendragsmodellsystemet. Som vattenföring i Toby å i det här arbetet användes vattenföringens dagsmedian för avrinningsområdet 41.001 (Toby ås nedre del) enligt modellen
jarvi_qout under åren 2005–2014. Medianen (59,6 Mm 3/a) användes, eftersom medeltalet
131,1 Mm3/a enligt modellen var högt på grund av korta perioder med mycket stor vattenföring. (WSFS 2015, uppgifterna plockade 30.9.2015)
Tabell 6-9. Vattenkvalitet samt substansflöden i Toby ås nedre lopp i nuläget (Vasa-Björneborg
mts vp. 9300). Halterna är medeltal för åren 2005–2015. Substanshalterna har beräknats i vattendragsmodellsystemet enligt de modellerade vattenföringarna i Toby ås nedre lopp (59,6 milj.
m3/a).

Toby å,
2005–2015
Zink
Nickel
Kadmium

Medeltal
(µg/l)
66
47
0,288

Nuvarande substansflöden
(kg/a)
3 906
2 817
17

6.3.5 Konsekvenser för ytvattnet
Konsekvenser under byggtiden
Om projektet genomförs ska ytvattnet i alternativ ALT 1_1a och 1_1b avledas till ett vattendrag, och därför anläggs diken för att avleda ytvattnet. Konsekvenserna av att diken
anläggs är kortvariga och orsakar främst grumling av vattendragen nedströms medan arbetet pågår och eventuellt under några veckor därefter. Konsekvenserna är kortvariga.
Konsekvenser under driften
Kondensatet från rökgasens värmeväxling i alternativ ALT 1_1a och ALT 1_1b kan påverka vattenkvaliteten i de mottagande dikena. Kondensatet innehåller zink, nickel, krom,
koppar, bly, arsenik, kadmium och kvicksilver.
6.3.5.1

ALT 1_1a – Finnbäcken – Lappsundsån – havet

Skadliga ämnen i kondensatet
De skadliga ämnen som finns i kondensatet förekommer i vattnet i Finnbäckens diken, vid
punkt PV4, redan innan projektet har genomförts. De skadliga ämnenas inverkan på diket
har bedömts på basis av de nuvarande substansflödena vid kontrollpunkt PV4. För de
skadliga ämnena i kondensatet bestämdes de preliminära haltnivåerna utgående från de
gränsvärden som typiskt tillämpas i miljötillståndsbeslut för kraftverk.
Den här preliminära haltnivån i kondensatet har, frånsett klorid- och sulfathalterna, bestämts utgående från de gränsvärden som typiskt uppställs i miljötillstånd för kraftverk.
De kalkylmässiga uppskattningarna av substansflödena i kondensatet baserade på de preliminära haltnivåerna jämfördes dessutom med det nuvarande tillståndet i dikena. För klorid och sulfat finns det ingen undersökning av allmänt tillämpade gränsvärden i miljötillstånd, så för dem har de preliminära haltnivåerna på basis av toxicitetstester för vattenorganismer uppskattats till en nivå där konsekvenserna för organismerna hålls på en låg
nivå.
Vid bestämning av den kloridhalt som avleds med kondensatet till diket användes resultat
av toxicitetstester av natriumklorid som gjorts för vattenorganismer. Toxicitetstesterna
har gjorts på kräftdjur (Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia, Daphnia pulex), eftersom
ryggradslösa djur är känsligare än ryggradsdjur för påverkan av klor. Den haltnivå som
leds ut i diket består av nivåer som inte har noterats påverka kräftdjurens förökning
(NOEC, No-observable-effect-concentration) och en nivå där påverkan nätt och jämnt har
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observerats i populationen (LOEC, Lowest-observable-effect-concentration). Den haltnivå
som tillämpas för klorid är medeltalet av fyra toxicitetstester (NOEC 3 st och LOEC 1 st)
777 mg/l (Källa ECHA, NaCl).
Vid bestämning av den sulfathalt som avleds med kondensatet till diket användes resultat
av toxicitetstester av natriumsulfat som gjorts för vattenorganismer. Toxicitetstesterna
har gjorts på kräftdjur (Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia) och alger (Selanastrum capricornutum), eftersom ryggradslösa djur är känsligare än ryggradsdjur för påverkan av
sulfat. De haltnivåer som den preliminära haltnivån som leds ut i diket består av utgörs av
nivåer som inte har noterats påverka organismernas förökning (NOEC, No-observableeffect-concentration) eller som har noterats försämra förökningen/tillväxten (IC25, Inhibition concentration) med 25 % av populationen. Den preliminära haltnivå som tillämpas
för sulfat är medeltalet av fem toxicitetstester (NOEC 2 st och IC 3 st) 1199 mg/l (Källa
Ambient water quality guideline).
Tabell 6-10 presenterar haltnivåer som lämpar sig för kondensat och Tabell 6-11 uppskattade halter av skadliga ämnen vid punkt PV4 beräknade utgående från haltnivåerna.
Tabell 6-10. Haltnivåer som bestämts på skadliga ämnen som förekommer i kondensat och enligt
dem uppskattade substansflöden i kondensatet samt nuvarande substansflöden vid punkt PV4.

Skadliga
ämnen

Zink
Nickel
Krom
Koppar
Bly
Arsenik
Kadmium
Kvicksilver
Klorid
Sulfat

Haltnivå

mg/l
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,03
0,002
0,002
777
1199

Uppskattat substansflöde i
kondensatet
Kondensatmängd (m3/a)
54 000
86 400
kg/a
kg/a
5,4
8,6
5,4
8,6
10,8
17,3
10,8
17,3
5,4
8,6
1,6
2,6
0,11
0,17
0,11
0,17
41 958
67 133
64 746
103 594

Nuvarande substansflöde vid
punkt PV4
Nuvarande vattenföring (m3/a)
1 830 600
kg/a
78
55
5,2
8,7
1,5
1,1
0,2
0,1
117 399
-

Tabell 6-11. Uppskattade och nuvarande halter av skadliga ämnen vid punkt PV4

Skadliga
ämnen

Uppskattad halt av skadliga ämnen vid
punkt PV4
Kondensatmängd (m3/a)
54 000
86 400
µg/l
µg/l
44,1
45,1
32,0
33,2
8,5
11,7
10,3
13,6
3,64
5,27
1,44
1,93
0,17
0,20
0,11
0,14
84 557
96 261
34 355
54 039

Nuvarande halt vid punkt PV4
Nuvarande vattenföring (m3/a)
1 830 600
µg/l
44,0
30,0
2,3
4,8
0,80
0,70
0,14
<0,05
64 131
Ej känd

Zink
Nickel
Krom
Koppar
Bly
Arsenik
Kadmium
Kvicksilver
Klorid
Sulfat*
*) I den uppskattade halten av sulfat beaktades inte nuläget, eftersom de nuvarande halterna inte är kända.
Om man vid kondensatbehandlingen når ovannämnda haltnivåer för skadliga ämnen blir
förändringarna i dikenas vattenkvalitet små i fråga om zink, nickel, arsenik, kadmium,
kvicksilver och klorid. Det finns inga uppgifter från undersökningar av bakgrundshalten av
sulfat. Åkerområdet är sannolikt ett område med sulfatjord, så bakgrundshalterna av sulfat är förhöjda, och kondensatets sulfathalter påverkar inte vattenkvaliteten särskilt
mycket. Haltnivåerna för krom, koppar och bly stiger från nuvarande nivå, vilket kan påverka levnadsförhållandena för områdets känsligaste organismgrupper. Influensområdets
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längd är cirka 1 700 m. Största delen av avledningsrutten på det här området består av
dike som inte har några särskilt skyddsvärda naturvärden. Avledningsrutten går genom
ett skyddsområde med gammal skog (se kapitel 6.4).
Ökad vattenföring till följd av kondensatet
Vid högvattenföring bedöms kondensatet utgöra en liten andel av Finnbäckens nuvarande
vattenföring. Då kondensatet rinner via Storträsket till Finnbäcken (ALT 1_1a) ökar vattenmängden i Finnbäcken i början av åkerområdet (åkerkanten) vid medelvattenföring
med cirka 3,9–6,3 % och vid högvattenföring cirka 2,1–3,4 % (Tabell 6-12). Längre ned i
Finnbäcken ökar vattenföringen vidare från avrinningsområdet, varvid kondensatets relativa andel minskar. Med tanke på dräneringen av åkrarna kring Finnbäcken är ökningen av
vattenföringen kritisk vid högvattenföring, som fårans dräneringskapacitet är dimensionerad för.
Tabell 6-12. Kondensatets inverkan på vattenföringen i Finnbäcken i början av åkerområdet
(åkerkanten) vid medelvattenföring (MQd, 2005–2014) och högvattenföring (Qd, 2005–2014, 75%fraktilen). Bakgrundsvattenföringen är beräknad som produkten av den modellerade
(VEMALA_qr) dygnsavrinningen vid Kyro älvs mynningsområde (42.011) under åren 2005–2014
och avrinningsområdets areal.

Bakgrundsvattenföring i början av Finnbäcken vid åkerkan-

Enhet

MQ

75 %

m3/d

3 773

6 921

%

3,9

2,1

%

6,3

3,4

ten
Kondensatets 148 m3/d andel av Finnbäckens bakgrundsvattenföring
Kondensatets 237 m3/d andel av Finnbäckens bakgrundsvattenföring

Värmebelastning av kondensatet
Det bedömdes hur det varma kondensatet, som avleds till dikena, kommer att påverka
vattnets temperatur på vintern. Kondensatet antogs ha en temperatur på +40 °C. Ytvattnets temperatur i dikena i januari–mars har enligt mätningar nästan utan undantag varit 0
°C (Hertta, 2015). Vid bestämning av vattenföringen i dikena och Finnbäcken användes
vattenföringsuppskattningar för vintermånaderna (januari–mars) baserade på Vemalamodellen.
Kondensatets värmepåverkan beräknades för punkterna PV3, PV4 och cirka 3 km nedströms från punkt PV4 vid punkten i Finnbäcken, där bäcken kommer ut på åkerområdet
(åkerkanten). Värmepåverkan vid dikespunkt PV3, punkt PV4 i Finnbäcken och vid början
av åkern uppskattades genom beräkning av kondensatets värmemängd och jämförelse
med värmemängden vid punkterna PV3, PV4 och vid början av åkern, då vattnets specifika värmekapacitet är 4,19 kJ/kg/K. Nedan presenteras temperaturförändringen vid
punkterna, då kondensatbelastningen har en variation på 148–237 m 3/d (Tabell 6-12). Vid
beräkning av temperaturförändringen gick det inte att beakta att värme leds till marken
eller luften. Den verkliga temperaturförändringen är alltså troligen mindre än den beräknade förändringen.
Tabell 6-13. Kondensatets inverkan på vattentemperaturen vid punkterna PV3, PV4 och i Finnbäcken vid åkerområdets början vintertid (januari–mars).
Kondensat
°C

+40

PV3
m3/d

m3/d

PV4

Temp.

m3/d

ändring °C

pellon reuna

Temp.

m3/d

ändring °C

Temp.
ändring °C

148

132

21

2 036

2,7

3 506

1,6

237

132

26

2 036

4,2

3 506

2,5

Kondensatets värmepåverkan vid dikespunkt PV3 under vintermånaderna är cirka +21–26
°C. Längre ned, i Finnbäcken som rinner från Storsträsket, uppskattas kondensatets värmepåverkan vara +2,7–4,2 °C. Från punkt PV4 till åkerns början är avståndet 3 km och
på den här sträckan uppskattades det naturliga avrinningsvattnet kyla ned kondensatet så
att värmepåverkan är cirka 1,6–2,5 °C beroende på mängden kondensat (värmeenergi)
som avleds till diket.
Enligt beräkningarna uppskattas att avledningen av kondensat kommer att hindra bildning
av ett bestående istäcke samt issörja och kravisproppar i diket innan vattnet når Storträs49

ket. Avledningen av kondensat hindrar sannolikt också tillfrysningen av en del av Storträsket under hela vintern. Vid punkt PV4 och vid åkerkanten kan kondensatet påverka
bildningen av ett istäcke. Betydande temperaturpåverkan begränsas enligt uppskattning
till Storsträsket. Issituationen försämras inte bara av värmepåverkan utan också av ökad
flödeshastighet. En del av värmen leds till marken och luften, vilket inte har kunnat beaktas i beräkningarna, men jämfört med den gjorda bedömningen har det en positiv inverkan på bildningen av ett istäcke.
I Lappsundsån antas kondensatet redan ha blandats och svalnat så att dess värmepåverkan blir obetydlig. Värmebelastningen bedöms inte påverka bildningen av ett istäcke i
Lappsundsån. Däremot kan ökningen av vattnets flödeshastighet något förtunna istäcket
och på så sätt förkorta isvintern även i Lappsundsån.
Den försämrade issituationen på Storträsket, Finnbäcken och Lappsundsån kan ge upphov
till en säkerhetsrisk för dem som rör sig i området.
Fiskeriekonomiska konsekvenser
De fiskeriekonomiska konsekvenserna i alternativ ALT 1_1a bedöms bli små.
Kondensatet som leds till Storträsket kan påverka fiskbeståndet i träsket. Storträsket är
redan nu belastat av dagvatten, så träskets fiskeriekonomiska värde bedöms dock vara litet. Med ovan presenterade belastningsvärden bedöms halterna av skadliga ämnen i Storträsket stiga, vilket kan påverka levnadsförhållandena för fiskarna och de organismer som
utgör näring för fiskarna. Ovan bedömda värmebelastning av träsket kan också vara till
skada för fiskarnas naturliga livscykel. Å andra sidan förbättras träskets förmåga att producera näring då temperaturen stiger. Då träsket hålls delvis isfritt under vintern bedöms
även syrehushållningen i träsket förbättras.
Kondensatets konsekvenser för fiskbeståndet i Finnbäcken och Lappsundsån bedöms bli
små. Finnbäcken och Lappsundsån bedöms i nuläget vara av endast liten fiskeriekonomisk
betydelse. På basis av ovannämnda värden bedöms inga betydande förändringar ske i halterna av skadliga ämnen med tanke på levnadsförhållandena för fiskarna och deras näring
i Finnbäcken och Lappsundsån (Tabell 6-8 och Tabell 6-11). Värmebelastningen till följd
av kondensatet kan ge upphov till en lindrig eutrofiering, vilket inte anses orsaka någon
påtaglig inverkan på fiskeriekonomin. Ökad vattenföring förbättrar vattendragets syrehushållning.
Avledningen av kondensat bedöms inte orsaka fiskeriekonomiska konsekvenser i havsområdet utanför Lappsundsån.

6.3.5.2

ALT 1_1b – Stenträsket – Toby å – Södra Stadsfjärden

Skadliga ämnen i kondensatet
De skadliga ämnen som finns i kondensatet förekommer i vattnet i dikena som leder till
Stenträsket, vid punkt PV6, redan innan projektet har genomförts. De skadliga ämnenas
inverkan på diket har bedömts på basis av de nuvarande substansflödena vid kontrollpunkt PV6. För de skadliga ämnen som finns i kondensatet bestämdes de preliminära
haltnivåerna utgående från de gränsvärden som typiskt tillämpas i miljötillståndsbeslut för
kraftverk.
Den här preliminära haltnivån i kondensatet har, frånsett klorid- och sulfathalterna, bestämts utgående från de gränsvärden som typiskt uppställs i miljötillstånd för kraftverk.
De kalkylmässiga uppskattningarna av substansflödena i kondensatet baserade på de preliminära haltnivåerna jämfördes dessutom med det nuvarande tillståndet i dikena och man
försökte hålla förändringarna så små som möjligt. För klorid och sulfat finns det ingen
undersökning av allmänt tillämpade gränsvärden i miljötillstånd, så för dem har de preliminära haltnivåerna uppskattats på det sätt som beskrivs ovan för ALT 1_1a.
Tabell 6-14 presenterar haltnivåer som lämpar sig för kondensat och Tabell 6-15 uppskattade halter av skadliga ämnen vid punkt PV6 beräknade utgående från haltnivåerna.
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Tabell 6-14. Haltnivåer som bestämts på skadliga ämnen som förekommer i kondensat och enligt
dem uppskattade substansflöden i kondensatet samt nuvarande substansflöden vid punkt PV6.

Skadliga
ämnen

Sinkki
Nikkeli
Kromi
Kupari
Lyijy
Arseeni
Kadmium
Elohopea
Kloridi
Sulfaatti

Haltnivå

mg/l
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,03
0,002
0,002
777
1 199

Uppskattat substansflöde i
kon-densatet
Kondensatmängd (m3/a)
54 000
86 400
kg/a
kg/a
5,4
8,6
5,4
8,6
10,8
17,3
10,8
17,3
5,4
8,6
1,6
2,6
0,11
0,17
0,11
0,17
41 958
67 133
64 746
103 594

Nuvarande substansflöde vid
punkt PV6
Nuvarande vattenföring (m3/a)
305 100
kg/a
10,7
5,5
7,9
2,4
0,6
0,5
0,02
0,02
3 173
-

Tabell 6-15. Uppskattade och nuvarande halter av skadliga ämnen vid punkt PV6.

Skadliga
ämnen

Sinkki
Nikkeli
Kromi
Kupari
Lyijy
Arseeni
Kadmium
Elohopea
Kloridi
Sulfaatti*

Uppskattad halt av skadliga ämnen vid
punkt PV6

Nuvarande halt vid punkt PV6

Kondensatmängd (m3/a)
54 000
86 400
µg/l
µg/l
44,8
49,3
30,3
36,1
52,2
64,4
36,7
50,2
16,82
23,71
6,04
8,02
0,36
0,50
0,34
0,48
125 678
179 581
180 301
264 607

Nuvarande vattenföring (m3/a)
305 100
µg/l
35,0
18,0
26,0
7,8
2,10
1,80
0,07
0,05
10 400
Ej känd

*) I den uppskattade halten av sulfat beaktades inte nuläget, eftersom de nuvarande halterna inte är kända.
Om man vid kondensatbehandlingen når ovannämnda haltnivåer för skadliga ämnen blir
förändringarna i dikenas vattenkvalitet måttliga. För krom, koppar, bly, arsenik, kadmium,
kvicksilver och klorid kan halterna stiga. Det finns inga uppgifter från undersökningar av
bakgrundshalten av sulfat. Åkerområdet är sannolikt ett område med sulfatjord, så bakgrundshalterna av sulfat är förhöjda. Kondensatets sulfathalter påverkar inte vattenkvaliteten särskilt mycket. I alternativet ALT 1_1a blir konsekvenserna mindre om vattnet avleds norrut, eftersom de uppskattade halterna av skadliga ämnen vid punkt PV6 är högre
och den vattenmängd som späder ut kondensatet är mindre.
Haltnivåerna kan stiga högre än nuvarande nivå. Influensområdets längd är cirka 1 000
m. Största delen av avledningsrutten på det här området består dock av dike som inte har
några särskilt skyddsvärda naturvärden.
I Toby å och Södra Stadsfjärden bedöms inga förhöjda halter av skadliga ämnen uppkomma till följd av kondensatbelastningen. På basis av vattenföringen i Toby å och belastningen av kondensatet har haltökningen av skadliga ämnen jämfört med nuvarande
bakgrundsnivå i Toby å kalkylmässigt uppskattats vid olika kondensatmängder (Tabell
6-16). Beträffande metaller ligger haltökningen ungefär vid bestämningsgränsen. Med
andra ord kan haltökningen inte observeras med analytiska metoder. Påverkan av kondensatets klorid- och sulfathalter blir också små i Toby å.
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Tabell 6-16. Haltökning i Toby å till följd av kondensatbelastningen.

Skadligt ämne
Zink
Nickel
Kadmium
Krom
Koppar
Bly
Arsenik
Kvicksilver
Klorid
Sulfat

Enhet
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l

Kondensatmängd
54 000 m3/a
0,1
0,1
0,002
0,2
0,2
0,1
0,03
0,002
0,7
1,1

Kondensatmängd
86 400 m3/a
0,1
0,1
0,003
0,3
0,3
0,1
0,04
0,003
1,1
1,7

Fiskeriekonomiska konsekvenser
De fiskeriekonomiska konsekvenserna i alternativ ALT 1_1b bedöms bli små. Fastän haltnivån av skadliga ämnen i Stenträskets diken stiger betydligt bedöms Stenträskets diken
och fåran som rinner därifrån till Toby å inte ha någon stor fiskeriekonomisk betydelse. I
Toby å urskiljs påverkan av kondensatet inte från Toby ås bakgrundshalter (Tabell 6-16).
Därmed bedöms inga fiskeriekonomiska konsekvenser heller uppstå i Södra Stadsfjärden
utanför Toby å.
6.3.5.3

ALT 1_2 – Avledning av kondensatet till avloppsreningsverket

I höjningen av avfallsförbränningsanläggningens kapacitet ingår inga sådana tekniska
ändringar som kunde påverka ytvattnets tillstånd på projektområdet och i dess omgivning, om vattnet enligt alternativ ALT 1_2 leds till avloppsnätet. I det här alternativet leds
det behandlade kondensatet till Påttska reningsverket i Vasa via Smedsby avloppsnät.
Påttska reningsverkets reningsprocess är dimensionerad för behandling av nedanstående
halter och kondensatet som avleds till avloppsnätet ska uppfylla tabellens kriterier. Reningsverket följer de i miljötillståndet fastställda tillståndsvillkoren, varvid inga betydande
negativa konsekvenser för ytvattnet bedöms uppkomma.
Då det behandlade kondensatet leds till reningsverket måste det uppfylla kraven enligt
gällande lagstiftning och bestämmelser på lägre nivå samt bl.a. följande egenskaper: pHvärde 6...10 (20 °C), temperatur under 39 °C. Högsta tillåtna halter av metaller och föreningar:
Arsenik
0,1 mg/l
Kvicksilver
0,01 mg/l
Silver
0,1 mg/l
Kadmium
0,01 mg/l
Total krom
0,5 mg/l
6-värdig krom
0,1 mg/l
Koppar
0,5 mg/l
Bly
0,5 mg/l
Nickel
0,5 mg/l
Selen
1,0 mg/l
Zink
2,0 mg/l
Cyanid
0,5 mg/l
Tenn
2,0 mg/l
Oljor
200 mg/l
Fett
200 mg/l
Avloppsvattnet får inte innehålla bitar eller ämnen som kan få avloppen eller reningsverkets anordningar att täppas till och inte heller några frätande ämnen.
Avloppsvattnet får inte heller i skadlig mängd innehålla några andra ämnen som är skadliga för avloppssystemet, reningsprocessen eller som efter reningen orsakar skadliga förändringar i det mottagande vattendraget eller som avsevärt försvårar nyttoanvändningen
av slammet (Stormossen) eller kan vara till skada för arbetarnas hälsa.
De gränsvärden som tillämpas på utsläpp från avloppsvatten enligt förordningen om avfallsförbränning (SRF 151/2013) är högre än reningsverkets tillståndsvillkor för kvicksil52

ver, arsenik och kadmium. Därför måste man vid avfallsförbränningsanläggningen bereda
sig på att rena kondensatet innan det avleds till avloppsnätet.
I alternativ ALT 1_2 uppkommer inga konsekvenser för ytvattenförhållandena i närområdet. Om ingen rökgaskondensor tas i bruk uppkommer inget kondensat. Då motsvarar
konsekvenserna av alternativ ALT 1 konsekvenserna av alternativ ALT 0 i fråga om konsekvenser för ytvattnet.

6.3.6 Projektet genomförs inte ALT 0
Om projektet inte genomförs fortsätter driften vid avfallsförbränningsanläggningen enligt
gällande tillstånd. Då förblir driftens konsekvenser för ytvattnet oförändrade.

6.3.7 Jämförelse av alternativ och konsekvensernas betydelse
Byggåtgärderna blir mycket små och orsakar inga förändringar i ytvattenbildningen eller
strömningsförhållandena.
I alternativ ALT 0 och ALT 1_2 påverkas ytvattnet inte, eftersom inget kondensat uppkommer i ALT 0 och kondensatet i ALT 1_2 leds till avloppsnätet och vidare till avloppsreningsverket för behandling.
I alternativ ALT 1_1a är betydelsen av konsekvenserna negativ och liten:
·
Influensområdets (Finnbäcken) känslighet är måttlig. Halterna av skadliga ämnen i
Finnbäcken vid punkt PV4 är i nuläget förhöjda och ökad vattenmängd i diket kan påverka dräneringen av åkrarna.
·
Konsekvensens storlek är liten och negativ. Konsekvenserna berör ett litet område
och ändrar inte möjligheterna att använda vattnet. Projektets inverkan på vattenkvaliteten, mängden eller bildningen av ett istäcke i dikena och i Finnbäcken är liten.
I alternativ ALT 1_1b är betydelsen av konsekvenserna negativ och liten:
·
Influensområdets (Stenträsket) känslighet är liten. Det är fråga om ett litet vattendrag vars vattenkvalitet understiger miljökvalitetsnormerna vid kontrollpunkten.
·
Konsekvensens storlek är medelstor och negativ. Konsekvenserna syns på ett litet
område och ändrar inte möjligheterna att använda vattnet. Projektets inverkan på
vattenkvaliteten och mängden är måttlig.

Influensområdets känslighet

Konsekvensens storlek

Stor negativ

Medelstor
negativ

Liten negativ

Ingen påverkan

Liten positiv

Medelstor
positiv

Stor positiv

Liten

Måttlig

ALT11b)

Liten

ALT0
ALT12)

Liten

Liten

Måttlig

Måttlig

Stor

Måttlig

ALT11a)

Ingen påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Stor

Stor

Stor

Måttlig

Ingen påverkan

Måttlig

Stor

Stor

6.3.8 Minskning av de negativa konsekvenserna
Om halterna av skadliga ämnen i kondensatet hålls så låga som möjligt genom förbehandling minskas de negativa konsekvenserna för vattenorganismerna i dikena. Då minskas
också risken för att de skadliga ämnena ska spridas vidare. Effektiverad värmeåtervinning
ur kondensatet minskar värmepåverkan och främjar bildandet av ett istäcke längs utloppsrutten. En minskning av kondensatmängden minskar belastningen av det mottagande vattendraget och en så liten ökning av vattenmängden i dikena och Finnbäcken
som möjligt minskar påverkan på dräneringen av åkrarna.
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Genom informering om eventuellt försvagade isar på riskabla ställen längs utloppsrutten
och genom meddelanden till dem som bor i närområdet minskas säkerhetsrisken som den
försvagade isen kan medföra.

6.3.9 Bedömningens osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
Osäkerhetsfaktorerna i anslutning till bedömningen av avfallsförbränningsanläggningens
konsekvenser för ytvattnet i närområdet sammanhänger med de beräknade uppskattningarna av vattenföringen, områdets bakgrundshalter och värmebelastningens fördelning. Bakgrundshalterna har mätts flera gånger i året under några års tid. Bakgrundshalterna uppskattas beskriva de skadliga ämnenas bakgrundsnivå i området ganska väl.
I beräkningen av värmepåverkan gick det inte att beakta att värme leds till marken eller
luften. Bildningen av ett istäcke påverkas också av vattnets flödeshastighet, vilket inte har
beaktats i beräkningen. På grund av dessa faktorer överskattar beräkningen sannolikt
värmepåverkan.
Uppskattningen av vattenmängderna är förknippad med en liten osäkerhet. Därför ska
uppskattningarna anses vara endast vägledande. Influensområdets naturliga vattenmängder har uppskattats genom modellering. Då ingick en osäkerhet till följd av dåligt kända
lokala förhållanden (bl.a. markens vattenledningsförmåga).
Osäkerheten i bedömningen i fråga om ytvattnet anses som helhet vara måttlig. Den mest
betydande delen är variationen i strömningsförhållandena och konsekvenserna för inblandningen av kondensatet i dikesvattnet. Osäkerheten anses inte ha någon stor inverkan på bedömningen av konsekvensernas betydelse.
Kondensatet ökar vattenföringen i de mottagande dikena. På rutten via Stenträsket minskar detta tryckhöjdsskillnaden mellan Molnträsket och diket. I en exceptionell högvattensituation är det möjligt att tryckhöjdsskillnaden i diket blir högre än i Molnträsket. Beroende
på dammens konstruktioner och höjd kan då vatten som innehåller skadliga ämnen söka
sig från diket till Molnträsket.

6.4

Vegetation, fauna och skyddsområden

6.4.1 Konsekvensens ursprung och influensområde
Projektets direkta konsekvenser för naturmiljön orsakas av att en ny skorsten byggs. I
övrigt utnyttjas den befintliga förbränningsanläggningens infrastruktur i projektet. Konsekvenser som bedöms är hur buller, utsläpp i luften och kondensat eventuellt påverkar
närområdets vegetation, fauna och naturskyddsområden.

6.4.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder
Bedömningen har gjorts främst på basis av befintligt material och litteraturkällor. För att
bedöma hur kondensatet påverkar Naturaområdet Vedahugget gjordes dessutom en terrängundersökning på Naturaområdet 3.9.2015 (FM biolog Janne Koskinen). På Vedahugget låg huvudvikten på att göra observationer vid diket som leder till Storträsket och
bland vegetationen längs dikena. När det gäller konsekvenser för Naturaområdet Vedahugget har bedömningens mål varit en noggrannhetsnivå som motsvarar en behovsprövning av Naturabedömning.

6.4.3 Bestämning av det berörda objektets känslighet och konsekvensens storlek
I fråga om naturvärden presenteras kriterierna för det påverkade objektets känslighet i
nedanstående tabell. Naturskyddsområdena har inte bedömts i fråga om känslighet, eftersom man har utgått ifrån antagandet att alla naturskyddsområden har stor känslighet.
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Tabell 6-17. Naturvärden, bestämning av influensområdets känslighetsnivå.
Liten

På det centrala influensområdet finns inga förekomster av hotade arter, direktivarter eller hotade naturtyper eller sådana objekt som avses i skogs- eller vattenlagen.
På det centrala influensområdet finns sådana objekt som avses i skogs- eller vattenlagen men

Måttlig

Stor

inga förekomster av hotade arter, direktivarter eller hotade naturtyper.

På det centrala influensområdet finns sådana objekt som avses i skogs- eller vattenlagen samt
förekomster av hotade arter, direktivarter eller hotade naturtyper.

Kriterierna för hur stor naturpåverkan blir beskrivs i nedanstående tabell.
Tabell 6-18. Bestämning av storleken av konsekvenserna för naturvärdena.
Liten

Medelstor

Stor

Projektets konsekvenser är små

Projektets konsekvenser är mått-

Projektets konsekvenser är all-

eller inte betydande för arterna

liga för arterna eller livsmiljön.

varliga för arterna eller livsmil-

eller livsmiljön. Inga långvariga

Artsammansättningen

jön: växtplatser och livsmiljöer

olägenheter.

livsmiljön kan förändras betydligt.

och/eller

förstörs.

Artsammansättningen

förändras klart och/eller projektet försvagar livsmiljön betydligt.
Liten

Medelstor

Stor

6.4.4 Nuvarande tillstånd
6.4.4.1
Projektområdet och Naturaområden i dess närhet
Projektområdet består i sin helhet av byggt område med den befintliga avfallsförbränningsanläggningens konstruktioner och gårdsområden.
I alternativ ALT 1_1a leds kondensatet längs ett dike som börjar vid den dikade mossen
väster om projektområdet och rinner genom Naturaområdet Vedahugget till Storträsket
och vidare till Finnbäcken.
I alternativ ALT 1_1b leds kondensatet till ytvattnet, men det passerar väster om Naturaområdet Vedahugget. I alternativ ALT 1_1b leds kondensatet till grävda diken vilkas naturförhållanden det inte finns någon närmare information om.
I alternativ ALT 1_1b rinner vattnet till slut via Toby å till Södra Stadsfjärden på Sundomfjärdens område. Sundomfjärden är en del av Naturaområdet Södra Stadsfjärden–
Söderfjärden–Öjen (FI0800057), som är skyddat på basis av habitat- och fågeldirektivet.
På grund av avståndet bedöms inga konsekvenser uppkomma för Naturaområdet Södra
Stadsfjärden–Söderfjärden–Öjen (konsekvenserna för vattendragen beskrivs närmare i
kapitel 6.3) och för Sundomfjärden har därför ingen behovsprövning av Naturabedömning
gjorts inom ramen för MKB-beskrivningen.
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Figur 6-5. Naturaområden i närheten av vattenavledningsrutterna i alternativ ALT 1_1a och ALT
1_1b.

6.4.5 Naturaområdet Vedahugget
Uppgifter på Natura-datablanketten
Naturaområdet Vedahugget (FI0800097) är skyddat på basis av habitatdirektivet (SACområde). Dess areal är cirka 40 hektar. Området hör också till skyddsprogrammet för
gamla skogar (AMO100515).
Den enda naturtyp som nämns i habitatdirektivets bilaga I och enligt Naturadatablanketten (1996) förekommer på området är västlig taiga (prioriterad naturtyp, naturtypens täckningsgrad 88 % av Naturaområdets areal). Enligt preliminära uppgifter
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kommer också skogbevuxna myrar att läggas till bland skyddade naturtyper då Naturadatablanketterna uppdateras. Uppgifter om uppdateringarna bekräftas senare.
Av arterna i habitatdirektivets bilaga II påträffas flygekorre (VU) på området. Hotade organismarter som påträffas på Vedahugget är också aspgelélav (VU) och aspfjädermossa
(VU). En beaktansvärd art som förekommer på området är också lackticka.
Av arterna i bilaga I till fågeldirektivet påträffas bl.a. tretåig hackspett, bivråk, sparvuggla, spillkråka och järpe på Vedahugget.
På området Vedahugget har områdets lav- och mossarter kartlagts och följts upp i anslutning till avfallsförbränningsanläggningens uppföljningsprogram (Jääskeläinen 2010, Jääskeläinen 2012 och Jääskeläinen 2014). Arter som förekommer på Vedahugget och är hotade och nära hotade är bl.a. den akut hotade västlig njurlav (CR), aspfjädermossa (VU),
vanlig lunglav (VU), kornig nållav (NT), garnlav (NT), brunpudrad nållav (NT) och barkkornlav (NT). Aspgelélav (VU), som tidigare har påträffats på området, upptäcktes inte
mera i den nyaste kartläggningen på området.
På Vedahugget finns främst grandominerad skog på frisk mo och lundartad mo. Trädbeståndet är grovt, flerskiktat och ställvis finns rikligt med gamla aspar och björkar, lågor
och högstubbar av lövträd samt tallar med sköldbark. Ställvis finns också måttligt med
stående döda granar och tallar. Terrängen är på många ställen mycket stenig med stora
stenblock. I områdets södra del finns ett litet, fuktig kärr som är någorlunda i naturtillstånd. Där är träden av varierande storlek och ålder.

Figur 6-6. Dikenas läge i förhållande till Naturaområdet Vedahugget i alternativ ALT 1_1a och
ALT 1_1b. På kartan anges också läget för kontrollpunkt PV3 i Naturaområdets omedelbara närhet. Senare i texten hänvisas till modelleringsuppgifter för den här punkten.
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Naturaområdet Vedahugget, observationer vid terränggranskningen
Diket till Storträsket är ett dränerings- och utloppsdike som har grävts med maskin djupt
ned i mineraljorden. På Naturaområdet finns gamla, igenvuxna stickdiken som leder till
diket. Stickdikena innehåller troligen vatten närmast på vårarna. På Naturaområdet har
diket delvis utsatts för slitage och ställvis håller det på att förändras till ett mera naturliknande tillstånd, även om kantvallarna är höga. Vid dikeskanterna i skogsterrängen observerades inga tecken på svämäng.
Dikeskanterna består av jord och podsoljord; vattnet i diket är relativt klart, men detta
kunde också bero på den långa, regnfattiga perioden före kartläggningstidpunkten. Vegetationen längs dikeskanterna är typisk för humusrik jord. Dominerande kärlväxter var rörväxter och andra gräs (bl.a. kruståtel, rörflen), kärrdunört, hästhov, älggräs, nässlor,
kärrtistel och åkertistel, majbräken, ställvis skogsbräken, hallon och mjölkört. Praktmossor, t.ex. rosmossa, och andra Mniaceae-mossor såsom Plagiomnium-arter samt
gräshakmossa, lungmossa Marchantiales sp. m.m. Totalt sett indikerar det ganska näringsrik mark. Vegetationen från vattenytan uppåt på en sträcka av ca 20–40 cm var gles,
vilket tyder på årstidsvariation eller exempelvis erosion orsakad av isen.
I själva diket fanns bl.a. lånkearter Callitriche sp., vattenklöver, igelknoppsarter Sparganium sp., missne, glest med vass, andmat Lemna sp., humus- och grusbotten och ställvis
stenar. På området observerades också vattensork.

Figur 6-7. Dikeskant på Naturaområdet.

Storträsket omges av en massiv zon av vass och bredkaveldun. Utanför zonen finns fuktigt och sankt vide-madkärr (grönvide, svartvide m.m.) dominerat av madrör.
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Figur 6-8. Storträskets strand.

6.4.6 Konsekvenser för vegetation och fauna
Byggområden
Projektområdet är i sin helhet byggt område. Då skorstenen byggs intill den befintliga förbränningsanläggningen uppkommer inga konsekvenser för skogsområden som är i naturtillstånd.
Luftkvalitet
Rökgaserna från förbränningsanläggningen innehåller bl.a. svavel- och kväveoxider. Resultaten av modellberäkningarna av rökgasutsläppens spridning beskrivs närmare i kapitel
8.3. Beträffande konsekvenser för luftkvaliteten förblir situationen i förbränningsanläggningens näromgivning oförändrad eller blir till och med något bättre jämfört med nuvarande situation.
Rökgaserna från avfallsförbränningsanläggningen renas effektivt, så olägenheterna för
vegetationen i näromgivningen blir obetydliga. Skorstenens höga utsläppshöjd bidrar till
att utsläppen effektivt späds ut i utomhusluften, varvid konsekvenserna för ett enskilt områdes halter minimeras. Nedfallet från förbränningsanläggningens rökgasutsläpp bedöms
på grund av sin ringa mängd inte orsaka negativa konsekvenser för vegetationen eller naturtyperna.
Konsekvenserna av förbränningsanläggningens nuvarande verksamhet för stuplaven, som
förekommer på Naturaområdet Vedahugget, har kontrollerats genom uppföljningsprogrammet. Uppföljningen inleddes 2010 och vid den första uppföljningsmätningen 2012
kunde inga förändringar i storleken på stuplavens bål upptäckas på sju av åtta träd (asp
nr 1 och 3–8). På en asp hade storleken av stuplavsförekomsten minskat, men orsaken
bedömdes sannolikare vara något djur än påverkan av avfallsförbränningsanläggningen
(Jääskeläinen 2012). Vid uppföljningsmätningen 2014 upptäcktes inte heller några förändringar som kunde bero på förbränningsanläggningens verksamhet (Jääskeläinen 2014).
Buller
Bullret medan skorstenen byggs är tillfälligt. Medan förbränningsanläggningens drift pågår
är bullerpåverkan ungefär densamma som i nuläget. Bullret under förbränningsanläggningens drift är till sin karaktär jämnt och bedöms inte orsaka några betydande störningar
för närområdets fauna.
Kondensat
I alternativ ALT 1_1a och ALT 1_1b leds kondensatet från förbränningsanläggningen till
ytvattnet och i alternativ ALT 1_2 till avloppsnätet. I alternativ ALT 1_1a och ALT 1_1b
leds kondensatet från förbränningsanläggningen till diken som byggts för detta och vidare
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ut i befintliga diken. Dikena ska anläggas i närheten av förbränningsanläggningen på ett
område där naturförhållandena redan är ändrade.
Då kondensatet avleds till dikena uppskattas dess temperatur vara cirka 30–40 °C. Det
varma kondensatet kan eutrofiera näromgivningens vegetation. Konsekvenserna berör i
första hand dikenas omedelbara näromgivning. Det finns inga noggrannare uppgifter om
naturförhållandena längs dikena beträffande vegetation och naturtyper i nuläget, med undantag av avsnittet på Naturaområdet.
Kondensatets inverkan på ytvattnets kvalitet har behandlats ovan i kapitel 6.3. I alternativ ALT 1_2 behövs inga nya diken och ytvattnet påverkas inte.

Figur 6-9. Diket som rinner väster om projektområdet mot Naturaområdet Vedahugget.

6.4.7 Konsekvenser för Naturaområdet Vedahugget
I alternativ ALT 1_2 och ALT 1_1b kan Naturaområdet Vedahugget påverkas av buller och
förändringar i luftkvaliteten. I alternativ ALT 1_1a kan påverkan också uppstå av kondensatet som leds genom diket som rinner genom Naturaområdet.
Rökgasutsläpp
Naturaområdet Vedahugget ligger i förbränningsanläggningens omedelbara närhet på ett
område där situationen i fråga om svavel- och kvävenedfall förblir oförändrad jämfört med
nuläget. Nedfallet från förbränningsanläggningens rökgasutsläpp bedöms på grund av sin
ringa mängd inte orsaka negativa konsekvenser för vegetationen eller naturtyperna på
Naturaområdet Vedahugget. Vid uppföljningsmätningarna för avfallsförbränningsanläggningen (Jääskeläinen 2012 och 2014) har det inte upptäckts några sådana förändringar i
områdets lavar som bedöms bero på förbränningsanläggningens funktion under inkörningsskedet.
Buller
Frånsett tiden då den nya skorstenen byggs förblir bullerpåverkan från förbränningsanläggningen ungefär likadana som nu.
Konsekvensernas uppkomst: kondensat
I alternativ ALT 1_1a leds kondensatet från förbränningsanläggningen till ett dike som
rinner genom Naturaområdet Vedahugget. Vattnet i diket rinner ut i Storträsket och fortsätter via Finnbäckem mot Lappsundsån. Kondensatet ökar mängden avloppsvatten i diket
som delvis rinner genom Naturaområdet med cirka 54 000–86 400 m 3/a. Dessa mängder
kondensat som avleds innebär under vintersäsongen att vattenföringen i diket som mest
mer än fördubblas jämfört med nuläget. Till exempel ökningen av vattenföringen i februari
uppskattas vid mätpunkt PV3 i Naturaområdets omedelbara närhet bli minst 138 % och
maximalt 221 %. På våren vid snösmältningstiden blir den procentuella ökningen av vattenföringen mindre än på vintern, men kondensatet ökar risken för att diket ska svämma
över också på våren, då vattenföringen i diket också annars är som störst.
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Förändringarna i vattenföringarna har behandlats noggrannare i den här MKBbeskrivningen i kapitel 6.3. Förändringen i dikets vattenföring på Naturaområdet kan anses vara betydande: enligt bedömningen kommer de största förändringarna i vattenföringen att infalla under vintersäsongen, men även på sommaren kan ökningen av vattenföringen bli 43 % (förändring i vattenföringen vid punkt PV3 i juni minst 27 % och maximalt 43 %). En påtaglig ökning av vattenmängden i diket på Naturaområdet kan orsaka
översvämningsrisk både vinter- och sommartid. Halterna av skadliga ämnen i kondensatet
och halternas inverkan på vattendraget har behandlats ovan i kapitel 6.3.
Då kondensatet avleds ut i terrängen uppskattas dess temperatur vara cirka 30–40 °C.
Influensområdet för kondensatets värmepåverkan sträcker sig till Naturaområdet och vidare till ett område öster om Storträsket. Temperaturförändringen i dikesvattnet på vintern vid punkt PV3 i närheten av Naturaområdet har uppskattats bli +21–26 °C (i beräkningen antas att kondensatets temperatur är +40 och dikesvattnets bakgrundstemperatur
0 °C). Till följd av temperaturförändringen kan man bedöma att diket på Naturaområdet
kommer att hållas isfritt på vintern. Avledningen av kondensat hindrar sannolikt också tillfrysningen av en del av Storträsket under hela vintern.
Tabell 6-19. Vattenföringens ökning vid punkt PV3 under vintern (dagliga uppgifter om nederbörden på avrinningsområdet vid Kyro älvs mynningsområde, månadsmedeltal angett per dygn
år 2005–2014).

Nederbörd (mm)
Nuvarande vattenföring per månad. Det
antas att 1/4 av nederbörden i januari–
mars direkt blir till avrinning och att 3/4
kvarhålls i snö- och istäcket.
Kondensatets vattenföring min
Kondensatets vattenföring max
Vattenföring totalt min
Vattenföring totalt max
Ökning av vattenföringen min
Ökning av vattenföringen max

m3/d

jan
1,53
165

febr
1,00
107

mars
1,14
123

m3/d
m3/d
m3/d
m3/d
%
%

148
237
313
402
90
144

148
237
255
344
138
221

148
237
271
359
121
193

Konsekvenser för naturtyper i habitatdirektivets bilaga I
I alternativ ALT 1_2 och ALT 1_1b bedöms det inte uppkomma några sådana konsekvenser som kunde försämra särdragen för naturtyperna västlig taiga eller skogbevuxna myrar
som förekommer på Naturaområdet. I de här alternativen leds kondensatet inte till Naturaområdet, och bullerpåverkan under byggtiden eller rökgasutsläppen, som förblir ungefär
desamma som nu, bedöms inte orsaka några konsekvenser för Naturaområdets naturtyper.
I alternativ ALT 1_1a kan konsekvenser uppstå för naturtypen västlig taiga, som nämns
som skyddsmotivering för Naturaområdet. Västlig taiga finns längs diket där kondensatet
rinner genom Naturaområdet. Värmebelastningen av kondensatet, den ökade översvämningsrisken samt förändringarna i uppkomsten av istäcke under vintern kan påverka vegetationen i dikets näromgivning och på längre sikt också områdets trädbestånd. Om diket svämmar över under vintern kan kondensatet i dikets näromgivning leda till att
snötäcket, som skyddar rötterna, smälter. När marken då fryser till kan trädens rotsystem
skadas.
Kondensatet kan också orsaka eutrofiering i dikets omgivning. Då områdets terräng
granskades fanns det längs dikena redan nu tecken på erosion till följd av isen, och ökad
vattenföring kan öka påverkan av erosion. Kondensatet kan också orsaka översvämning
och eutrofiering vid Storträskets stränder.
Naturtypen skogbevuxna myrar förekommer närmast i de sydvästra delarna av Naturaområdet, så de eventuella konsekvenserna av kondensatet berör främst naturtypen västlig
taiga.
Om projektalternativ ALT 1_1a väljs för fortsatt planering ska en noggrannare Naturabedömning utarbetas för att utreda projektets konsekvenser. Då ska man jämsides med en
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noggrannare bedömning av översvämningsrisken också bedöma hur eventuella skadliga
ämnen i kondensatet kan påverka vegetationen.
Konsekvenser för arterna i habitatdirektivets bilaga II
I alternativ ALT 1_2 och ALT 1_1b bedöms den obetydliga bullerpåverkan under byggtiden
eller rökgasutsläppen under driften inte påverka livsmiljöerna för de flygekorrar som förekommer på Vedahugget.
I alternativ ALT 1_1a går det inte att genom en generell bedömning utesluta möjligheten
att kondensatet också kan påverka trädbeståndet. Om träden påverkas kan det i sin tur
påverka livsmiljöerna för flygekorrarna på Naturaområdet.
Konsekvenser för arterna i fågeldirektivets bilaga I
Projektalternativen bedöms inte orsaka några betydande konsekvenser för livsmiljöerna
för arterna i fågeldirektivets bilaga I på Naturaområdet Vedahugget. Bullerpåverkan under
byggtiden blir liten, och det jämna bullret under förbränningsanläggningens drift bedöms
inte orsaka någon avsevärd störning för fåglarna på Naturaområdet.
Slutsatser om konsekvenserna för Naturaområdet Vedahugget
På basis av det som presenterats ovan konstateras att alternativ ALT 1_2 och ALT 1_1b
inte orsakar sådana konsekvenser för Naturaområdet Vedahugget att det för den skull
vore nödvändigt att göra en Naturabedömning.
Det konstateras också att det i alternativ ALT 1_1a på grund av översvämningsrisken och
värmebelastningen av kondensatet inte går att utesluta möjligheten att kondensatet kan
påverka de naturtyper som utgör skyddsmotivering för Naturaområdet. Om alternativ ALT
1_1a väljs för projektets fortsatta planering borde man för att bedöma det här alternativets konsekvenser göra en egentlig Naturabedömning. Då ska det också bedömas hur
eventuella skadliga ämnen i kondensatet kan påverka vegetationen.
Om ingen rökgaskondensor tas i bruk uppkommer inget kondensat. Då motsvarar konsekvenserna av alternativ ALT 1 konsekvenserna av alternativ ALT 0 i fråga om konsekvenser för ytvattnet.

6.4.8 Projektet genomförs inte ALT 0
Om projektet inte genomförs och verksamheten fortsätter enligt tillståndet, kommer naturen och naturskyddsområdena inte att påverkas.

6.4.9 Jämförelse av alternativ och konsekvensernas betydelse
I alternativ ALT 0 och ALT 1_2 uppkommer inga konsekvenser för värdefulla naturobjekt.
Åtgärderna då skorstenen byggs berör ett område där naturförhållandena redan är förändrade. I alternativ ALT 0 uppkommer inget kondensat och i alternativ ALT 1_2 leds
kondensatet till avloppsnätet och vidare till avloppsreningsverket för behandling.
I alternativ ALT 1_1b leds kondensatet till grävda diken vilkas naturförhållanden det inte
finns någon närmare information om. Eftersom det inte finns inventerad information om
eventuella naturvärden vid vattenavledningsrutten i alternativ ALT 1_1b bedöms influensområdets känslighet enligt försiktighetsprincipen vara måttlig. På området där vattenavledningsrutten planeras borde det göras en kartläggning av vegetations- och naturtyper
för att precisera bedömningen, om alternativ ALT 1_1b väljs för den fortsatta projektplaneringen.
I alternativ ALT 1_1a är det möjligt att översvämning av diket kan orsaka konsekvenser
som berör skyddsmotiveringarna för Naturaområdet Vedahugget. Som påverkade objekt
har naturskyddsområden i princip bedömts tillhöra den högsta känslighetsklassen. För att
precisera konsekvensbedömningen rekommenderas att en egentlig Naturabedömning
görs, om alternativ ALT 1_1a väljs för den fortsatta projektplaneringen.
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Influensområdets känslighet

Konsekvensens storlek

Stor
tiv

nega-

Medelstor
negativ

Liten negativ

Ingen påverkan

Liten
tiv

posi-

Medelstor
positiv

Stor positiv

Liten

Måttlig

Liten

Liten

ALT0
ALT12)

Liten

Liten

Måttlig

Måttlig

Stor

ALT11b)

Liten

Ingen påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Stor

Stor

ALT11a)

Måttlig

Ingen påverkan

Måttlig

Stor

Stor

6.4.10

Minskning av de negativa konsekvenserna

Negativa konsekvenser för värdefulla naturobjekt kan uppstå främst till följd av att kondensatet avleds. Effektiverad värmeåtervinning ur kondensatet minskar värmepåverkan.
En minskning av kondensatmängden minskar översvämningsrisken i diket och eventuella
konsekvenser av översvämning.
I alternativ ALT 1_1a kan konsekvensen för Naturaområdet minskas, om kondensatet leds
i en omväg kring Naturaområdet och Storträsket, när det leds i riktning mot Finnbäcken.
Detta skulle förutsätta att ett cirka 800 meter långt rör/en dikeslinje anläggs runt Naturaområdet och Storträsket.

6.4.11
na

Bedömningens osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatser-

I alternativ ALT 1_1a och ALT 1_1b leds kondensatet till diken, vilkas vegetation det inte
finns inventeringsuppgifter om. När det gäller eventuella värdefulla naturobjekt innebär
det här en osäkerhet i bedömningen.
Osäkerhetsfaktorerna i fråga om bedömningen av avfallsförbränningsanläggningens konsekvenser för ytvattnet påverkar också osäkerhetsfaktorerna i bedömningen av konsekvenserna för naturen. På grund av osäkerhetsfaktorer i bedömningen av kondensatets
värmepåverkan överskattar beräkningen mycket sannolikt värmepåverkan. Konsekvenserna för naturen har bedömts enligt försiktighetsprincipen, varvid eventuella överskattningar av bakgrundsantagandena också ökar betydelsen av konsekvenserna för naturen.

6.5

Avfallshantering och utnyttjande av naturresurser

6.5.1 Konsekvensens ursprung och influensområde
I projektet vid avfallsförbränningsanläggningen uppkommer konsekvenser för avfallshanteringen via avfallsåtervinningen, då energin i avfallet utnyttjas. Konsekvenser för avfallshanteringen uppkommer också via de riksomfattande och regionala avfallsstrategierna.
Konsekvenser för utnyttjandet av naturresurs uppkommer då avfall utnyttjas som bränsle
vid avfallsförbränningsanläggningen och då ersätter fossila bränslen i värme- och elproduktionen. I processen vid avfallsförbränningsanläggningen uppkommer bottenslagg, som
kan utnyttjas t.ex. i jordbyggnad.

6.5.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder
Projektets konsekvenser för avfallshantering och utnyttjande av naturresurser har utretts
som expertbedömning. Projektets konsekvenser för avfallshanteringen har granskats med
tanke på den riksomfattande avfallsplanen och den regionala avfallsplanen (Södra och
Västra Finlands avfallsplan) samt den lokala avfallshanteringen. I konsekvensbedömningen har läget för motsvarande anläggningar granskats och deras inverkan på det bedömda
projektet har undersökts.
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Avfallsförbränningsanläggningens inverkan på utnyttjandet av naturresurser har granskats
med hjälp av uppskattning av massor och energibalanser som ersätter fossila bränslen.
Som utgångsvärden i granskningen användes följande värmevärden:
·
Avfall
9 GJ/t
·
Biomassa 11 GJ/t
·
Kol
30 GJ/t
·
Olja
42 GJ/t
·
Naturgas 36 GJ/t

6.5.3 Bestämning av det berörda objektets känslighet och konsekvensens storlek
Avfallshantering och utnyttjande av naturresurser är omfattande begrepp. Projektets influensområde kan anses vara Österbotten och Westenergy Oy Ab:s verksamhetsområde.
Influensområdets känslighet beror alltså på tillgången på naturresurser och områdets avfallshantering.
Tabell 6-20. Avfallshantering och utnyttjande av naturresurser, bestämning av influensområdets
känslighetsnivå.
Liten

Avfallshantering: på området finns eller byggs en eller flera motsvarande anläggningar och det
finns inte efterfrågan på anläggningens kapacitet.
Utnyttjande av naturresurser: på området finns rikligt med material som lämpar sig för jordbyggnad och områdets bränsleekonomi är baserad på förnybara energikällor.
Avfallshantering: på området finns delvis kapacitet för projektets funktioner eller motsvarande
verksamhet planeras på området.

Måttlig

Naturresurser: på området finns måttligt med naturresurser som lämpar sig för jordbyggnad
och områdets bränsleekonomi är delvis baserad på förnybara energikällor.
Avfallshantering: på området finns kapacitet och efterfrågan på projektets funktioner.

Stor

Naturresurser: på området finns inga betydande naturresurser som lämpar sig för jordbyggnad
och områdets bränsleekonomi är baserad på förnybara energikällor.

Hur stor påverkan på avfallshanteringen och naturresurserna blir har bedömts enligt klassificeringen i följande tabell (Tabell 6-21).
Tabell 6-21. Konsekvensernas storlek i fråga om avfallshantering och utnyttjande av naturresurser.
Liten

Medelstor

Stor

Avfallshantering: Påverkan är
lokal (en stad) och kortvarig.

Avfallshantering: Påverkan är
regional eller kontinuerlig.

Avfallshantering: Konsekvenserna är landsomfattande och
påverkan är kontinuerlig.

Naturresurser: Verksamheten
ersätter i liten omfattning fossila
bränslen eller andra naturresurser.

Naturresurser:
Verksamheten
ersätter i måttlig omfattning fossila bränslen eller andra naturresurser.

Liten

Medelstor

Naturresurser: Verksamheten
ersätter en betydande mängd
fossila bränslen och/eller andra
naturresurser.
Stor

6.5.4 Nuvarande tillstånd
Planer och program
Ovan i kapitel 3.10 beskrivs förhållandet mellan projektet vid avfallsförbränningsanläggningen och bestämmelser, planer och program om miljöskydd. De allmänna skyldigheterna enligt EU:s avfallsstrategi, den nationella bioavfallsstrategin samt avfallslagen styr den
regionala och nationella planeringen av avfallshanteringen och valet av avfallshanteringssystem. Dessutom ska de tillämpas då miljötillstånd avgörs till den del som det är fråga
om att ordna anläggningens egen avfallshantering. I avfallsplanen för Södra och Västra
Finland fram till 2020 (Birkalands miljöcentral, 2009) har målen och de centrala åtgärderna grupperats i sex tyngdpunkter: materialeffektivitet i byggverksamhet, bionedbrytbart
avfall, samhälls- och glesbygdsslam, förorenad jord, aska och slagg samt avfallshantering
i exceptionella situationer.
Deponeringen på avstjälpningsplatser minskas av att avfallet utnyttjas som energi. Att
utnyttja avfall som energi motsvarar också avfallslagens prioritetsordning och projektet
vid avfallsförbränningsanläggningen fullföljer den nationella bioavfallsstrategin samt den
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regionala avfallsplanens mål. Projektet motsvarar också de riksomfattande målen för områdesanvändningen eftersom det gör det möjligt att utnyttja avfall i energiproduktionen.
Olika sätt att utnyttja slaggen som bildas vid avfallsförbränningsanläggningen utvecklas
kontinuerligt.
Avfallshantering och utnyttjande av naturresurser inom projektets influensområde
Vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning kan man enligt gällande miljötillstånd utnyttja avfall i energiproduktionen, totalt 150 000 ton per år. Eftersom avfallets energiinnehåll har varit mindre än vad man uppskattat har närmare 190 000 ton avfall bränts redan under år 2014. Större kapacitet har prövats och använts enligt NTM-centralens beslut
sedan år 2013. Det finns ett behov av att höja avfallsförbränningsanläggningens kapacitet
från det som anges i gällande miljötillstånd. Dessutom är det möjligt att höja kapaciteten
vid den nuvarande anläggningen. Enligt uppskattning är en höjning av den i MKB behandlade kapaciteten till 200 000 ton avfall per år tillräckligt även i framtiden.
Cirka 98 % av Vasas fjärrvärme produceras vid de kraftverk som Vaskiluodon Voima och
Westenergy äger. Under åren 2013–2014 producerades cirka 38–40 % av fjärrvärmen vid
Westenergys avfallsförbränningsanläggning och cirka 58–60 % vid Vaskiluodon Voimas
kraftverk. En liten mängd av fjärrvärmen produceras av Sarlins mikroturbinanläggning,
som använder gas som frigörs från den gamla avstjälpningsplatsen som bränsle. Med oljedrivna värmecentraler tryggas värmeproduktionen om fel uppstår i Westenergys och
Vaskiluodon Voimas kraftverk samt under de allra kallaste dagarna. Vid Vaskiluodon Voimas kraftverk används kol och biomassa samt små mängder torv som bränsle. Vid både
Vaskiluodon Voimas och Westenergys kraftverk produceras el och värme som samproduktion, vilket innebär att bränslet utnyttjas effektivt. Vasa Elektriska Ab:s anskaffning av
fjärrvärme 2014 utgjorde totalt 699 GWh, varav 421,6 GWh producerades med biobränslen och stenkol vid Vaskiluodon Voima Oy:s kraftverk och 267,9 GWh vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning. (Vasa Elektriska Ab, 2015; Vasa Elektriska Ab, 2014 och
2013)
Inom Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten har mark- och stentäkterna under åren 2000–2013 haft en variation på cirka 3–5,5 milj. km 3/a. Grustäktens
andel av marktäkterna minskade under åren 2001–2012, varvid andelen bergtäkter ökade
i motsvarande grad. I Österbotten stod bergtäkterna för en andel på cirka 80 % år 2012.
Med tanke på hållbar utveckling borde grus- och bergtäkterna minskas och i stället borde
man använda ersättande material såsom aska från energiindustrin och slagg från processindustrin samt olika typer av byggnads- och deponiavfall. (Miljöförvaltningen 2015)

6.5.5 Konsekvenser för avfallshantering och utnyttjande av naturresurserna
Under byggtiden är projektets konsekvenser för utnyttjandet av naturresurser betydelselösa, eftersom det krävs endast små byggåtgärder. Under byggtiden uppkommer inga
konsekvenser för avfallshanteringen.
Under avfallsförbränningsanläggningens drift kan avfall som kan utnyttjas i energiproduktionen ersätta främst biobränslen och stenkol. Då avfallsförbränningsanläggningens kapacitet är 200 000 ton avfall per år blir den producerade energimängden cirka 1 800 000 GJ.
Med den producerade energimängden kan man ersätta
·
Biomassa cirka 164 000 t/a eller
·
Kol cirka 60 000 t/a eller
·
Olja cirka 43 000 t/a eller
·
Naturgas cirka 50 000 t/a.
Bottenaskan som bildas vid avfallsförbränningsanläggningen utgör cirka 16–18 % av den
mottagna avfallsmängden eller cirka 30 000 ton per år. Avfall från rökgasreningen bildas
cirka 3 800 t/a och pannaska cirka 1 000 t/a. Bottenaskan som bildas vid avfallsförbränningsanläggningen levereras till anläggningar som har tillstånd för att behandla och utnyttja den. Avfallet från rökgasreningen och pannaskan levereras till en plats som har tillstånd att behandla och slutdeponera det.
Deponeringen på avstjälpningsplatser minskas av att avfallet utnyttjas som energi. Att
utnyttja avfall som energi, då det inte kan utnyttjas som material, motsvarar avfallsla65

gens prioritetsordning och projektet fullföljer den nationella bioavfallsstrategin samt den
regionala avfallsplanens mål. Projektet motsvarar också de riksomfattande målen för områdesanvändningen eftersom det gör det möjligt att utnyttja avfall i energiproduktionen.
Värmeutvinningen i rökgaskondensorn, alltså att återvinna värmen ur rökgaserna, främjar
ett utnyttjande av energin som finns i avfallet.
Konsekvenserna av projektet vid avfallsförbränningsanläggningen med tanke på avfallshanteringen bedöms bli medelstora och positiva, eftersom projektets konsekvenser för
avfallshanteringen är regionala och långvariga. Med avfallet som används som bränsle
kan en måttlig mängd andra bränslen ersättas, främst biomassa samt stenkol. Konsekvenserna för utnyttjandet av naturresurser bedöms bli små. Med bottenslaggen från avfallsförbränningsanläggningen kan man ersätta en liten mängd jungfruliga naturresurser
som används för jordbyggnad.

6.5.6 Projektet genomförs inte ALT 0
I alternativ ALT 0 utnyttjas årligen 150 000 ton avfall vid avfallsförbränningsanläggningen. I produktionen av fjärrvärme måste andra bränslen användas, exempelvis biomassa
och stenkol, för att det ska gå att producera tillräckligt med fjärrvärme. En del av avfallet
som uppkommer på området måste transporteras någon annanstans för behandling. Konsekvenserna för avfallshanteringen och utnyttjandet av naturresurser, om projektet inte
genomförs, bedöms bli negativa och små.

6.5.7 Jämförelse av alternativ och konsekvensernas betydelse
Betydelsen av konsekvenserna för avfallshanteringen, om projektet vid avfallsförbränningsanläggningen genomförs, har bedömts bli stor och för utnyttjandet av naturresurserna liten. Konsekvenserna för avfallshanteringen och utnyttjandet av naturresurser, om
projektet inte genomförs, blir negativa. När det gäller avfallshanteringen blir konsekvensernas betydelse liten och i fråga om utnyttjande av naturresurser måttlig.
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6.5.8 Minskning av de negativa konsekvenserna
Projektets konsekvenser för avfallshanteringen och utnyttjandet av naturresurser är positiva, så det finns inget behov av att minska negativa konsekvenser.

6.5.9 Bedömningens osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
Det finns få osäkerhetsfaktorer när det gäller konsekvenser för avfallshanteringen och utnyttjandet av naturresurser, eftersom Westenergys avfallsförbränningsanläggning redan
har funnits i flera år. Under driften har det konstaterats att avfallets energiinnehåll är
mindre än uppskattat, så det finns ett behov av ökad kapacitet för avfallsförbränningen.
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7.

SAMHÄLLSSTRUKTUR OCH LANDSKAP

7.1

Samhällsstruktur och markanvändning

7.1.1 Konsekvensens ursprung och influensområde
Konsekvenser för samhällsstruktur och markanvändning uppkommer av att de funktioner
som ingår i projektet förblir oförändrade (ALT 0) eller förändras (ALT 1). En ändring av
funktionerna leder i allmänhet till att markanvändningen på det aktuella området måste
bedömas på nytt och att en plan eller planändring måste utarbetas. De gällande planerna
motsvarar inte nödvändigtvis alltid områdets nuvarande markanvändning, så ett behov av
att utarbeta en plan kan också uppkomma i det fall att funktionerna förblir så gott som
oförändrade.
Utöver direkta förändringar i markanvändningen ger verksamheten upphov till störningar
såsom buller, vibrationer eller damm som kan påverka markanvändningen i närområdet
och begränsa placering av nya störningskänsliga verksamheter där. Efter att verksamheten avslutats påverkas möjligheterna att därefter använda området bl.a. av de åtgärder
och verksamheter som skett på området och i dess omgivning.

7.1.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder
Bedömningen av konsekvenserna för samhällsstrukturen och markanvändningen har
gjorts som expertbedömning.
Bedömningen av konsekvenserna för planläggningssituationen är baserad på kartgranskning och som utgångspunkt för bedömningen användes områdets gällande samt anhängiga landskaps-, general- och detaljplaner. I bedömningen av konsekvenserna för planläggningen har det undersökts om byggande enligt projektet samt projektets konsekvenser har behandlats i områdets gällande planer, har markanvändning som väsentligen påverkar projektets genomförbarhet anvisats i gällande planer eller förutsätter ett genomförande av projektet att gällande planer ändras eller att nya planer utarbetas. Dessutom har
det undersökts hur projektet har beaktats eller kan beaktas i markanvändningsplaner som
rör området.
I bedömningen av konsekvenserna för markanvändningen har man fäst särskild vikt vid
om det finns störningskänsliga platser i närheten av projektet, exempelvis fasta bostäder
eller fritidsbostäder, serviceområden, skydds- eller rekreationsområden och -leder.

7.1.3 Bestämning av det berörda objektets känslighet och konsekvensens storlek
Områden som typiskt är känsliga för förändringar är sådana där det på området eller i
näromgivningen finns värdefulla naturobjekt, bosättning eller annan sådan markanvändning som kan störas av förändringen (Tabell 7-1).
Tabell 7-1. Samhällsstruktur och markanvändning, bestämning av influensområdets känslighet.
Liten

De planerade funktionerna motsvarar gällande plan.
Typiskt objekt
Trafik- och industrimiljöer eller andra områden med funktioner som själva orsakar störningar
och där det inte finns en betydande mängd bostäder, användning av området för rekreation eller andra störningskänsliga verksamheter.

Måttlig

På planeringsområdet finns ingen gällande plan eller de funktioner som planeras är inte delvis
eller helt i enlighet med någon gällande eller anhängig plan.
Typiskt objekt
Sedan tidigare bebyggda områden där antalet boende är litet; sedan tidigare obebyggda områden där det sedan tidigare i någon mån förekommer buller eller andra störningar; områden där
det finns rikligt med rekreationsområden och/eller rekreationslederna lätt kan ersättas med
andra.

Stor

För planeringsområdet har i gällande plan anvisats annan störningskänslig markanvändning,
exempelvis bostäder eller rekreation. På området har anvisats ett nationellt eller regionalt värdefullt område eller objekt.
Typiskt objekt
Bostadsområden, deras omedelbara näromgivning, naturobjekt samt områden för närrekreation
och andra objekt i ett grönt nätverk, om objektens tillräcklighet i förhållande till antalet användare är liten. I förhållande till antalet användare har området sparsamt med rekreationsområden eller annars dåliga möjligheter att anvisa ersättande rekreationsleder och -områden.

67

Storleken av konsekvenserna för markanvändning och samhällsstruktur bedömdes enligt
följande tabell (Tabell 7-2).
Tabell 7-2. Bestämning av hur stora konsekvenser som samhällsstrukturen och markanvändningen berörs av.
Liten

Medelstor

Stor

Projektet motsvarar den planerade markanvändningen. Projektet kan i någon mån försämra
eller förbättra områdets markanvändning.

Den
planerade
verksamheten
kräver planläggning av området
eller en planändring. Områdets
nuvarande verksamhet eller den
planlagda verksamheten är industri, energiproduktion eller stöder
serviceverksamhet. Planändringen förbättrar eller försämrar områdets markanvändning i måttlig
grad.

Den planerade verksamheten
kräver stora ändringar i den nuvarande planen eller planen avviker tydligt från områdets nuvarande verksamhet. Projektet
kan betydligt förbättra områdets
planläggningsförutsättningar.

Projektet hindrar inte byggnation
och verksamhet enligt den planerade markanvändningen på
det omgivande området, vilket
innebär att markanvändningen
på området utanför projektområdet inte förändras.

Liten

Konsekvenserna sträcker sig till
områden utanför projektområdet
och kan främja eller försvåra den
planerade markanvändningen på
dem. Konsekvensen kan vara
långvarig.
Medelstor

Konsekvenserna är stora eller
berör ett stort område och
främjar eller hindrar den planerade markanvändningen på områden utanför projektområdet.
Konsekvensen är permanent.

Stor

7.1.4 Nuvarande tillstånd
Markanvändning
I närheten av avfallsförbränningsanläggningen finns ingen bosättning. Närmaste bostäder
finns cirka två kilometer väster om avfallsförbränningsanläggningen. På Stormossens område har Oy Stormossen Ab:s avfallscentral sin verksamhet. Norr om avfallscentralen
finns dessutom ett bergsbrott och en asfaltstation. Fågelbergets industriområde ligger
cirka 800 meter sydväst om avfallscentralens område. Skogarna kring avfallsförbränningsanläggningen används främst som ekonomiskog, med undantag av Naturaområdet
Vedahugget sydost om avfallscentralens område. Sydväst om avfallsförbränningsanläggningen, på mindre än en kilometers avstånd, finns en skjutbana.
Landskapsplan
Österbottens förbunds landskapsfullmäktige godkände Österbottens landskapsplan 2030
den 29.9.2008 och Miljöministeriet fastställde den 21.12.2010. Avfallsförbränningsanläggningens område har i landskapsplanen beteckningen EJ, avfallsbehandlingsområde/avfallscentral. Med denna beteckning har områden för avfallscentraler som betjänar
landskapet eller flera kommuner anvisats. I områdena för avfallscentraler ingår områden
som behövs för avfallsbehandling, lagring eller slutdeponering. På området kan också en
avfallsförbränningsanläggning för energiproduktion placeras. På området för avfallsförbränningsanläggningen har dessutom anvisats ett avfallshanteringsområde/avfallsområde
för energiförsörjning med objektbeteckningen ej-1. Med denna beteckning har områden
som är reserverade för mellanlagring och slutdeponering av biprodukter från kraftverk anvisats. Ett utdrag ur landskapsplanen finns i följande figur (Figur 7–1).
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Figur 7-1. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2030.

I Österbottens etapplandskapsplan 1 ”Lokalisering av kommersiell service i landskapet Österbotten” har inga reserveringar gjorts för ett område för en avfallsförbränningsanläggning. Etapplandskapsplan 1 fastställdes av miljöministeriet 4.10.2013 med undantag av
beteckningarna för storenheter inom detaljhandel i Edsevö i Pedersöre (KM1) och Högback-Nixback i Närpes (KM5). Österbottens förbund ansökte om ändring av beslutet till
dessa delar vid högsta förvaltningsdomstolen, men besväret förkastades. I Österbottens
etapplandskapsplan 2 om förnybara energikällor i Österbotten har inga reserveringar heller gjorts för ett område för en avfallsförbränningsanläggning. Landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplan 2 den 12.5.2014, och därefter sändes den till miljöministeriet
för att fastställas.
Österbottens landskapsstyrelse beslutade 27.1.2014 att börja utarbeta Österbottens landskapsplan 2040. Planen utarbetas som en helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapet och dess olika samhällsfunktioner. Målet är att planen ska vara godkänd år 2018.
Då den nya landskapsplanen har fastställts kommer den att ersätta Österbottens landskapsplan 2030 och dess etapplandskapsplaner.
Generalplan
På avfallsförbränningsanläggningens område finns en gällande delgeneralplan för
Smedsby godkänd av Korsholms kommunfullmäktige 13.2.2003. Enligt generalplanen är
projektområdet ett område för avfallshantering (EJ). Till området har anvisats en förbindelseväg från riksväg 8. Avfallshanteringsområdet omges av ett skyddande grönområde
(EV). Ett utdrag ur Smedsby delgeneralplan finns i följande figur (Figur 7–2).
Smedsby delgeneralplan revideras för närvarande och är i förslagsskedet.
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Figur 7-2. Utdrag ur Smedsby delgeneralplan. Området som anges med rött i figuren är avfallshanteringsområde (EJ).

Detaljplan
På området finns en gällande detaljplan för Stormossen godkänd av Korsholms kommunfullmäktige 11.12.2008. Avfallsförbränningsanläggningens område har i detaljplanen beteckningen ET-1, som betyder kvartersområde för byggnader och anläggningar som betjänar samhällsteknisk försörjning och området är i detaljplanen reserverat för en avfallsförbränningsanläggning. Ett utdrag ur detaljplanen finns i följande figur (Figur 7–3).
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Figur 7-3. Utdrag ur Stormossens detaljplan

7.1.5 Konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen
Avfallsförbränningsanläggningen är belägen intill goda trafikförbindelser och i områdets
närhet finns inga störningskänsliga objekt såsom bostäder. För att projektet vid avfallsförbränningsanläggningen ska kunna genomföras behöver inga trafikleder byggas, det behövs inga ändringar av huvudvägnätet eller anläggning av nya bostads-, arbetsplats-, industri- eller avfallshanteringsområden på ett sätt som avviker från gällande planer för
markanvändningen.
Det planerade projektet är i sin helhet beläget på ett område som redan nu är planlagt för
en avfallsförbränningsanläggning. Detta är lönsamt från samhällsstrukturens synpunkt, eftersom projektet effektiverar ett fullföljande av gällande planer. Områdets storlek och
lämplighet för den planerade verksamheten har utretts och bedömts i samband med landskaps-, general- och detaljplaneringen och projektet fullföljer dessa planer.
Enligt det som presenterats ovan är konsekvenserna för samhällsstrukturen till följd av
projektet vid avfallsförbränningsanläggningen små och positiva. Konsekvenserna i anslutning till samhällsstruktur och markanvändning är oberoende av om en rökgaskondensor
installeras på området eller inte.

7.1.6 Projektet genomförs inte ALT 0
I en situation enligt alternativ ALT 0 genomförs projektet inte och avfallsförbränningsanläggningens verksamhet fortsätter i nuvarande form. Om projektet inte genomförs uppstår inga förändringar i samhällsstrukturen eller markanvändningen.

7.1.7 Jämförelse av alternativ och konsekvensernas betydelse
Avfallsförbränningsanläggningens konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen har bedömts bli små, eftersom projektets funktioner är likadana som områdets
nuvarande funktioner, och funktionerna stöder sig på den befintliga infrastrukturen. Projektet effektiverar ett fullföljande av gällande planer, vilket innebär att konsekvenserna är
positiva. I närheten av projektområdet finns inga objekt som är känsliga beträffande förändringar i samhällsstrukturen såsom bostadsområden, skydds- eller rekreationsområden.
Därför har områdets känslighet bedömts vara liten.
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7.1.8 Minskning av de negativa konsekvenserna
Eftersom avfallsförbränningsanläggningens konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen är positiva finns inget behov av att minska negativa konsekvenser.

7.1.9 Bedömningens osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
Det finns ingen osäkerhet i bedömningen av konsekvenserna för samhällsstrukturen och
markanvändningen. I landskapsplanen, delgeneralplanen och detaljplanen är området anvisat för den verksamhet som projektet gäller.

7.2

Landskap och kulturmiljö

7.2.1 Konsekvensens ursprung och influensområde
Avfallsförbränningsanläggningens landskapspåverkan utgörs av de strukturella förändringar som den nya skorstenen ger upphov till. Förändringen berör landskapsbilden
och -strukturen på projektområdet och det omgivande området. Detta kan leda till att
landskapets struktur och karaktär förändras.

7.2.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder
Bedömningen av konsekvenserna för landskapet och kulturmiljön har gjorts som en expertbedömning. Konsekvensbedömningen när det gäller landskap och kulturmiljö har koncentrerats på förändringen i landskapsbilden: vart syns de planerade utbyggnaderna, hur
stor blir förändringen i landskapet och på vilka platser blir förändringen i landskapet betydande.
Vid bedömning av konsekvenserna för landskapet och kulturmiljön utnyttjades kartor,
flygfoton och markanvändningsplaner samt myndigheternas registeruppgifter (bl.a. Museiverket och databasen Oiva). Det har utarbetats en geodatabaserad synlighetsanalys
över området för att skapa en uppfattning om den planerade skorstenens synlighet i det
omgivande landskapet. På planeringsområdet har dessutom terränggranskningar gjorts
för att precisera utgångsinformationen.
En landskapsanalyskarta över planeringsområdet och dess näromgivning har utarbetats.
Den innehåller en sammanställning av ovannämnda utgångsmaterial och områdena med
den betydelsefullaste och känsligaste landskapsbilden har beskrivits. Med hjälp av landskapsanalysen har man sedan bedömt projektets konsekvenser för när- och fjärrlandskapet.

7.2.3 Bestämning av det berörda objektets känslighet och konsekvensens storlek
Ett påverkat objekts känslighetsnivå i fråga om landskapspåverkan och bevarade särdrag i
kulturmiljön beror på vad området används till och dess historia. Känslighetsnivån påverkas också av den omgivande byggda miljöns beskaffenhet samt hur mycket de har varit
utsatta för förändringar av de historiska särdragen tidigare. De främsta kriterierna för bestämning av känslighetsnivån är sammanställda i nedanstående tabell (Tabell 7-3).
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Känsliga för förändringar är högt belägna och särskilt karakteristiska utsiktsområden
(t.ex. åslandskap samt vidsträckta landskap med åkrar eller sjöar med eventuella landmärken) och landskap, byggnads- och miljöobjekt eller vägsträckningar som har bevarats
oförändrade samt helheter med bibehållen enhetlig stadsbild och landskapshelheter eller
kulturhistoriska helheter med enhetligt bibehållen karaktär.
Tabell 7-3. Landskap och kulturmiljö, det påverkade objektets känslighetsnivå.
Liten

Måttlig

Stor

Tids- och stilmässigt oenhetligt byggda områdeshelheter samt objekt där det sedan tidigare finns
skador i landskapet eller störningar, t.ex. industriverksamhet eller stora trafikmängder. Inga
nämnvärda landskapsobjekt, vyer eller historiska värden.
Landskapsobjekt eller kulturhistoriska objekt som tidigare varit utsatta för förändringar eller
fragmenterade rekreationsområden, byggda områdeshelheter samt objekt där det finns industriverksamhet eller stora trafikmängder. Inga landskapsobjekt, vyer eller historiska värden som kan
klassificeras som betydelsefulla.
Landskapsobjekt eller kulturhistoriska objekt eller områdeshelheter som har bevarats i ursprungligt eller nästan ursprungligt skick beträffande landskap och/eller användningsändamål samt enhetliga grön- och rekreationsområden. Platser där det finns landskapsobjekt, vyer eller historiska
värden som kan klassificeras som betydelsefulla.

Tabell 7-4. Storleksklass för konsekvenser som berör landskapet och kulturmiljön (grönt är positiv och gult negativ riktning).
Liten

Förändringen syns endast i den
närmaste omgivningen och påverkar inte bevarandet av särdrag som är viktiga för landskapet eller kulturmiljön.
Förändringen är antingen kortvarig (<= ett år), medellång (1-5
år) eller långvarig (>5 år) och
påverkan kan upplevas som neutral eller positiv.
Liten

Medelstor

Stor

Förändringen syns på ett större
område än bara den närmaste
omgivningen men påverkar inte
möjligheterna att bevara särdrag
som är viktiga för landskapet eller kulturmiljön.
Förändringen är antingen permanent eller långvarig (>5 år) men
kan lindras så att påverkan upplevs som neutral eller positiv.

Förändringen syns på ett vidsträckt område i landskapet eller påverkar på annat väsentligt
sätt bevarandet av särdrag som
är viktiga för landskapet eller
kulturmiljön. Förändringen är
antingen permanent eller långvarig (>5 år). Trots åtgärder för
att
minska
konsekvenserna
upplevs förändringen med stor
sannolikhet som negativ.

Medelstor

Stor

7.2.4 Nuvarande tillstånd
I indelningen i landskapsprovinser ligger projektområdet i Österbotten, närmare bestämt
Södra Österbottens kustregion. Från Vasa skärgård norrut är kusten flackt kuperat moränområde med blockmarker. Kustregionen är avvikande från det övriga landskapet sydboreal vegetationszon. Trädbeståndet har ett stort inslag av gran och även lövträd. Skogarna är äldre än annanstans i landskapet och de sträcker sig ända ut i den yttre skärgården. Myrmarkerna består i allmänhet av små arealer. På fastlandet påminner bosättningen på odlingsslätten om odlingsslätterna i Södra Österbotten, där byarna längs byvägarna
och den bandliknande bosättningen i byar längs åstränderna traditionellt har funnits på
åarnas strandbrinkar utom räckhåll för översvämningar. Tätare byar finns på flackt sluttande kullar.
Projektområdet (Figur 7-4) ligger ungefär på höjdnivån +20 m ö.h. Projektområdet är något högre beläget än den övriga terrängen på ett stigande, skogbevuxet åsområde som
stiger till som högst cirka +30 m ö.h. Vid den västra kanten av åsområdet finns åkerremsor nära havsytans nivå (mindre än +5 m ö.h.) cirka två kilometer från projektområdets
gräns. På området finns bostäderna främst vid åkerslätternas kanter. Efter åkerslätterna
tar tätortsstrukturen delvis vid. Norr och söder om området består terrängen huvudsakligen av dikade skogbevuxna våtmarksområden där det inte finns några bostäder. Här ligger
terrängen ungefär på nivån +10 m ö.h. På östra sidan på cirka fem kilometers avstånd
från projektområdet rinner Kyro älv, som ligger på nivån cirka 0… +5 m ö.h. och kantas
av åkrar. Kyro älv beskriver en landskaps- och kulturmiljö som är typisk för Södra Österbottens kustregion där bandliknande bostadsområden finns på älvbrinkarna utom räckhåll
för översvämningarna.
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Figur 7-4. Projektområdets topografi.

Värdefulla landskaps- och kulturmiljöobjekt och -områden
Värdefulla landskaps- och kulturmiljöobjekt och -områden samt fasta fornlämningar framgår av följande karta (Figur 7-5).
I projektområdets omedelbara närhet finns inga nationellt eller regionalt värdefulla landskapsområden. Närmaste nationellt värdefulla landskapsområde, Kyro älvdal, ligger cirka
fyra kilometer öster om projektområdet. Sydväst om området, på cirka tre kilometers avstånd, finns det regionalt värdefulla landskapsområdet Söderby bygata. Cirka fyra kilometer väster om området finns dessutom Norra Grundfjärden. Kyro älvdal värderas också
som regionalt värdefullt landskapsområde med en något vidare avgränsning. Österbottens
förbund håller på att göra en uppdateringsinventering där det föreslås att Söderby bygata
inte mera ska höra till gruppen regionalt värdefull kulturmiljö. I samband med inventeringen föreslås också att Norra Grundfjärden och Gamla Vasa begravningsplats ska sammanslås.
Ett nationellt värdefulla byggt kulturmiljöobjekt (RKY 2009) i projektområdets omgivning
är Moippevägens stengärdesgårdar i nordost. Platsen ligger ungefär fyra kilometer från
projektområdet.
I närheten av projektområdet finns inga traditionslandskap antecknade i landskapsplanen
(Åkerlunds hage på cirka 6 km avstånd) och inte heller några kulturhistoriskt eller landskapsmässigt värdefulla vägar, rutter eller vägsträckningar (Kyrönkangasvägen på cirka 6
km avstånd). Byggnader som hör till byggnadsarvsregistret och finns i områdets närhet är
Kvevlax och Roparnäs kyrkor fem respektive sex kilometer från projektområdet.
I landskapsplanen finns ett rekreationsområde utmärkt cirka 1,5 kilometer sydväst om
projektområdets gräns. I planeringsbestämmelsen står det att då området planeras ska
särskild vikt fästas vid kultur-, landskaps- och miljövärden. I landskapsplanen finns därtill
en riktgivande friluftsled utmärkt öster/söder om projektområdet, som närmast cirka en
kilometer från projektområdets gräns.
Närmaste fasta fornlämning (Koppargruvan) ligger alldeles vid projektområdets gräns.
Fornlämningen är av typen råvaruanskaffningsplats och den är daterad till historisk tid. På
cirka 500 meters avstånd finns därtill en fast fornlämning (Varggropen), som är av typen
arbets- och tillverkningsplats och är daterad till historisk tid.
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Figur 7-5. Värdefulla landskaps- och kulturmiljöområden och fasta fornlämningar i projektområdets omgivning.

7.2.5 Konsekvenser för landskap och kulturmiljö
Alternativ ALT 1
I alternativ 1 utnyttjar avfallsförbränningsanläggningen 200 000 t/a avfallsbränsle, vilket
medför att en ny skorsten måste byggas. Att en skorsten byggs förändrar dock inte landskapsbilden i närområdet (Figur 7-6…Figur 7-9) på något betydande sätt. Förändringar
uppstår alldeles i projektområdets industriella närmiljö, men förändringarna i landskapsbilden i alternativ 1 blir inte betydande jämfört med nuläget. Projektet påverkar inte heller
bevarandet av områdets kulturmiljö. Projektet bedöms inte påverka landskapet och kulturmiljön. Enligt Finavias utlåtande om flyghinder påverkar skorstenen som ska byggas
inte höjdbegränsningsytorna enligt Finavias luftfartsbestämmelser för flygplatser AGA M36 eller flygtrafikens smidighet.
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Figur 7-6. Landskapsanalyskarta över projektområdets omgivning, område där konsekvenser i
teorin kan uppkomma. På kartan anges utöver synlighetsanalysen också platserna där fotomontagen fotograferats och värdefulla landskaps- och kulturmiljöområden och fasta fornlämningar i
projektområdets omgivning.

Figur 7-7. Fotomontage från plats 1 mot projektområdet. Avfallsförbränningsanläggningens nuvarande funktioner är utmärkta med rött och den i alternativ ALT 1 planerade nya skorstenen
med blått, terrängformerna är utmärkta med en grön linje.

Figur 7-8. Fotomontage från plats 2 mot projektområdet. Avfallsförbränningsanläggningens nuvarande funktioner är utmärkta med rött och den i alternativ 1 planerade nya skorstenen med
blått, terrängformerna är utmärkta med en grön linje.

Figur 7-9. Fotomontage från plats 3 mot projektområdet. Avfallsförbränningsanläggningens nuvarande funktioner är utmärkta med rött och den i alternativ 1 planerade nya skorstenen med
blått, terrängformerna är utmärkta med en grön linje.
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Om rökgaskondensorn inte byggs kommer ingen ny skorsten att påverka landskapet och
situationen motsvarar alternativ ALT 0 i fråga om landskapspåverkan.

7.2.6 Projektet genomförs inte ALT 0
I alternativet ALT 0 fortsätter verksamheten enligt nuvarande miljötillstånd. Projektet
syns inte på något större område än den omedelbara näromgivningen och det här alternativet anses inte påverka landskapet eller bevarandet av värdefulla objekt i kulturmiljön.

7.2.7 Jämförelse av alternativ och konsekvensernas betydelse
Alternativ ALT 0 och ALT 1 anses inte påverka landskapet eller bevarandet av värdefulla
objekt i kulturmiljön. Konsekvenserna av alternativ ALT 1 blir högst mycket lokala och berör ett område med industriell verksamhet. På basis av konsekvensernas storlek och det
påverkade objektets känslighet får man fram konsekvensernas betydelse. Konsekvenserna av projektet och dess alternativ är högst av liten betydelse.

Influensområdets känslighet

Konsekvensens storlek

Stor
tiv

nega-

Medelstor
negativ

Liten negativ

Ingen påverkan

Liten
tiv

posi-

Medelstor
positiv

Stor positiv

Liten

Måttlig

Liten

Liten

ALT 0
ALT 1

Liten

Liten

Måttlig

Måttlig

Stor

Måttlig

Liten

Ingen påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Stor

Stor

Stor

Måttlig

Ingen påverkan

Måttlig

Stor

Stor

7.2.8 Minskning av de negativa konsekvenserna
Vid behov kan utsikten mot projektområdet göras skymd med hjälp av trädplanteringar
och skyddsvallar.

7.2.9 Bedömningens osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
Alla åtgärder som vidtas i projektområdets omgivning (bl.a. byggnation, skogsbruksåtgärder) påverkar områdets allmänna landskapsbild och hur människorna upplever området.
Speciellt trädbeståndet kring projektområdet har stor betydelse för verksamhetens synlighet i landskapet. Om träden avlägsnas för att förnyas eller till följd av stormskador kan
nya utsikter mot projektområdet öppnas. Beträffande landskapspåverkan finns inget behov av uppföljning. Det är skäl att bevara tillräckliga skogbevuxna zoner i projektområdets omgivning.
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8.

MÄNNISKORNAS LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

8.1

Trafik

8.1.1 Konsekvensens ursprung och influensområde
Projektets konsekvenser för trafiken uppkommer under byggtiden till följd av trafiken till
byggplatsen medan den nya skorstenen byggs och de nya anordningarna levereras. Under
driften påverkas trafiken av transporterna till anläggningen, personbilstrafiken till området
samt trafiken till arbetsplatsen. Konsekvensen utgörs av förändringen i trafikmängd jämfört med nuvarande situation. I det här projektet består förändringen av ökad trafik av
avfallstransporter.

8.1.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder
Som utgångsinformation om projektets trafikpåverkan har uppgifter om trafikmängderna i
Trafikverkets vägregister använts. Byggåtgärderna i det här projektet är så små att trafikmängden under byggtiden bedöms ligga betydligt under trafikmängden under driften.
Utgångspunkt för bedömningen har också varit projektets trafikmängder som har uppskattats utgående från den nuvarande trafikmängden till anläggningen.

8.1.3 Bestämning av det berörda objektets känslighet och konsekvensens storlek
Det påverkade objektets känslighetsnivå bestäms av trafiknätets egenskaper och den omgivande markanvändningen. Känslighetsnivån påverkas av exempelvis mängden industri,
trafik och boende på det aktuella området. Områdets och bosättningens karaktär, exempelvis närhet till fritidsbostäder eller skolor, påverkar känslighetsnivån.
Tabell 8-1. Trafik, bestämning av influensområdets känslighetsnivå.
Liten

Mycket verksamhet som ger upphov till tung trafik, stora trafikmängder. Inga störningskänsliga
objekt, exempelvis skolor, daghem och fritidsbostäder. Områdets vägnät är planerat för stora trafikmängder.

Måttlig

Litet verksamhet som ger upphov till tung trafik, måttliga trafikmängder. I någon mån störningskänsliga objekt, exempelvis skolor, daghem och fritidsbostäder. Områdets vägnät är fungerande,
men trafikstockning förekommer tidvis.

Stor

Ingen verksamhet som ger upphov till tung trafik, de nuvarande trafikmängderna är små. Rikligt
med störningskänsliga objekt, exempelvis skolor, daghem och fritidsbostäder. Områdets vägnät
är inte planerat för tung trafik eller trafikstockning förekommer redan nu.

Storleksordningen för trafikkonsekvenserna av projektet bestäms enligt de negativa konsekvenserna av trafikökningen i trafiknätet. Trafikmängderna för de olika projektalternativen har bedömts i förhållande till vägnätets nuvarande och prognostiserade trafikmängder.
Tabell 8-2. Bestämning av storleken på de faktorer som påverkar trafiken.
Liten
Påverkan är kortvarig. Förändringen i trafikmängder är liten
och orsakar endast i någon mån
eller inte alls negativa/positiva
konsekvenser för trafiksäkerheten, trafikens smidighet och förhållandena för gång- och cykeltrafiken.
Liten

Medelstor

Stor

Påverkan är långvarig. Förändringen i trafikmängder är måttlig
och försämrar/förbättrar trafikens
smidighet, trafiksäkerheten och
förhållandena för gång- och cykeltrafiken i närområdena.

Påverkan är permanent. Förändringen i trafikmängder är
stor och minskar/förbättrar betydligt trafikens smidighet samt
förhållandena för gång- och cykeltrafiken samt trafiksäkerheten på ett vidsträckt område.

Medelstor

Stor

8.1.4 Nuvarande tillstånd
Trafiken till anläggningen sker från Karlebyvägen riksväg 8 via en planskild korsning och
en rondell till Södra Fulmossvägen (gamla Karlebyvägen). Fordonen kommer till avfallscentralens område längs Stormossvägen och fortsätter till vägningsstationen som betjänar
både avfallscentralen och avfallsförbränningsanläggningen. Lasterna fortsätter från vägningsstationen längs Stormossvägen genom avfallscentralen och svänger av till Kompostvägen. Från Kompostvägen fortsätter lasterna via Energivägen till avfallsförbränningsan78

läggningens gårdsområde och till avfallsmottagningshallen. Returtrafiken sker längs
samma rutt. Områdets vägar är asfalterade och planerade för dubbelriktad trafik. Områdets vägar används endast av dem som levererar avfall och i anslutning till annan industriell verksamhet på området.

Figur 8-1. Trafikarrangemang på avfallsförbränningsanläggningens närområde.

Det är skäl att notera ändringsarbetena på omfartsvägen (riksväg 8) förbi området där
Stormossens avfallscentral finns. Omfartsvägen öppnades för trafik i slutet av september
2014. Smedsby omfartsväg ligger på riksväg 8, som är en av Vasa stadsregions viktigaste
vägförbindelser. Omfartsvägen har byggts med fyra filer / två filer med mitträcke på avsnittet Hemstrand–Stormossen–Kvevlax. Det byggdes totalt 4 planskilda korsningar och 4
korsningsbroar och för gatunätet. För gatunätet och vid ändarna av de planskilda korsningarnas ramper byggdes fem rondeller. Bullerskydd byggdes på cirka 7 km och grundvattenskydd på cirka 2 km. En av dessa planskilda korsningar finns vid Stormossens avfallscentral och via den leds trafiken också till Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning.
Den lätta och långsamma trafiken leds längs den gamla riksväg 8, som nu har blivit gata,
samt längs parallellvägen som ska byggas på sträckan Stormossen–Kvevlax norrut mot
Kvevlax. Med dessa vägarrangemang har trafiksäkerheten och smidigheten förbättrats.
Vid Stormossens avfallscentral var trafikmängden på omfartsvägen (riksväg 8) 8946 fordon/dygn år 2014. Den tunga trafikens andel av detta var 561 fordon/dygn. Stormossens
avfallscentral hade en trafikmängd på 63500 fordon/a eller cirka 265 fordon/dygn år
2014. Den tunga trafikens andel av detta var 45500 fordon/a eller cirka 190 tunga fordon/dygn. Av den tunga trafiken körde 9500 fordon/a eller cirka 40 fordon/dygn till
Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning.

79

Figur 8-2. Karta över trafikmängder.

8.1.5 Konsekvenser för trafiken
Under byggtiden förekommer trafik i anslutning till leveranser av anordningar och skorstensbygget. Den här trafiken är mindre än trafiken under normal drift, så trafikpåverkan
under byggtiden blir liten.
Följande tabell (Tabell 8-3) visar trafiken under driften i alternativ ALT 0 och ALT 1. Trafikökningen på Stormossens område blir cirka 3 %, vilket kan anses vara litet med beaktande av områdets användningsändamål och vägnätets skick. För trafiken på omfartsvägen (riksväg 8) innebär alternativ ALT 1 en ökning av trafiken med 0,1 %. Då man beaktar den nuvarande trafikregleringen på omfartsvägen kan påverkan anses vara betydelselös. Det är skäl att notera att det redan i två års tid har rört sig en trafikmängd som
närapå motsvarar alternativ ALT 1, och detta har inte orsakat några problem. Leveransen
av rökgaskondensorn påverkar inte trafikmängderna.
Tabell 8-3. Trafikmängder i det bedömda projektet.

Trafik
Stormossen
Tung trafik
Persontrafik
Westenergy
Tung trafik
Persontrafik
Övrig trafik
Tung trafik
Totalt

ALT 0
per år

ALT 0
per dygn

ALT 1
per år

ALT 1
per dygn

36 000
18 000

150
75

36 000
18 000

150
75

7 500
3 600

31
15

10 000
3 600

42
15

18 000
83 100

75
346

18 000
85 600

75
357
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8.1.6 Projektet genomförs inte ALT 0
Om projektet inte genomförs uppstår inga förändringar i trafikmängderna.

8.1.7 Jämförelse av alternativ och konsekvensernas betydelse
Byggåtgärderna blir mycket små och orsakar inga förändringar i trafiken. På basis av bedömningen sker nästan inga förändringar i trafiken, varvid inte heller några konsekvenser
uppstår. Då konsekvensen granskas tillsammans med objektets känslighet blir konsekvenserna betydelselösa.

Influensområdets känslighet

Konsekvensens storlek

Stor
tiv

nega-

Medelstor
negativ

Liten negativ

Ingen påverkan

Liten
tiv

posi-

Medelstor
positiv

Stor positiv

Liten

Måttlig

Liten

Liten

ALT 0
ALT 1

Liten

Liten

Måttlig

Måttlig

Stor

Måttlig

Liten

Ingen påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Stor

Stor

Stor

Måttlig

Ingen påverkan

Måttlig

Stor

Stor

8.1.8 Minskning av de negativa konsekvenserna
Trafikökningen är liten jämfört med områdets övriga trafik och på området har det redan
vidtagits omfattande åtgärder för att förbättra trafikens smidighet och trafiksäkerheten,
så det behövs inga åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna.

8.1.9 Bedömningens osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
Områdets trafikmängder är väl kända och områdets trafikarrangemang har planerats med
beaktande av den tunga trafikens behov, så det finns egentligen inga osäkerhetsfaktorer i
anslutning till bedömningen av konsekvenserna för trafiken.

8.2

Buller och vibrationer

8.2.1 Konsekvensens ursprung och influensområde
Projektets bullerpåverkan har bedömts genom modellering av bullerspridningen. Som utgångsinformation för modelleringen av bullret i nuläget användes uppmätta värden för
bullerutsläppen från anläggningens bullerkällor samt anläggningens nuvarande trafikmängder. I nuläget är influensområdet för anläggningens processbuller på 55 dB dagtid
begränsat till avfallsbehandlingsanläggningens tomt. Främst avfallstransporterna orsakar
buller under dagtid i den omedelbara närheten av vägen genom Stormossens avfallshanteringsområde. Nattetid når influensområdet för 50 dB buller som längst cirka 150 m från
avfallsförbränningsanläggningens byggnad. Nattetid förekommer inga regelbundna avfallstransporter, så vägtrafiken är liten. På influensområdet finns inga objekt som kan bli
störda av buller.
Byggåtgärderna är små i det här projektet och buller uppkommer endast kortvarigt. Höjningen av avfallsförbränningens kapacitet väntas inte öka processbullret från anläggningen. Bedömningen av projektets bullerpåverkan har utgått ifrån bullret från ökade avfallstransporter, vilket har uppskattats i en bullermodellering.
Under projektets byggtid och under driften bedöms inga vibrationer uppkomma, eftersom
byggåtgärderna är små. Under driften finns inga funktioner som orsakar vibrationer vid
avfallsförbränningsanläggningen.

81

8.2.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder
Modelleringen av bullerspridningen har gjorts med nordiska beräkningsmodeller för vägoch industribuller. Dessa modeller är allmänt godkända i Finland och används för bestämning av bullerpåverkan vid den här typen av projekt.
I modellen för beräkning av buller från vägtrafiken lägger man in uppgifter om trafikmängden och modellen innehåller utgångsvärden för buller för sådan trafik. Modellen för
industribuller, alltså den allmänna modellen för bullerspridning (General Prediction
Method, Kragh m.fl. 1982) innehåller ingen utgångsinformation utan i projektet användes
uppmätta värden för bullerutsläppen från avfallsförbränningsanläggningens bullerkällor.

8.2.3 Bestämning av det berörda objektets känslighet och konsekvensens storlek
Det påverkade objektets känslighetsnivå bestäms av bl.a. ljudets medelljudnivå, dess karaktär och den omgivande markanvändningens egenskaper. Känslighetsnivån påverkas av
mängden störningskänsliga objekt (bl.a. bostadshus/fritidshus, skolor/daghem, skyddsområden) på området. De främsta kriterierna för känslighetsnivån i den här bedömningen
anges i följande tabell (Tabell 8-4).
Tabell 8-4. Buller, kriterier som använts i bedömningen av det påverkade objektets känslighetsnivå.
Liten

På området finns mycket verksamhet som orsakar buller (t.ex. industri) eller området ligger redan nu inom influensområdet för exempelvis trafikbuller och bullernivån överskrider riktvärdet. På
området finns inga bullerkänsliga objekt såsom bostäder, fritidsbostäder, skolor eller daghem eller naturskyddsområden, och området används inte för rekreation.

Måttlig

På området finns i någon mån verksamhet som ger upphov till buller eller området ligger annars
inom ett influensområde för buller. På området finns i någon mån bostäder, men inga särskilt bullerkänsliga objekt såsom skolor och daghem, och området används inte för rekreation.

Stor

På området finns endast litet verksamhet som ger upphov till buller och området ligger inte inom
influensområdet för buller från någon annan bullerkälla. På området finns mycket bostäder eller
fritidsbostäder samt särskilt bullerkänsliga objekt såsom skolor och daghem eller området används för rekreation.

I statsrådets beslut (SRb 993/1992) anges på basis av markanvändningens egenskaper
riktvärden för medelljudnivåerna dag- och nattetid (LAeq7-22 / LAeq22-7) som ska följas vid
planering av markanvändning, trafik och byggande samt vid tillståndsförfarande för byggande. En sammanfattning av riktvärdena presenteras i följande tabell (Tabell 8-5).
Tabell 8-5. Allmänna riktvärden för buller enligt SRb 993/1992.

Bullrets A-vägda medelljudnivå (ekvivalentnivå), LAeq, högst
Dag

Natt

kl. 7-22

kl. 22-7

55 dB

50 / 45 dB1) 2)

45 dB

40 dB3)

Bostads-, patient- och inkvarteringsrum

35 dB

30 dB

Undervisnings- och möteslokaler

35 dB

-

Affärs- och kontorsrum

45 dB

-

UTOMHUS
Områden för boende, rekreationsområden
i tätorter och i deras omedelbara närhet
samt områden som betjänar vårdinrättningar eller läroanstalter
Områden

för

fritidsbosättning4),

cam-

pingområden, rekreationsområden utanför
tätorter och naturskyddsområden

INOMHUS

1)

På nya områden är nattriktvärdet för buller 45 dB.

2)

På områden som betjänar läroanstalter tillämpas inte nattriktvärdet.

3)

Nattriktvärdet tillämpas inte på sådana naturskyddsområden som inte allmänt används för vistelse eller naturob-

servationer nattetid.
4)

På områden som används för fritidsboende i tätorter kan riktvärdena för boendeområden tillämpas

Om bullret till sin art är impulsartat eller smalbandigt, läggs 5 dB till mät- eller beräkningsresultatet innan det jämförs med riktvärdena.
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Dessutom har avfallsförbränningsanläggningen gällande miljötillstånd som innehåller
gränsvärden för bullret från den nuvarande verksamheten. Gränsvärdena i det nuvarande
miljötillståndet är:
”Bullret i omgivningen från anläggningens verksamhet får inte tillsammans med bullret
från övriga verksamhetsutövare på Stormossen dagtid (kl. 7–22) överstiga ekvivalentbullernivån 55 dB (LAeq) eller nattetid (kl. 22–7) 50 dB (LAeq) vid närmaste störningskänsliga
objekt och börvärdet på Naturaområde är 45 dBdag. Om bullret till sin art är impulsartat
eller smalbandigt, läggs 5 dB till mät- eller beräkningsresultatet innan det jämförs med
den tillåtna bullernivån.”
De bedömningskriterier som använts vid bedömning av bullerpåverkans storleksordning i
det här projektet finns sammanställda i följande tabell (Tabell 8-6). Vid bedömning av
konsekvensernas storleksordning har man beaktat bullrets styrka och spridning till störningskänsliga platser samt hur länge den bullrande verksamheten pågår.
Tabell 8-6. Kriterier som använts för bedömning av bullerpåverkans storleksordning i den här
konsekvensbedömningen.
Liten

Medelstor

Stor

Ändringen i bullernivån till följd
av projektet är liten eller bullerpåverkan är kortvarig. Projektet
orsakar ingen överskridning av
riktvärdena för bullernivån.

Den ändring som projektet orsakar i bullernivån är medelstor och
projektet orsakar ingen överskridning av rikt- eller gränsvärden för bullernivån eller den ändring som projektet orsakar i bullernivån är liten, men projektet
kan ge upphov till en liten överskridning/underskridning av bullernivån. Bullerpåverkan pågår en
medellång tid (månader).

Ändringen i bullernivån till följd
av projektet är stor. Projektet
orsakar överskridning/ underskridning av rikt- eller gränsvärdena för bullernivån. Påverkan fortgår under anläggningens hela livscykel.

Liten

Medelstor

Stor

8.2.4 Nuvarande tillstånd
Avfallsförbränningsanläggningens bullerområden dag- och nattetid i nuläget hösten 2015
har modellerats och presenteras i följande figurer (Figur 8-3 och Figur 8-4). Anläggningens bullerområde med 55 dB dagtid gränsar i praktiken till anläggningens tomt. En medelljudnivå på 50 dB nattetid når som längst cirka 150 m från avfallsförbränningsanläggningens byggnad. På det närbelägna Naturaområdet underskrids målnivån på 45 dB nattetid.
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Figur 8-3. Avfallsförbränningsanläggningens medelljudnivåer dagtid i nuläget L Aeq7-22.

Figur 8-4. Avfallsförbränningsanläggningens medelljudnivåer nattetid i nuläget L Aeq22-7.

8.2.5 Påverkan av buller och vibrationer
Projektet vid avfallsförbränningsanläggningen ökar avfallstransporterna, varvid bullret
från vägtrafiken främst inom Stormossens avfallsbehandlingscentrals område något ökar
dagtid. I normala fall sker inga avfallstransporter nattetid. Ökningen av kapaciteten väntas inte påverka anläggningens processbuller, vilket innebär att anläggningens buller nattetid inte ökar. Avfallsförbränningsanläggningens medelljudnivåer dag- och nattetid med
den avfallsförbränningsmängd som avses i alternativ ALT 1 presenteras i följande figurer
(Figur 8–5 och Figur 8–6).
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Figur 8-5. Avfallsförbränningsanläggningens medelljudnivåer dagtid i alternativ ALT 1 L Aeq7-22.

Figur 8-6. Avfallsförbränningsanläggningens medelljudnivåer nattetid i alternativ ALT 1 L Aeq22-7.

Projektet ökar i någon mån bullret dagtid från vägen genom Stormossens avfallsbehandlingscentral. Förändringarna är dock små och är begränsade till industriområdet där det
inte finns några störningskänsliga objekt. Inga avfallstransporter sker nattetid, så projektet påverkar inte medelljudnivån nattetid. Ökningen av avfallstransporterna ökar inte
bullret från riksväg 8 i sådan omfattning att det skulle ha en noterbar betydelse.
Det störningskänsliga objekt som ligger närmast avfallscentralen är Naturaområdet Vedahugget som inte påverkas av buller från projektet. På Naturaområdet underskrids i nuläget börvärdet 45 dB för buller nattetid som anges i miljötillståndet.
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Projektet har liten bullerpåverkan och den är begränsad till vägförbindelsens omedelbara
närhet. Rökgaskondensorn kommer inte att påverka bullernivåerna.

8.2.6 Projektet genomförs inte ALT 0
Om projektet inte genomförs kommer anläggningens medelljudnivåer dag- och nattetid
att förbli desamma som nu.

8.2.7 Jämförelse av alternativ och konsekvensernas betydelse
Influensområdets känslighet för buller har bedömts vara liten. Projektet enligt alternativ
ALT 1 har endast liten bullerpåverkan och bullret är begränsat till den omedelbara närheten av vägförbindelsen genom Stormossens avfallshanteringscentral. Förändringarna är
dock små och är begränsade till industriområdet där det inte finns några störningskänsliga
objekt. Projektet påverkar inte medelljudnivån nattetid. Ökningen av avfallstransporterna
ökar inte bullret från riksväg 8 i sådan omfattning att det skulle ha en noterbar betydelse.
Det objekt som ligger närmast avfallscentralen och kan bli stört är Naturaområdet Vedahugget som inte påverkas av buller från projektet. På Naturaområdet underskrids i nuläget börvärdet 45 dB för buller nattetid som anges i miljötillståndet.

Influensområdets känslighet

Konsekvensens storlek

Stor
tiv

nega-

Medelstor
negativ

Liten negativ

Ingen påverkan

Liten
tiv

posi-

Medelstor
positiv

Stor positiv

Liten

Måttlig

Liten

ALT 1

ALT 0

Liten

Liten

Måttlig

Måttlig

Stor

Måttlig

Liten

Ingen påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Stor

Stor

Stor

Måttlig

Ingen påverkan

Måttlig

Stor

Stor

8.2.8 Minskning av de negativa konsekvenserna
Projektets bullerpåverkan är liten och är begränsad till ett mycket litet område där det
inte finns några störningskänsliga objekt. Det finns inget behov av att begränsa bullerpåverkan.

8.2.9 Bedömningens osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
Bedömningen av bullerpåverkan är baserad på modellering av bullerspridningen. Modelleringens osäkerhetsfaktorer består av beräkningsmodellens osäkerheter samt osäkerhetsfaktorer i mätningen av bullerutsläppen.
Osäkerheten i den nordiska modellen för beräkning av bullret från vägtrafiken har allmänt
ansetts vara cirka ±2 dB på mindre än 500 m avstånd.
Utsläppen av buller från industrins bullerkällor har mätts med en metod enligt Nordtest NT
ACOU 080. Metodens exakthet beror bl.a. på mätförhållandena och lokala faktorer. Beräkningsnoggrannheten i modellen för industribuller beror på källans akustiska egenskaper,
beräkningsavståndet och terrängmodellen.
Enligt uppskattning är beräkningsmodellens totala exakthet cirka ±3 dB på mindre än 500
m modelleringsavstånd.
Denna osäkerhet ska beaktas vid bedömning av bullerområden och bullernivåer. De modellerade ljudnivåerna låg betydligt under riktvärdena och miljötillståndets gränsvärden,
så osäkerheten i tolkningen av resultaten ökar inte av att man beaktar osäkerheten.
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8.3

Luftkvalitet och klimat

8.3.1 Konsekvensens ursprung och influensområde
Medan avfallsförbränningsanläggningens ändringsarbeten pågår kan partikelutsläpp från
brytning och krossning uppkomma, men i det här projektet bedöms ingen brytning behövas under byggtiden. Under driften påverkas luftkvaliteten av rökgaserna. Under driftstopp är illaluktande utsläpp dessutom möjliga. Luftkvaliteten påverkas av haltförändringar i luften. Influensområdet för utsläpp i luften är mycket vidsträckt och förändringar i
luftkvaliteten kan genom modellering konstateras på flera kilometers avstånd från avfallsförbränningsanläggningen.
Avfallsförbränningsanläggningen påverkar klimatet genom förändringar i koldioxidbalansen. Dessa förändringar beror på koldioxidutsläpp från avfallsförbränningsanläggningen
samt utsläpp av växthusgaser från verksamhet som avfallsförbränningsanläggningen ersätter. Genom att utnyttja avfall som bränsle vid avfallsförbränningsanläggningen kan deponeringen av avfall på avstjälpningsplatsen minskas. På en avstjälpningsplats bildar organisk substans i avfallet metan, som är en betydligt starkare växthusgas än koldioxid.
Klimatet påverkas också via andra kraftverk, om energin från avfallsförbränningsanläggningen måste ersättas med fossila bränslen. Influensområdet för klimatpåverkan är globalt och omfattar alltså hela jordklotet.

8.3.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder
Utgångsinformation
I den här undersökningen utreddes spridningen av utsläppen från Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning och därvid uppkomna halter av svaveldioxid, kvävedioxid,
partiklar, klor, fluorväte, tungmetaller, arsenik, dioxin och furan samt lukt med hjälp av
en spridningsmodell. Utsläppskällornas läge på undersökningsområdet anges i följande figur (Figur 8-7). Med spridningsmodellen undersöktes halterna av föroreningar i utomhusluften till följd av utsläpp från den normala driften vid avfallsförbränningsanläggningen
samt halter av illaluktande ämnen från luktutsläpp i störningssituationer och förekomsten
av situationer med luktförekomst.

Figur 8-7. Skorstenarnas placering i utsläppsmodelleringen.

Avfallsförbränningsanläggningens utsläpp gjordes till en timserie som beskrev anläggningens normala drift och omfattade tre granskade år (2012–2014). Utsläppstidsserierna
skapades utgående från utsläppsutgifter som beräknades enligt utsläppsgränsvärdena i
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förordningen om avfallsförbränning och andra tekniska uppgifter. I utsläppstidsserien beaktades det uppskattade rökgasflödet och rökgasernas temperatur samt sporadiska utsläppsvariationer (± 20 %). Anläggningens drifttid är 8 000 h per år med beaktande av
ett årligt tre veckors driftstopp i april. Utsläppen av störande lukt undersöktes som en
granskning av maximala utsläpp med hjälp av beställarens uppgifter om illaluktande utsläpp. Vid en granskning av maximala utsläpp bestäms lukthalterna i anläggningens närområde till följd av de största möjliga momentana utsläppen. I granskningen kan anläggningens största möjliga momentana utsläpp förekomma var som helst i en lång tidsperiods timvisa meteorologiska situation. De utsläpp och uppgifter om utsläppskällorna som
användes i modellberäkningarna framgår av följande tabell. I tabellen anges också de utgångsuppgifter som användes vid modelleringen för ALT 0 år 2008. Jämfört med föregående modellering var utsläppen i den nu gjorda modelleringen något större och flödet
samt rökgastemperaturen mindre.
Tabell 8-7. Värden som användes i modellberäkningen av hur utsläppen från avfallsförbränningsanläggningen sprids.

Utsläppsgränsvärde
mg/m3
SO2
NOx
Partiklar
Klorväte
Fluorväte
Dioxiner och
furaner
Kadmium och
tallium
Arsenik och
tungmetaller
Lukt
Flöde
Temperatur
Skorstenhöjd

50
200
10
10
1
1,0x10-7

Utsläpp
ALT 1
t/a
62
248
12
12
1,2
1,24x10-7

Utsläpp
ALT 0
t/a
66
282
13
13
1,3
1,0x10-7

0,05

0,06

0,07

0,5

0,6

0,66

43
55
75

65
120
75

Nm3/s
°C
m

Störande
luktutsläpp
luktenh./m3

1 500
1,4
15
75

Metoder
Med hjälp av spridningsmodeller undersöks hur utsläppen sprids i atmosfären och vilka
halter av luftföroreningar de ger upphov till vid markytan. I modellerna ingår ofta också
beräkningsmetoder med vilkas hjälp man utöver spridningen kan undersöka hur luftföroreningarna omvandlas och kemiska reaktioner sker i atmosfären och hur de försvinner ur
atmosfären i form av nedfall. I den här undersökningen användes spridningsmodellen
UDM-FMI (Urban Dispersion Modelling system; Karppinen, 2001), som har utvecklats av
Meteorologiska institutet. Med den här modellen kan man uppskatta halter av luftföroreningar förorsakade av punktformiga utsläppskällor i utsläppskällornas närområden.
Vädermaterial
En meteorologisk tidsserie bestående av tre år, som representerar undersökningsområdets klimatologiska förhållanden, skapades utgående från observationer vid väderstationerna Pelmaa i Seinäjoki samt Klemetsö i Vasa och Vasa flygplats 2012–2014. För bestämning av blandningshöjden användes radiosondobservationer från observatoriet i Jokioinen
2012–2014. Följande figur (Figur 8-8) visar vindens riktnings- och hastighetsfördelning på
undersökningsområdet i form av en vindros. Sydliga vindar är dominerande på undersökningsområdet. Vindrosens sektorer anger från vilken riktning vinden blåser.
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Figur 8-8. Vindens riktning och hastighetsfördelning på det undersökta området 2012–2014.

Referensvärden
Föroreningshalterna enligt beräkningarna av spridningsmodeller eller mätning av luftkvaliteten kan bedömas genom att jämföra dem med rikt- och gränsvärden för luftkvaliteten.
De gränsvärden som gäller i EU-länderna är bindande och får inte överskridas på områden
där människor bor eller vistas. Med gränsvärden försöker man minska eller förhindra konsekvenser som är skadliga för hälsan och miljön. Gränsvärdena gäller inte till exempel på
industriområden eller trafikleder, med undantag av leder för gång- och cykeltrafik. De
nationella riktvärdena för luftkvaliteten är inte lika bindande som gränsvärdena, men de
används till exempel som stöd för stadsplaneringen och för att placera verksamheter som
orsakar risk för luftförorening. Målet är att förhindra att riktvärden överskrids samt att garantera att god luftkvalitet bibehålls.
Referensvärdena (rikt- och gränsvärdena) anges i samband med resultaten i kapitel 8.3.5.
Konsekvenser för klimatet
Avfallsförbränningsanläggningens inverkan på Finlands utsläpp av växthusgaser har uppskattats genom jämförelse avfallsförbränningsanläggningens koldioxidutsläpp med nuvarande kapacitet 150 000 t/a samt med kapaciteten 200 000 t/a som avses i projektet.
Koldioxidutsläppen har beräknats på basis av ändringen av kraftverkets effekt (13 MW)
och CO2-faktorerna. Som koldioxidfaktorer används följande värden (Statistikcentralen
”Polttoaineluokitus ja päästökertoimet”):
·
Avfall 40 t/TJ (CO2)
·
Stenkol 98,3 t/TJ (CO2)
·
Naturgas 55,04 t/TJ (CO2)
·
Torv 105,9 t/TJ (CO2)

8.3.3 Bestämning av det berörda objektets känslighet och konsekvensens storlek
Det påverkade objektets känslighet för påverkan bestäms enligt markanvändningen i omgivningen. Påverkande faktorer är bosättning, industri, rekreationsområden, trafikleder
osv. Det påverkade områdets känslighet är dessutom beroende av den nuvarande luftkvaliteten samt eventuella övriga utsläppskällor. De främsta kriterierna för känslighetsnivån
presenteras i nedanstående tabell (Tabell 8-8).
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Tabell 8-8. Luftkvalitet, bestämning av influensområdets känslighetsnivå.
Liten

Inom influensområdet finns få bostäder eller känsliga objekt såsom skolor. Luftkvaliteten är nöjaktig eller sämre och på området finns flera andra utsläppskällor såsom
kraftverk, livligt trafikerade leder, industri m.m.

Måttlig

Inom influensområdet finns bostadsområden och känsliga objekt såsom skolor. Inom
influensområdet finns få andra utsläppskällor och luftkvaliteten är huvudsakligen god.

Stor

Inom influensområdet finns tät bosättning eller skyddsområden, som är känsliga för
luftutsläpp. Inom influensområdet finns ingen annan verksamhet som orsakar utsläpp
och luftkvaliteten är huvudsakligen utmärkt.

Storleksordningen för projektets konsekvenser för luftkvaliteten bestäms enligt uppsatta
rikt- och gränsvärden. Dessa är huvudsakligen hälsobaserade, vilket betyder att man på
basis av dem kan granska konsekvensernas storlek i allmänhet med tanke på miljökonsekvenserna. Kriterierna som använts för att bedöma hur stora konsekvenserna för luftkvaliteten är framgår av nedanstående tabell (Tabell 8-9).
Tabell 8-9. Bestämning av storleken på de faktorer som påverkar luftkvaliteten.
Liten

Medelstor

Stor

Halterna minskar eller ökar i någon mån i omgivningen. Halterna
i omgivningen är klart under
rikt- och gränsvärdena.

Halterna minskar eller ökar i omgivningen och kan bidra till överskridningar av rikt- och gränsvärdena. De eventuella överskridningarna är kortvariga och det
finns inga känsliga objekt inom
deras influensområde.

Halterna minskar eller ökar påtagligt. Halterna i omgivningen
understiger eller överstiger riktoch gränsvärdena och influensområdet är vidsträckt.

Liten

Medelstor

Stor

8.3.4 Nuvarande tillstånd
De största utsläppskällorna av luftföroreningar som försämrar luftkvaliteten i Finland är
trafik, energiproduktion, industri och småskalig förbränning av trä. De största utsläppskällorna av lukt är avfalls- och avloppsvattenbehandling samt livsmedelsindustri, kemisk industri och cellulosaindustri. Luftföroreningar kommer också till Finland som fjärrtransportnedfall från platser utanför landets gränser.
Luftkvaliteten i Vasa, Korsholm och Malax har kontrollerats under åren 2012–2016 enligt
en plan för kontroll av luftkvaliteten. Den kontrollpunkt för luftkvaliteten som finns närmast planeringsområdet ligger i Vasa ungefär tio kilometer från Stormossen. Vid mätstationerna för luftkvaliteten mäts bl.a. halterna av kväveoxider, ozon och finpartiklar. På
grund av avståndet mellan mätpunkten och Stormossen är mätindexet för luftkvaliteten i
Vasa inte särskilt väl lämpat för att beskriva luftkvaliteten på Stormossens område. Kontrollpunkterna i Vasa beskriver luftkvaliteten i en stad, och luftkvaliteten vid Stormossen
bedöms vara renare, åtminstone i fråga om partiklar.
De nuvarande utsläppen i luften vid Stormossen består främst av gaser från avfallsförbränningsanläggningen och avfallscentralen (Stormossen), alltså s.k. växthusgaser.
Mängden av deponigaser minskas med hjälp av gasuppsamlingssystemen vid avfallsupplaget. De uppsamlade gaserna utnyttjas för energiproduktion i biogasanläggningen. Andra
faktorer som påverkar luftkvaliteten vid Stormossen är avgasutsläpp från trafiken samt
dammutsläpp från stenbrottsområdet och asfaltstationen i närheten.
Utsläpp som påverkar luftkvaliteten i Vasa- och Korsholmsområdet kommer vanligen från
industri, energiproduktion, trafik och uppvärmning av fastigheter.
Enligt Vasaregionens luftkvalitetsrapport 2013 var förbränningsbaserade utsläpp från industri och energiproduktion större än året innan. I stadsmiljö bestäms halterna av kvävedioxid av utsläppen från trafiken. Gällande rikt- eller gränsvärden för kvävedioxid överskreds inte.
Årsmedeltalet av halterna av inandningsbart stoft var på samma nivå som under tidigare
år. Överskridningar av gränsvärdet per dygn inträffade 20 gånger under året. Det tillåtna
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antalet överskridningar är 35 st per år. Riktvärdet för månadens näst högsta dygnsvärde
överskreds i mars och april. Enligt luftkvalitetsportalen skedde 17 st överskridningar av
dygnsgränsvärdet vid mätpunkten i Vasa centrum under år 2014.
Vid bedömning enligt index var luftkvaliteten i Vasa år 2013 oftast nöjaktig 57 % av dagarna (207 dagar). Luftkvaliteten var god 5 % (19 dagar), försvarlig 32 % (119 dagar),
dålig 5 % (17 dagar) och mycket dålig 3 dagar.

8.3.5 Konsekvenser för luftkvalitet och klimat
Under projektets byggtid uppkommer inga konsekvenser för luftkvaliteten. I konsekvensbedömningen presenteras resultaten för alternativ ALT 0 och ALT 1 jämsides för att förenkla jämförelsen. Det är skäl att notera att modelleringen av luftutsläppen för alternativ
ALT 1 har gjorts med nyare meteorologiskt material. Därför blir halterna, trots ökad kapacitet, till och med mindre än i alternativ ALT 0, vars resultat är baserade på de modelleringar som gjordes år 2008.
Svaveldioxid
De högsta årsmedeltalen av svaveldioxidhalten uppkom främst norr om avfallsförbränningsanläggningen, eftersom sydlig vind är förhärskande på området. Vid de bostadshus
som ligger närmast avfallsförbränningsanläggningen, mot nordväst, var årsmedeltalet av
svaveldioxidhalten på bostadsområdet under 0,05 µg/m³ och den halt som kan jämföras
med dygnsriktvärdet cirka 0,5 µg/m³. Svaveldioxidhalterna understeg de rikt- och gränsvärden för luftkvaliteten som har uppställts för att skydda hälsan.
Vid en jämförelse av alternativet som motsvarar miljötillståndet (ALT 0) ligger påverkan
på luftkvaliteten till följd av ökad kapacitet fortfarande under gällande rikt- och gränsvärden. Konsekvenserna för luftkvaliteten blir av samma storleksklass i båda alternativen.

Figur 8-9. De högsta svaveldioxidhalterna i utomhusluften till följd av svaveldioxidutsläpp från
Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning enligt spridningsmodellen jämfört med riktoch gränsvärdena för luftkvaliteten.
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Figur 8-10. Förändring i svaveldioxidhalten (ALT 0–ALT 1) till följd av den planerade höjningen
av avfallsförbränningsanläggningens kapacitet.

Kvävedioxid
De högsta årsmedeltalen av kvävedioxidhalten uppkom på grund av den förhärskande
vindriktningen på området främst norr om avfallsförbränningsanläggningen. Vid de närmaste bostadshusen nordväst om anläggningen var årsmedeltalet av kvävedioxidhalten
cirka 0,02 µg/m³ och den halt som kan jämföras med dygnsriktvärdet cirka 0,3 µg/m³.
Halterna understeg klart rikt- och gränsvärdena för luftkvaliteten.
Vid en jämförelse av alternativet som motsvarar miljötillståndet (ALT 0) ligger påverkan
på luftkvaliteten till följd av ökad kapacitet fortfarande under gällande rikt- och gränsvärden. Konsekvenserna för luftkvaliteten blir av samma storleksklass i båda alternativen.

Figur 8-11. De högsta kvävedioxidhalterna i utomhusluften till följd av kväveoxidutsläpp från
Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning enligt spridningsmodellen jämfört med riktoch gränsvärdena för luftkvaliteten.
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Figur 8-12. Förändring i kväveoxidhalten (ALT 0–ALT 1) till följd av höjningen av avfallsförbränningsanläggningens kapacitet.

De totala halterna av kväveoxider (NOx = NO + NO2) från avfallsförbränningsanläggningens utsläpp var mycket låga. Som högst var kväveoxidhalterna på det undersökta området som årsmedeltal 0,6 μg/m3. Halterna understeg klart årsgränsvärdet för kväveoxider,
30 μg/m3, som gäller på vidsträckta jord- och skogsbruksområden samt på områden som
är av betydelse för naturskyddet.
Partikelhalter
De högsta årsmedeltalen för halterna av inandningsbara partiklar uppkom främst norr om
avfallsförbränningsanläggningen, eftersom sydlig vind är förhärskande på området. Vid de
närmaste bostadshusen nordväst om anläggningen var årsmedeltalet för halterna av inandningsbara partiklar cirka 0,01 µg/m³ och den halt som kan jämföras med dygnsriktvärdet cirka 0,2 µg/m³. Halterna understeg klart rikt- och gränsvärdena för luftkvaliteten.
Vid en jämförelse av alternativet som motsvarar miljötillståndet (ALT 0) ligger påverkan
på luftkvaliteten till följd av ökad kapacitet fortfarande under gällande rikt- och gränsvärden. Konsekvenserna för luftkvaliteten blir av samma storleksklass i båda alternativen.
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Figur 8-13. De högsta partikelhalterna i utomhusluften till följd av utsläppen från Westenergy Oy
Ab:s avfallsförbränningsanläggning enligt spridningsmodellen jämfört med rikt- och gränsvärdena för inandningsbara partiklar.

Figur 8-14. Förändring i partikelhalten (PM10) (ALT 0–ALT 1) till följd av höjningen av avfallsförbränningsanläggningens kapacitet.

Andra utsläpp
Under bedömningen modellerades också andra utsläpp som nämns i förordningen om avfallsförbränning (SRF 151/2013). Resultaten av spridningsmodelleringarna beträffande
halterna av klorväte, fluorväte, arsenik, kadmium och tallium, kvicksilver och andra
tungmetaller i utomhusluften samt maximivärdena för dioxin- och furanhalterna på det
undersökta området framgår av följande tabell (Tabell 8-10). I Finland finns inte bör- eller
gränsvärden för uteluften för alla utsläpp. Enligt modelleringen blir halterna mycket låga.
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Tabell 8-10 Resultat av spridningsmodelleringarna.

Utsläpp
Klorväte (µg/m³)
Årsmedeltal
Högsta dygnsmedeltal
Högsta timmedeltal
Fluorväte (µg/m³)
Årsmedeltal
Högsta dygnsmedeltal
Högsta timmedeltal
Kadmium och tallium (ng/m³)
Årsmedeltal
Högsta dygnsmedeltal
Högsta timmedeltal
Tungmetaller (µg/m³)
Årsmedeltal
Högsta dygnsmedeltal
Högsta timmedeltal
Arsenik (µg/m³)
Årsmedeltal
Dioxiner och furaner (pg/m³)
Årsmedeltal
Högsta dygnsmedeltal
Högsta timmedeltal

Bör-/gränsvärde

Halt
0,014
0,33
2,5
0,0014
0,036
0,38

5 (Cd)

0,07
1,8
18,9

0,5 (Pb)

0,0007
0,018
0,19

0,006

0,0007
0,00014
0,0036
0,038

Illaluktande utsläpp
I modelleringen undersöktes också illaluktande utsläpp, om luften från mottagningsutrymmena leds ut i skorstenen vid driftstopp. För illaluktande utsläpp användes värdet
1 500 luktenheter/m3 och flödet till skorstenen 5 000 m3/h. På basis av modelleringsresultaten förekommer kortvarig lukt som överstiger lukttröskeln 1 luktenhet/m 3 endast under
0,02 % av årets timmar, alltså 1,8 timmar per år i skorstenens omedelbara närhet. Andra
lukttrösklar överskrids inte i fråga om kortvarig lukt, och beträffande långvarig lukt överskrids lukttröskeln inte alls.
I praktiken avleds ingen luft ut från mottagningsutrymmena i Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning under driftstopp, utan mottagningsutrymmena hålls stängda och
inga illaluktande utsläpp uppkommer utanför byggnaden.
Bortlämning av rökgaskondensorn
I bedömningen undersöktes också hur halterna påverkas om rökgaskondensorn lämnas
bort. Om rökgaskondensorn inte är i bruk kommer rökgaserna att vara betydligt hetare,
vilket ökar rökgasens lyftkraft och därigenom omblandning. Utan rökgaskondensor minskar halterna något. Följande tabell (Tabell 8-11) visar situationen för kvävedioxid, där en
jämförelse görs för alternativ ALT 1 med och utan rökgaskondensor.
Tabell 8-11. Uppskattade halter av kvävedioxid.

Kvävedioxid (µg/m3)
Högsta årsmedeltal
Högsta halt jämförbar med dygnsriktvärdet
Högsta halt jämförbar med timriktvärdet
Högsta halt jämförbar med timgränsvärdet

Gräns/riktvärde
40
70

ALT 1
Kondensor
0,03
0,55

ALT 1
Utan kondensor
0,02
0,41

150

1,46

0,85

200

1,27

0,82

Konsekvenser för klimatet
Växthusgaserna påverkar i den övre atmosfären där de upptar och reflekterar värmestrålning som kommer från solen och som reflekteras från planetens yta, vilket leder till uppvärmning av atmosfären. Växthusgaserna påverkar inte direkt människornas hälsa. Då
avfallsförbränningsanläggningens kapacitet höjs ökar koldioxidutsläppen med ca 8 200 ton
per år. Största delen av koldioxidutsläppen kommer från förnybara bränslen och de egent95

liga utsläppen av växthusgaser utgör cirka 3 600 ton per år. Följande tabell (Tabell 8-12)
visar ökningen av koldioxidutsläppen med olika bränslen som skillnaden mellan en årsproduktion på 426 GWh (kapacitet 200 000 t/a) enligt planen och en årsproduktion på 336
GWh (kapacitet 150 000 t/a) enligt miljötillståndet (90 GWh).
Tabell 8-12. Koldioxidutsläpp med olika bränslen.

Avfall
Torv
Stenkol
Naturgas

Produktion
GWh
90
90
90
90

Utsläppsfaktor
t/TJ (CO2)
40
105,9
98,3
55,04

Utsläpp
t/a (CO2)
3 600
9 500
8 800
5 000

Skillnad jämfört med avfallsförbränningsanläggningen t/a (CO2)
0
+5 900
+5 200
+1 400

8.3.6 Projektet genomförs inte ALT 0
Om avfallsförbränningsanläggningens kapacitet inte höjs kommer anläggningen att fortsätta sin verksamhet med kapaciteten 150 000 t/a och utsläppssituationen förblir oförändrad.

8.3.7 Jämförelse av alternativ och konsekvensernas betydelse
Byggåtgärderna blir mycket små och orsakar inga förändringar i luftkvaliteten. På basis av
bedömningen sker nästan inga förändringar i luftkvaliteten, varvid inte heller några konsekvenser uppstår. Då konsekvensen granskas tillsammans med objektets känslighet blir
konsekvenserna betydelselösa.

Influensområdets känslighet

Konsekvensens storlek

Stor
tiv

nega-

Medelstor
negativ

Liten negativ

Ingen påverkan

Liten
tiv

posi-

Medelstor
positiv

Stor positiv

Liten

Måttlig

Liten

Liten

Ingen påverkan

Liten

Liten

Måttlig

Måttlig

Stor

Måttlig

Liten

ALT 0
ALT 1

Liten

Måttlig

Stor

Stor

Stor

Stor

Måttlig

Ingen påverkan

Måttlig

Stor

Stor

8.3.8 Minskning av de negativa konsekvenserna
I projektet är konsekvenserna i praktiken betydelselösa, så det finns inget behov av att
minska de negativa konsekvenserna. Avfallsförbränningsanläggningen har byggts och
fungerar enligt kraven på bästa tillgängliga teknik, så förbränningsförhållandena hålls optimala för att fullständig förbränning ska uppnås. Rökgaserna renas med en metod som
gör att utsläppen ligger under gränsvärdena som anges i förordningen om avfallsförbränning. Avfallsförbränningsanläggningens förbränningsförhållanden och rökgasrening övervakas med kontinuerliga mätningar och dessutom görs mätningar enligt den obligatoriska
kontrollen. Avfallsförbränningsanläggningens driftsförhållanden är alltså väl övervakade
och de negativa konsekvenserna hålls under kontroll.

8.3.9 Bedömningens osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
Tillförlitligheten för resultaten av spridningsmodelleringarna påverkas av den utgångsinformation som läggs in samt själva modellens funktion. Med modellberäkningar beskrivs
olika fenomens vanliga utveckling på lång sikt, varvid verkligheten i någon mån förenklas.
Modellen innehåller antaganden och förenklingar som är nödvändiga för att modellen ska
fungera och för att det finns begränsat med tillgång till exakt utgångsinformation.
Resultaten av spridningsmodelleringar är i allmänhet förknippade med en viss osäkerhet.
Ju kortare tidsperiods halter det är fråga om, desto större är osäkerheten. Vid bedömning
av påverkan på luftkvaliteten rekommenderas därför att man ska granska haltnivåer som
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kan jämföras med årsgränsvärdet och dygnsriktvärdet. För att minska osäkerheten i modelleringsresultaten granskas en lång tidsserie på tre år (över 26 000 kontrolltimmar),
varvid de statistiska halterna som är jämförbara med gräns- och riktvärdena är så representativa som möjligt.
I fråga om utsläpp ur skorstenen är modelleringen baserad på maximiutsläppen enligt förordningen om avfallsförbränning. Om kraftverkets utsläpp hålls inom förordningens gränser utgör modelleringsresultaten övre gräns för de halter som i verkligheten förekommer.
Dessutom är det skäl att notera att rökgaskondensorn installeras efter rökgasreningssystemet, varvid kondensorn ytterligare minskar halterna av skadliga ämnen i rökgasen. På
basis av avfallsförbränningsanläggningens kontrollresultat har anläggningen klart understigit de gränsvärden som anges i förordningen om avfallsförbränning.
Därför finns det som helhet få osäkerhetsfaktorer i anslutning till konsekvensbedömningen
av luftutsläppen och dess resultat.

8.4

Levnadsförhållanden, trivsel och människornas hälsa

8.4.1 Konsekvensens ursprung och influensområde
Med sociala konsekvenser avses projektets konsekvenser som påverkar människor,
sammanslutningar eller samhället och som kan leda till förändringar i människornas välbefinnande eller i fördelningen av välfärden. Projektets konsekvenser kan antingen direkt
påverka människornas levnadsförhållanden eller trivsel eller uppkomma indirekt via andra
konsekvenser. Till exempel förändringar i naturen eller landskapet påverkar indirekt också
människornas välmående. Direkta sociala konsekvenser är exempelvis försämring av boende- eller rekreationsmiljön till följd av buller eller damm, eller oro och rädsla för att projektet ska genomföras och vad det kommer att leda till. De sociala konsekvenserna har
alltså ett nära samband med andra konsekvenser av projektet.
Viktiga sociala konsekvenser som granskas i det här projektet är
·
boende- och livsmiljöns trivsel och säkerhet
·
användning av områdena för rekreation och möjligheter till fritidssysselsättningar
·
människornas oro och rädslor, förhoppningar och framtidsplaner
Många konsekvenser framkommer först under byggtiden eller driften. Sociala konsekvenser kan dock framkomma redan i projektets planerings- och bedömningsfas, bl.a. i form
av invånarnas oro, rädslor, förhoppningar eller osäkerhet inför framtiden.
I projektet kan konsekvenser för människornas hälsa uppkomma på grund av utsläpp från
verksamheten eller indirekt genom exempelvis ökad trafik och därigenom ökade utsläpp
eller med tanke på säkerheten. Konsekvenser för hälsan kan också uppkomma genom direkt påverkan, exempelvis om en olycka sker. Konsekvenser uppstår i form av förändring
i människornas hälsa eller i miljöförhållanden som påverkar deras hälsa. Den viktigaste
aspekten som rör hälsa vid bedömning av en avfallsförbränningsanläggning är utsläppen i
luften.

8.4.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder
Sociala konsekvenser av projektet vid avfallsförbränningsanläggningen kan förorsakas av
många olika faktorer. Projektet kan orsaka direkta konsekvenser, exempelvis försämring
av områden för närrekreation, ökad mängd tung trafik i närheten av bostäder eller buller.
Sociala konsekvenser kan också uppkomma indirekt, till exempel rädsla, oro och osäkerhet till följd av att projektet genomförs, val av alternativ eller någon annan orsak.
Bedömningen av de sociala konsekvenserna har gjorts som expertbedömning. Bedömningen är inriktad på att identifiera och fokusera på konsekvenserna, avgöra deras proportioner (bedöma deras betydelse) och göra jämförelser. Konsekvensernas betydelse har
undersökts i fråga om styrka, omfattning, varaktighet, möjlighet att återställa dem och
sannolikhet samt det berörda områdets känslighet (enligt intressenternas och experternas
bedömning). Eftersom det inte finns några normerade gränsvärden för konsekvenserna är
det viktigt att bedömningsförfarandet, motiveringarna och hela förfarandet är så transpa97

rent som möjligt. Då är det till stor hjälp att bedömningsförfarandet och kunskapssökningen dokumenteras noggrant och att interaktiva metoder för kunskapssökning används.
Som stöd för konsekvensbedömningen användes en handbok från Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården om bedömning av konsekvenserna för
människorna ("Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin käsikirjaa", THL 2011) samt
social- och hälsovårdsministeriets guide om miljökonsekvensbedömning och sociala konsekvenser ("Ympäristövaikutusten arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset” (Social- och hälsovårdsministeriet 1999).
Bedömningen av sociala konsekvenser är baserad på användning och jämförelse av olika
slags utgångsmaterial. I bedömningen av sociala konsekvenser är det speciellt viktigt att
få information av dem som bor i området och andra lokala aktörer, eftersom de bäst känner till sin egen boende- och livsmiljö. Uppgifter som invånare och andra intressenter har
utgående från erfarenhet och lokalkännedom granskas tillsammans med andra informationskällor och resultat av konsekvensbedömningar.
Som utgångsmaterial i den här bedömningen av sociala konsekvenser användes:
·
intressenternas åsikter
·
diskussionsmötet i bedömningsskedet (workshop) 21.10.2015
·
informationsmötet för allmänheten om MKB-programmet 2.6.2015
·
åsikter och utlåtanden som lämnats in om MKB-programmet
·
kart- och statistikmaterial (t.ex. befolkningsdata, rekreationsområden och -leder)
·
projektets övriga konsekvensbedömningar
Resultaten av övriga konsekvensbedömningar presenteras i den här beskrivningen. De har
utnyttjats som utgångsinformation i bedömningen av de sociala konsekvenserna och som
jämförelse av hur de berörda upplever konsekvenserna. Med hjälp av statistikmaterial får
man fram information om antalet hushåll och deras läge, service, eventuella känsliga objekt samt rekreationsleder och -områden i projektområdenas näromgivning.
Vid diskussionsmötet med workshop i beskrivningsskedet 21.10.2015 fick deltagarna information om det planerade projektet och det pågående förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. I mötet deltog 10 representanter för områdets invånare, markägare, föreningar och andra intressenter. Syftet med diskussionsmötet var att berätta om projektet
samt att få information som stöd för konsekvensbedömningen och att diskutera områdets
nuvarande tillstånd, projektets bedömda konsekvenser samt oro och förhoppningar som
rör projektet. Efter inledningarna delades deltagarna in i två grupper som diskuterade
samma teman. Då uppgifterna delades ut betonades att alla åsikter är välkomna och att
deltagarna har värdefull information och lokalkännedom som kan utnyttjas i bedömningen
av de sociala konsekvenserna. En noggrannare beskrivning av diskussionsmötet finns i
promemorian i en bilaga till MKB-beskrivningen (bilaga 3). Promemorian har godkänts av
dem som deltog i mötet. Det som väckte mest diskussion var konsekvenserna av kondensatet.
Det kom fyra utlåtanden av olika organisationer om programmet för miljökonsekvensbedömningen. I utlåtandena fästes särskild vikt vid kondensatets inverkan på vattendragen
och det bästa alternativet ansågs vara att avleda det till avloppsnätet. I utlåtandena
framkom oro över konsekvenserna om en stor mängd kondensat avleds till Finnbäcken.
Dessutom togs konsekvenserna för fiskbeståndet upp. Det kom inte alls några åsikter av
privatpersoner eller föreningar om programmet för miljökonsekvensbedömningen.
Konsekvenser för hälsan har bedömts i första hand utgående från det hälsobaserade riktvärdet eller rekommendationen för varje konsekvens. Konsekvenser som direkt eller indirekt påverkar människornas hälsa och har bedömts i det här projektet är utsläpp i luften
och grundvattnet samt buller, lukt och förekomst av skadedjur. Konsekvenserna för hälsan har utvärderats med tanke på dem som bor i omgivningen samt företag i närheten.
Vid själva anläggningen och på anläggningsområdet kan de hälsobaserade gränsvärdena
överskridas, men på anläggningsområdet kontrolleras detta ur arbetarskyddssynpunkt och
beredskap att använda skyddsutrustning finns.
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8.4.3 Bestämning av det berörda objektets känslighet och konsekvensens storlek
Det berörda objektets känslighetsnivå i fråga om sociala konsekvenser bestäms utgående från boende- och livsmiljöns egenskaper såsom områdets bosättning, service, befolkningsstruktur och miljöns återställbarhet eller anpassningsförmåga. Känslighetsnivån
påverkas av om känsliga objekt är belägna på det aktuella området, antalet boende, möjligheter till fritidssysselsättning och rekreation, nuvarande olägenheter för de boende
samt allmänt intresse, eventuella konflikter eller oro som projektet gett upphov till.
Även sådant som är svårare att påvisa, t.ex. sammanhållning och samhällets förmåga att
anpassa sig till förändringar, kan vara av betydelse till exempel för hur människorna upplever eventuell oro eller förväntningar, återhämtning efter negativ påverkan eller förstärkning av positiva konsekvenser.
Följande tabell visar kriterierna för den sociala miljöns känslighetsnivå som bedömningen
av den påverkade omgivningens känslighet är baserad på. Kriterierna bygger på publikationen Asukasbarometri 2010 (Strandell 2011) och konsekvensbedömarnas erfarenheter
från tidigare MKB-förfaranden.
Tabell 8-13. Konsekvenser för människornas levnadsförhållanden och trivsel, bestämning av influensområdets känslighetsnivå.

Liten

·

Inga som potentiellt kommer att lida av olägenheter (inga bostäder)

·
·

Inga störningskänsliga objekt, exempelvis skolor, daghem och bostäder
Området har inget värde för fritidssysselsättningar eller rekreation och det utgör inte en
väsentlig del av ett grönt nätverk
På området finns mycket verksamhet som ger upphov till miljöstörningar (buller, damm,
lukt, trafik)
Projektet väcker inga konflikter, oro eller förhoppningar
Mycket stadslika funktioner, miljön är i ständig förändring
Samhället har god anpassningsförmåga
Området har inga speciella kulturella eller landskapsmässiga egenskaper eller egenskaper
som är nödvändiga för näringslivet

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Måttlig

·
·
·
·
·
·
·

Stor

·
·
·
·

·

Det finns i någon mån sådana som potentiellt kan lida av olägenheter
Det finns i någon mån störningskänsliga objekt, exempelvis skolor, daghem och bostäder
Området har i någon mån ett värde för fritidssysselsättningar och rekreation och det har
nära anknytning till ett grönt nätverk
På området finns litet verksamhet som ger upphov till miljöstörningar (buller, damm, lukt,
trafik)
Projektet väcker i någon mån konflikter, oro eller förhoppningar
På området finns i någon mån stadsliknande funktioner, det sker tidvis förändringar i miljön
Samhället har måttlig anpassningsförmåga
Området har vissa kulturella eller landskapsmässiga egenskaper eller egenskaper som är
nyttiga för näringslivet.
Det finns en stor mängd sådana som potentiellt kan lida av olägenheter
Det finns rikligt med känsliga objekt som kan bli störda, exempelvis skolor, daghem och
bostäder
Området har påtagligt värde för fritidssysselsättningar eller rekreation och utgör en väsentlig del av ett grönt nätverk
Inga miljöstörningar (t.ex. buller, damm, lukt, trafik)
Projektet väcker mycket konflikter, allmän oro eller förhoppningar
Fridfull miljö som länge har varit oförändrad
Samhället har liten anpassningsförmåga
På området finns sällsynta kulturella eller landskapsmässiga egenskaper eller egenskaper
som är nödvändiga för näringslivet.

Det finns inga gränsvärden för sociala konsekvenser utan storleken av projektets sociala
konsekvenser bestäms av konsekvensens omfattning, varaktighet och hur viktig de berörda anser den vara. Kriterierna för bedömning av de sociala konsekvensernas storlek
presenteras i följande tabell.
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Tabell 8-14. Bestämning av hur stora konsekvenser människornas levnadsförhållanden och trivsel drabbas av.
Liten

Medelstor

Stor

Konsekvenserna i boende- och livsmil-

Konsekvenserna i boende- och livsmil-

Konsekvenserna i boende- och livs-

jön är små, de berör ett begränsat

jön är medelstora och förekommer på

miljön är stora, omfattar stora områ-

område och är kortvariga. Situationen

ett måttligt område. De kan ge upphov

den och är långvariga eller perma-

återgår till tidigare tillstånd då påver-

till långvariga förändringar men ho-

nenta. Konsekvenserna är

kan upphör. Förändringarna påverkar

tar/orsakar inte allmän stabilitet. Me-

nenta, regelbundna eller kontinuer-

inte invanda mönster eller verksam-

delstora konsekvenser som berör ett

liga. Förändringarna kan förhindra in-

heter. Förändringarna minskar eller

stort område klassificeras som stora.

vanda mönster, orsaka hinder eller

ökar inte sammanhållningen och orsa-

Konsekvensen är delvis reversibel eller

medföra att t.ex. helt ny serviceverk-

kar inte ojämlikhet.

den förekommer endast tidvis. Invanda

samhet kommer till området. Föränd-

mönster eller rutter kan ändras, men

ringarna minskar eller ökar samman-

förändringarna

hållningen eller orsakar ojämlikhet.

inte

hindrar

verksamheterna.

eller

främjar

perma-

Förändringarna

kan i någon mån minska eller öka
sammanhållningen eller orsaka en viss
ojämlikhet.

Liten

Medelstor

Stor

8.4.4 Nuvarande tillstånd
Områdets nuvarande tillstånd har beskrivits ganska heltäckande till exempel i samband
med samhällsstruktur och markanvändning i kapitel 7.1. Här fokuseras på en beskrivning
av området som bostadsområde samt med tanke på rekreation och fritidssysselsättningar.
Beskrivningarna betonar det som intressenterna har berättat om hur de upplever området
utgående från det som kom fram på diskussionsmötet i bedömningsskedet.
De bostadshus som finns närmast projektområdet ligger cirka två kilometer väster om
området. Närmaste tätare bostadsområden är Smedsby i Korsholm knappt tre kilometer
väster om projektområdet samt Kvevlax knappt fem kilometer nordost om projektområdet. Nordväst om projektområdet finns Fågelbergets industriområde. De närmaste fritidsbostäderna finns vid stranden av Karperöfjärden knappt tre kilometer från projektområdet. Så kallade känsliga objekt såsom hälsocentraler, sjukhus, servicehus, skolor och daghem
finns
angivna
i
följande
figur
(
Figur 8-15). Det som ligger närmast projektområdet är skolor och daghem, som närmast
på drygt fyra kilometers avstånd från projektområdet.
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Figur 8-15. Bostads-, fritids-, affärs- och industribyggnader samt känsliga objekt i närheten av
projektområdet.

På diskussionsmötet i bedömningsskedet, i anslutning till områdets nuvarande tillstånd,
framhölls användningen av området söder om projektområdet för rekreation. Friluftsområdet vid Molnträsket omfattar 800 hektar. I Molnträskets omgivning förekommer många
former av rekreation året runt såsom utflykter, cykling och andra sätt att röra sig i naturen samt vintertid skidåkning. På området finns dessutom flera vindskydd, stugor och
platser där man kan göra upp eld. Dessa finns utmärkta på Vaasan Latu Oy:s karta över
skidspår i följande figur (Figur 8-16). En riktgivande friluftsled och rekreationsområden
som finns utmärkta i landskapsplanen presenteras i kapitel 7.2. Avståndet från dessa till
projektområdet är som närmast 1 kilometer.

Figur 8-16. Nät av skidspår på området vid Molnträsket. (Vaasan Latu ry).
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Den projektansvarigas nuvarande verksamhet har utgående från diskussionsmötet orsakat endast små olägenheter. Trafiken genom bostadsområdet upplevdes i någon mån störande, men endast en liten del av den beror på avfallsförbränningsanläggningens verksamhet. Sydväst om avfallsförbränningsanläggningen i Smedsby, på mindre än en kilometers avstånd, finns Stenträskets sportskyttecenter med möjlighet att skjuta med bl.a. miniatyrgevär, miniatyrpistol och hagelgevär. På diskussionsmötet i bedömningsskedet
framhölls att säkerhetsaspekterna i anslutning till avfallsförbränningsanläggningen är
mycket viktiga och att olika aktörer ska samarbeta, då verksamheterna är belägna nära
varandra.
Det berörda områdets känslighet i fråga om sociala konsekvenser är måttlig.

8.4.5 Konsekvenser för levnadsförhållanden, trivsel, människornas hälsa och näringslivet
Konsekvenser för näringslivet och trivseln
Projektets konsekvenser under byggtiden för människornas levnadsförhållanden och trivsel är små, eftersom byggåtgärderna och deras konsekvenser är små.
På basis av de boendes inställning, expertbedömningen av de sociala konsekvenserna och
andra konsekvensbedömningar blir konsekvenserna för människornas levnadsförhållanden
och trivsel också under driften som helhet små. Intressenterna har vissa frågor och orosmoment som de ville ha svar på och de ville också ha mera information om projektet. Liksom i utlåtandena om MKB-programmet var det konsekvenserna av kondensatet som
väckte mest diskussion på diskussionsmötet. Andra teman som togs upp till diskussion på
mötet var bl.a. konsekvenserna för användningen av området för rekreation samt trafiken. Frågorna om kondensatet avviker från avfallsförbränningsanläggningens nuvarande
funktion. Den oro och de rädslor som framkom gällde därför speciellt eventuella konsekvenser av kondensatet. Beträffande andra konsekvenser förhöll sig de boende ganska
neutralt till projektet.
I fråga om kondensatet framhöll deltagarna oro för både miljökonsekvenser och indirekta
konsekvenser för boende och rekreation. Det som togs upp var den stora mängden kondensat, dess innehåll av skadliga ämnen och konsekvenser för miljön i alternativ ALT 1_1a
och ALT 1_1b. I alternativ ALT 1_1a fanns oro för bl.a. det varma kondensatets inverkan
på omgivningen kring Storträsket, ökad vegetation samt eventuellt ökade översvämningar
i dikena. I fråga om Molnträsket framkom oro för att kondensatet leds via en rutt som går
intill träsket, som utgör Vasa stads dricksvattensreservoar, i alternativ ALT 1_1b. Alla
dessa har bedömts i bedömningen av konsekvenserna för ytvattnet i kapitel 6.3. Enligt
bedömningen kan skadliga ämnen vid en exceptionell översvämning nå Molnträsket. Beredskap skapas för den här risken så att konsekvenserna för boende- och livsmiljön eller
naturmiljön blir små. Konsekvenserna för ytvattnet har bedömts i kapitel 6.3 och konsekvenserna för vegetation, fauna och skyddsområden i kapitel 6.4. På basis av beräkningarna vid bedömningen av konsekvenserna för ytvattnet blir förändringen av vattendragets
kvalitet vid kontrollpunkterna liten vid de kalkylerade preliminära eftersträvade halterna i
kondensatet. Enligt konsekvensbedömningen berör konsekvenserna för ytvattnet i alternativ ALT 1_1a och 1_1b ett litet område och förändrar inte möjligheterna att använda
vattnet. De indirekta konsekvenserna för människornas levnadsförhållanden, trivsel och
användningen av området för rekreation verkar bli små, om de i kapitel 6.3 och 6.4 presenterade aspekterna för att minska de negativa konsekvenserna, exempelvis översvämningsrisken, beaktas.
Kondensatets eventuella konsekvenser för dem som bor vid havsstranden togs också upp
på diskussionsmötet. I anslutning till användningen av området för rekreation tog man
upp till diskussion eventuella konsekvenser för användningen av skjutbanan vid Stenträsket samt friluftsområdet vid Molnträsket i alternativ ALT 1_1b.
Projektets inverkan på ökningen av trafikmängderna har i bedömningen av konsekvenserna för trafiken (kapitel 8.1) bedömts bli liten. Trafikökningen till följd av projektet bedöms
ha liten inverkan på människornas levnadsförhållanden och boendetrivsel. Projektets inverkan på bullerökningen beror på ökad trafik. Projektets inverkan på buller och vibrationer har i kapitel 8.2 bedömts bli liten och konsekvenserna för människornas levnadsförhållanden och boendetrivsel blir också små.
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Projektets landskapspåverkan är enligt bedömningen av konsekvenserna för landskapet
och kulturmiljön (kapitel 7.2) liten och beror endast på att en ny skorsten byggs. Eftersom
den nya skorstenen inte syns till de närmaste bostadsområdena bedöms byggandet inte
heller påverka människornas levnadsförhållanden och boendetrivsel. Landskapspåverkan
väckte inte heller någon diskussion på diskussionsmötet i bedömningsskedet. Projektets
inverkan på luftkvaliteten har i kapitel 8.3 bedömts bli betydelselös, så den påverkar inte
människornas levnadsförhållanden och boendetrivsel.
Konsekvenser för människornas hälsa
Projektets konsekvenser för grundvattnet har bedömts bli små och dessa konsekvenser
påverkar därför inte heller människornas hälsa. Avledningen av kondensatet till ytvattnet
förändrar inte möjligheterna att utnyttja vattendragen. Ytvattnet bedöms inte drabbas av
några sådana konsekvenser som kunde påverka hälsan. Om projektet genomförs är bullerpåverkan begränsad till den omedelbara närheten av vägförbindelsen genom Stormosssens avfallshanteringscentral. Förändringarna jämfört med nuläget är små och är begränsade till industriområdet där det inte finns några störningskänsliga objekt. Projektet påverkar inte medelljudnivåerna nattetid. Projektets konsekvenser för luftkvaliteten har bedömts genom beräkning av spridningsmodeller. Beräkningarna visar att nästan inga förändringar kommer att ske i luftkvaliteten. Halterna understiger rikt- och gränsvärdena för
luftkvaliteten.
Konsekvenser för näringslivet
Projektets konsekvenser för näringslivet består av sysselsättning samt verksamhet som
stöder annat näringsliv. Ökningen av avfallsförbränningsanläggningens kapacitet har
ganska liten inverkan på sysselsättningen. Avfallsförbränningsanläggningen sysselsätter
indirekt via transporter och andra arrangemang. Avfallsförbränningsanläggningen har en
positiv inverkan främst på näringslivet i anslutning till avfallshantering, då projektet förbättrar möjligheterna att utnyttja avfall när lagstiftningen skärps.

8.4.6 Projektet genomförs inte ALT 0
I en situation enligt alternativ ALT 0 genomförs projektet inte och avfallsförbränningsanläggningens verksamhet fortsätter i nuvarande form. Om projektet inte genomförs uppkommer inga förändringar i människornas levnadsförhållanden och trivsel eller i användningen av områdena för rekreation. De nuvarande aspekterna som upplevs störande, exempelvis trafiken, förblir oförändrade.

8.4.7 Jämförelse av alternativ och konsekvensernas betydelse
Om projektet genomförs blir förändringen i människornas levnadsförhållanden och trivsel
liten.
I alternativ ALT 1_1a blir konsekvensernas betydelse liten och påverkan består främst av
indirekta konsekvenser av att kondensat avleds och därtill hörande oro.
I alternativ ALT 1_1b blir konsekvensernas betydelse liten och påverkan består främst av
indirekta konsekvenser av att kondensat avleds och därtill hörande oro.
I alternativ ALT 1_2 bedöms inga konsekvenser uppstå för människornas levnadsförhållanden och boendetrivsel.
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Influensområdets känslighet

Konsekvensens storlek

Stor
tiv

nega-

Medelstor
negativ

Liten negativ

Ingen påverkan

Liten
tiv

Ingen påverkan

Liten

Måttlig

Liten

Liten

Måttlig

Stor

Måttlig

ALT11a)
ALT11b)

Stor

Stor

Stor

Måttlig

ALT12)
ALT0
Ingen påverkan

posi-

Medelstor
positiv

Stor positiv

Liten

Liten

Måttlig

Liten

Måttlig

Stor

Måttlig

Stor

Stor

8.4.8 Minskning av de negativa konsekvenserna
Metoder att minska de negativa konsekvenserna av kondensatet, något som indirekt påverkar människornas boendetrivsel och levnadsförhållanden, presenteras i kapitel 6.3 och
6.4.

8.4.9 Bedömningens osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
Den största osäkerheten i fråga om bedömningen av sociala konsekvenser beror på behovet att generalisera olika individers upplevelser till en mera allmän bedömning av konsekvenserna för boendemiljön. Det är alltid subjektivt hur de sociala konsekvenserna upplevs och det står i samband med projektet, den som upplever konsekvenserna, tidpunkten
och det berörda området. I det här projektet uppkommer osäkerhet speciellt av att synpunkterna från områdets boende, markägare och andra intressentgrupper bygger främst
på det som framkommit på diskussionsmötet i bedömningsskedet.
Andra osäkerhetsfaktorer i konsekvensbedömningen kan återkomma i bedömningen av de
sociala konsekvenserna till den del de påverkar människornas levnadsförhållanden och
trivsel.
De sociala konsekvenserna är till sin art kvalitativa. Eftersom det saknas bestämmelser,
normer och mätbara gränsvärden blir expertens bedömning subjektiv, baserad på en tolkning av utgångsinformationen. Genom att beskriva och dokumentera bedömningsförfarandet vill man att läsaren ska få möjlighet att själv följa bedömningens olika steg och
dess utgångsinformation. I beskrivningstexten presenteras därför en bedömning av konsekvensernas betydelse och materialet som använts. Därtill finns promemorian från mötet
med intressentgrupperna som bilaga till MKB-beskrivningen.
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9.

ANDRA KONSEKVENSER

9.1

Konsekvenser under byggtiden

Konsekvenserna under byggtiden har granskats i samband med respektive konsekvensbedömning. I praktiken behövs ytterst litet byggande i det här projektet, eftersom endast en
ny skorsten ska byggas vid avfallsförbränningsanläggningen. Konsekvenserna under
byggtiden blir små eller betydelselösa.

9.2

Kumulativa effekter

Avfallsförbränningsanläggningen är redan i drift och den har kumulativa effekter tillsammans med andra aktörer på området, av vilka den viktigaste är Stormossens avfallscentral. Det finns kumulativa effekter tillsammans med områdets övriga aktörer och höjningen av avfallsförbränningens kapacitet ökar nästan inte alls de kumulativa effekterna, bortsett från konsekvenserna för ytvattnet och trafiken. Dessa har behandlats i samband med
respektive konsekvensbedömning. Ökningen av trafikmängden är så liten att den kumulativa effekten saknar betydelse. Beträffande ytvattnet leds i nuläget avfallscentralens dagvatten till dikena, och projektets rökgaskondensor kommer att öka belastningen på dikena. Dessa konsekvenser har granskats i kapitlet om konsekvenserna för ytvattnet.
Avfall måste lagras på Stormossen för avfallsförbränningsanläggningens verksamhet. Lagring har redan skett i flera års tid och det har inte medfört några olägenheter. Lagringen
sker vid avfallscentralen. Inget avfall slutdeponeras på lagringsområdet. Lagret töms alltid
då anläggningen är i drift. Lagringen ger upphov till lukt lokalt, men konsekvenserna
sträcker sig inte utanför Stormossens område. Vattnet från lagerområdet samlas också
upp och leds till reningsverket. Långvarig avfallslagring kan öka mängden skadedjur och
därigenom nedskräpningen, så det är viktigt att lagret cirkulerar.

9.3

Miljörisker

En miljörisk är en fara eller annan faktor som kan orsaka en oönskad händelse. De risker
som har bedömts är riskerna för miljöskador, alltså konsekvenserna av oönskade händelser. Riskerna med den normala planerade verksamheten ingår i det tidigare presenterade
bedömningsarbetet.
Den verksamhet som ökar miljörisken i projektet är rökgaskondensorn och eventuella
funktionsstörningar i den eller störningar i systemet för behandling av kondensat. Om
obehandlat kondensat kommer ut i terrängen ökas belastningen av ytvattnet kortvarigt.
Detta är dock kortvarigt och bedöms inte påverka tillståndet i ytvattnet.

9.4

Flygplatsen

I närheten av avfallsförbränningsanläggning finns Vasa flygplats och när det gäller höga
konstruktioner måste flyghinderfrågorna beaktas. Avfallsförbränningsanläggningens nuvarande skorsten är 75 m hög och den skorsten som ingår i den här bedömningen blir lika
hög. Den nya skorstenen kommer att byggas nära den nuvarande skorstenen, så det bedöms att flygtrafiken inte kommer att påverkas. Då projektet ska genomföras måste utlåtande dock begäras av Finavia.

9.5

Konsekvenser efter avslutad verksamhet

Då avfallsförbränningsanläggningens livscykel har nått sitt slut kan anläggningen rivas.
Det kan vara svårt att hitta ny användning för avfallsförbränningsanläggningens gamla
konstruktioner, så rivning är ett sannolikt alternativ. Största delen av rivningsavfallet kan
återvinnas. Konsekvenserna av att avfallsförbränningsanläggningen rivs är ungefär desamma som då en nu avfallsförbränningsanläggning byggs (trafik, buller m.m.). Också under rivningen berör konsekvenserna främst projektområdet och de är begränsade till dagtid.
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DEL III: JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIV OCH FORTSATTA
ÅTGÄRDER
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10. JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIV OCH DERAS GENOMFÖRBARHET
10.1 Jämförelse av alternativ
I tabellen nedan presenteras en jämförelse av alternativ.
Tabell 10-1. Jämförelse av alternativ.

Stor

Mark och

Måttlig

Ingen på-

Liten

Liten

verkan

Måttlig

Alternativ

Alternativ

Alternativ

Alternativ

ALT 0

ALT 1_1a

ALT 1_1b

ALT 1_2

Inga ändringar

Under driften finns inga funktioner som

berggrund

Stor

Ingen påverkan

förorenar marken. Avledningen av kondensat till diket förorenar inte marken.

Grundvatten

Inga ändringar.

Kondensatet står inte i strömningsförbin-

Ingen påverkan

delse med viktiga grundvattenområden via
ytvattenfåror.
Ytvatten

Inga ändringar.

Konsekvenserna

Konsekvenserna

berör ett litet om-

syns

råde

område och ändrar

och

inte
att

ändrar

möjligheterna
använda

vatt-

net.
Natur

Inga ändringar.

kan

av

orsaka

konsekvenser
berör

att

ett

Ingen påverkan.
litet

möjligheterna
använda

vatt-

net.

Översvämning
diket

inte

på

som

skyddsmot-

Projektet

orsakar

kvenser för Naturaområdet

Vedahug-

iveringarna för Na-

get att det för den

turaområdet

skull vore nödvän-

Ve-

dahugget.

Ingen påverkan

inte sådana konse-

digt att göra en Naturabedömning.

Avfallshan-

I produktionen av

Konsekvenserna för avfallshanteringen är regionala och långva-

tering

fjärrvärme

riga.

andra

måste

bränslen

användas.
Utnyttjande

I produktionen av

Med avfallet som används som bränsle kan andra bränslen er-

av naturre-

fjärrvärme

sättas.

surser

andra

måste

bränslen

användas.
Samhälls-

Inga ändringar.

struktur och

Funktionerna baseras på den befintliga infrastrukturen. Projektet
effektiverar ett fullföljande av gällande planer.

markanvändning
Landskap

Inga ändringar.

och kultur-

Inga konsekvenser för landskapet eller bevarandet av värdefulla
objekt i kulturmiljön.

miljö
Trafik

Inga ändringar.

Förändringarna i trafikmängderna blir mycket små.

Buller och

Inga ändringar.

Projektet har endast liten bullerpåverkan och bullret är begrän-

vibrationer

sat till den omedelbara närheten av vägförbindelsen genom
Stormossens avfallshanteringscentral. Projektet orsakar inga
vibrationer.

Luftkvalitet

Inga ändringar.

och klimat
Levnadsför-

Det sker nästan inga förändringar i luftkvaliteten, så inga konsekvenser uppstår.

Inga ändringar.

Indirekta

konse-

hållanden

kvenser av avled-

och trivsel

ningen av kondensat och därtill hörande oro.
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Inga ändringar.

10.2 Alternativens genomförbarhet
Projektets genomförbarhet har granskats från följande synpunkter:
·
Teknisk genomförbarhet
·
Samhällelig genomförbarhet
·
Miljömässig genomförbarhet
·
Social genomförbarhet

10.2.1

Teknisk genomförbarhet

Bästa tillgängliga teknik definieras i EU med hjälp av s.k. BAT-referensdokument (BATteknik, Best Available Techniques) som utarbetas för olika industribranscher. I BREFdokumentet behandlas bl.a. följande frågor:
·

bästa tillgängliga avfallsförbränningsteknik

·

energiåtervinning

·

förbehandling och lagring av avfall

·

teknik för rökgasrening

·

teknik för avloppsvattenbehandling

·

behandling och lagring av avfall från förbränning

·

utsläppsmätning och -uppföljning

·

processövervakning och uppföljning

Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning har byggts enligt bästa tillgängliga
teknik. I det här projektet utvecklas energiåtervinningen ytterligare med hjälp av en rökgaskondensor som är beprövad kraftverksteknik.
Avfallsförbränningsanläggningen har fungerat tekniskt väl och i det här projektet förbättras de tekniska funktionsförutsättningarna ytterligare, så projektet kan anses vara tekniskt väl genomförbart.

10.2.2

Samhällelig genomförbarhet

Projektet är från samhällssynpunkt genomförbart. Projektet effektiverar ett fullföljande av
gällande planer och funktionerna bygger på den befintliga infrastrukturen. Konsekvenserna för markanvändningen och samhällsstrukturen är positiva. Med avfall som utnyttjas i
avfallsförbränningsanläggningens energiproduktion kan man ersätta främst biobränslen
samt stenkol. Värmeåtervinningen ur rökgaserna främjar ett utnyttjande av energin som
finns i avfallet. Projektet motsvarar avfallslagens prioritetsordning och fullföljer den nationella bioavfallsstrategin samt den regionala avfallsplanens mål.

10.2.3

Miljömässig genomförbarhet

Enbart höjningen av avfallsförbränningens kapacitet orsakar nästan inga miljökonsekvenser jämfört med nollalternativet. Då en rökgaskondensor installeras i avfallsförbränningsanläggningen ökar mängden kondensat på området betydligt, vilket medför konsekvenser
för ytvattnet och naturen beroende på åt vilket håll och på vilket sätt kondensatet avleds.
Alternativ ALT 1_2 är ur miljösynpunkt mycket genomförbart och dess konsekvenser är
nästan desamma som om projektet genomförs utan rökgaskondensor. Alternativ ALT
1_1b är också genomförbart, men alternativ ALT 1_1a kan inte anses vara genomförbart
utan åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna. I alternativ ALT 1_1a kan kondensatet orsaka negativa konsekvenser på det närbelägna Naturaområdet Vedahugget.

10.2.4

Social genomförbarhet

Socialt är projektet genomförbart. Projektets konsekvenser för levnadsförhållanden, trivsel och människornas hälsa har bedömts bli små. Avledningen av kondensat ut i terrängen
i alternativ ALT 1_1a och ALT 1_1b väcker oro bland de boende. I alternativ ALT 1_1a var
människorna oroliga för bl.a. det varma kondensatets inverkan på miljön vid Storträsket,
ökad växtlighet samt eventuellt ökade översvämningar i dikena. Beträffande Molnträsket
var människorna oroliga för att kondensatet ska ledas i närheten av träsket, som utgör
Vasa stads dricksvattenreservoar, i alternativ ALT 1_1b.
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11. FÖRSLAG TILL UPPFÖLJNINGSPROGRAM
11.1 Uppföljningens principer
Med uppföljning avses regelbunden insamling och rapportering av information om verksamhetens konsekvenser samt förändringar i naturförhållandena inom projektets influensområde. Genom uppföljningen fås information om hur effektiva de anlagda miljöskyddskonstruktionerna är. Ifall olägenheter framkommer kan skyddskonstruktionernas och behandlingsmetodernas funktion vid behov effektiveras.
För att miljötillstånd ska beviljas finns tillståndsvillkor, och genom uppföljningen övervakas att villkoren följs. Grundprincipen är att konsekvenserna inte får orsaka fara eller olägenhet för naturens ekosystem eller människornas hälsa. Genom uppföljning tas sådan information fram som ger möjlighet att bedöma dessa olägenheter så tillförlitligt som möjligt.
Kontrollen av avfallsförbränningsanläggningens funktion kan indelas i driftskontroll, utsläppskontroll och konsekvenskontroll.
Driftskontroll
Driftskontrollen är normal kontroll och övervakning av verksamheten på platsen. Med den
eftersträvas en minskning av olägenheter och risksituationer.
Utsläppskontroll
Utsläppskontrollen kan vara baserad på egenkontroll, alltså verksamhetsutövarens åtgärder enligt en kontrollplan godkänd av myndigheterna. I praktiken anlitas en utomstående
expert för att i större omfattning undersöka utsläpp och buller (provtagning, analysering,
beräkning av resultat, rapportering).
Konsekvenskontroll
I Finland sker konsekvenskontrollen i regel i form av obligatorisk kontroll utförd av den
som driver verksamheten och andra sammanslutningar samt myndighetskontroll. Konsekvenskontrollen är en obligatorisk kontroll av miljöns tillstånd.
Vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning sker redan nu uppföljning i form av drifts-,
utsläpps- och konsekvenskontroll. Inga ändringar i den nuvarande kontrollen föreslås annat än beträffande avledningen av kondensat. Ett förslag till uppföljningsprogram finns
nedan.

11.2 Kontroll av kondensatets konsekvenser
Om rökgasskrubberns kondensat leds ut i omgivningen föreslås att konsekvenserna av
detta ska kontrolleras på följande sätt. Mängden kondensat som avleds till diket, dess
temperatur och pH mäts kontinuerligt innan vattnet leds till diket. Kondensatets halter av
sulfat, total fosfor, totalt kväve, biologisk syreförbrukning (BOD7), fast substans samt
tungmetaller (As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Zn och Hg) föreslås mätas i prover som tas två
gånger per år.
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12. FORTSATT PLANERING, TILLSTÅND OCH BESLUT
12.1 Miljökonsekvensbedömning
Lagen (468/1994) och förordningen (713/2006) om miljökonsekvensbedömning (MKB)
gäller projekt som kan ge upphov till betydande miljökonsekvenser. Miljökonsekvenserna
av projektet har bedömts i den omfattning som anges i lagen och förordningen, eftersom
projekthelheten anses höra till punkt 11 b) i projektförteckningen i MKB-förordningen 6 §.
Kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM).

12.2 Planläggning
Det krävs inga ändringar i gällande planer för att förverkliga avfallsförbränningsanläggningen.

12.3 Bygglov, åtgärdstillstånd och tillstånd för landskapsarbete
Byggnaderna som ingår i projektet behöver bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999), vilket ansöks av Korsholms kommuns byggnadstillsynsmyndighet. Enligt
markanvändnings- och bygglagen 132 § ska miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den bifogas till ansökan om bygglov som krävs för att projektet ska kunna genomföras.
För att anlägga och förlägga en sådan konstruktion eller anläggning som inte kan betraktas som en byggnad och som alltså inte kräver bygglov kan åtgärdstillstånd krävas.
För jordbyggnadsarbete (bl.a. schaktning och utfyllnad), trädfällning och andra därmed
jämförbara åtgärder på detaljplaneområde, vissa generalplaneområden och på deras områden med byggförbud eller åtgärdsförbud kan det krävas tillstånd för miljöåtgärder.
Behovet av bygglov, åtgärdstillstånd eller tillstånd för miljöåtgärder utreds i varje enskilt
fall av byggnadstillsynsmyndigheterna. Tillstånd ansöks innan projektet startar.

12.4 Miljötillstånd
I miljöskyddslagen (527/2014) anges allmänna bestämmelser om avvärjning av miljöförorening. Innan anläggningen förverkligas är den projektansvariga skyldig att lämna in ansökan om miljötillstånd efter MKB-förfarandet. För behandling och beviljande av miljötillstånd i Österbotten svarar Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.
Verksamhet på vilken statsrådets förordning om avfallsförbränning (151/2013) tillämpas
måste ha miljötillstånd. För höjning av avfallsförbränningsanläggningens kapacitet, alltså
det bedömda projektet, kan vid ansökan beviljas miljötillstånd enligt miljöskyddslagen
(527/2014), då förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har slutförts. Konsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den ska bifogas till miljötillståndsansökan. En förutsättning för beviljande av tillstånd är bland annat att projektet inte som
sådant eller tillsammans med annan verksamhet orsakar hälsorisker, annan betydande
miljöförorening eller förorening av marken eller grundvattnet. I det här projektet uppkommer kondensat i rökgaskondensorn. Därför måste man i samband med miljötillståndsansökan också beakta kraven i vattenlagen (587/2011).
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12.5 Andra tillstånd
Tillstånd som krävs för fjärrvärmeledningar och elledningar
Det krävs förläggningstillstånd av markägaren för att bygga fjärrvärmeledningar. Då elledningar byggs, följs principerna för byggande av distributionsnät enligt elmarknadslagen
(588/2013). Även för elledningar krävs förläggningstillstånd av markägaren. Vasa Elektriska söker behövliga tillstånd för fjärrvärme- och elledningarna.
Bedömning av fara i anslutning till tryckbärande anordningar
Enligt lagen om tryckbärande anordningar (869/1999) måste det i fråga om en pannanläggning göras en riskbedömning, ifall det ingår en ångpanna som måste registreras och
vars effekt är över 6 megawatt eller en hetvattenpanna som måste registreras och vars
effekt är över 15 megawatt. I riskbedömningen måste det anges i vilka farliga situationer
och förhållanden i anslutning till driften och tekniken som en olycka är möjlig. Utredningen
ges till Säkerhetsteknikcentralen (TUKES).
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13. TERMINOLOGI (OCH FÖRKORTNINGAR)
BAT

Förkortning av de engelska orden Best Available Techniques.
Bästa tillgängliga teknik.

Dioxiner och furaner

Klorhaltiga, giftiga kolväten som är mycket beständiga och
ackumuleras i miljön

Fraktil

I en variabels fördelning är fraktiler punkter under vilka en
viss andel av observationerna ligger.

GWh, gigawattimme

Energienhet som används för att ange producerad energimängd, el och värme. 1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000
kWh.

Dagvatten

Rent smält- och regnvatten som ska ledas bort från verksamhetsområdet

IC25

Inhibition concentration, alltså den halt där någon undersökt
funktion förhindras hos 25 % av försöksorganismerna

Växthusgas

Släpper igenom sig solljus i atmosfären men absorberar värmestrålning från markytan

Fast substans

Partikelartade organiska eller oorganiska material i vatten

LOEC

Lowest-observable-effect-concentration, alltså den lägsta halt
där en undersökt påverkan har konstaterats

MW, megawatt

Effektenhet. 1 megawatt är 1 000 kilowatt (eller 1 MW =
1 000 kW), som är 1 000 000 watt

m ö.h.

Meter över havet

MQ

Medelvattenföring

Nm3/nm3

Normalkubikmeter gas (vid lufttrycket 101,3 kPa och temperaturen 0 °C)

NOEC

No-observable-effect-concentration, alltså den högsta provhalt där ingen påverkan har konstaterats

NOX

Kväveoxider. Irriterande gaser som vid förbränning bildas av
kväve som finns i luften och bränslets kväve.

Bottenaska

Aska som bildas i pannan vid förbränning av bränsle och som
avlägsnas från pannans botten.

SO2

Svaveldioxid. Irriterande gas som bildas av svavel i bränslet
vid förbränning.

Källsortering

Avfallssortering och hållande av olika fraktioner åtskilda vid
uppkomstplatsen. Metall, papper, papp och glas samlas in
separat.

Tungmetaller

En metall klassificeras som tungmetall, om dess densitet är
högre än 5 g/cm3. Av tungmetallerna är de mest problematiska för miljön bl.a. kvicksilver, bly och kadmium.

Referens

hänvisning, exempel
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Rejekt

Avfall som uppkommer vid avfallsbehandling och som inte
duger till nyttoanvändning

Topografi

Markytans former

Farligt avfall

Avfall som innehåller farliga ämnen i sådan mängd att felaktig behandling kan orsaka olägenheter eller fara för miljön eller hälsan.

SRF/SRb

Statsrådets förordning/beslut
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15. KONTAKTUPPGIFTER
Information om projektets miljökonsekvensbedömning ger:
Projektansvarig

Kontaktperson

Kontaktmyndighet

Kontaktperson

MKB-konsult

Kontaktperson

Westenergy Oy Ab
Energivägen 5
66530 Kvevlax
Olli Alhoniemi
tel. 050 569 3337
e-post olli.alhoniemi@westenergy.fi
NTM-centralen i Södra Österbotten
PB 77
67101 Karleby
Esa Ojutkangas
tel. 0295 028 004
e-post esa.ojutkangas@ely-keskus.fi
Ramboll Finland Oy
Ylistönmäentie 26
40500 Jyväskylä
Joonas Hokkanen
tel. 0400 355 260
e-post joonas.hokkanen@ramboll.fi
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BILAGA 1
UTLÅTANDE OM BEDÖMNINGSPROGRAMMET

Utlåtande

Dnr EPOELY/1945/2015

18.8.2015

Översättning:

Westenergy Oy Ab
Energivägen 5
66530 Kvevlax

Kontaktmyndighetens utlåtande programmet för miljökonsekvensbedömning för
projektet Westenergy Oy Ab – Ökning av avfallsförbränningskapaciteten, Korsholm

1. Projekt och bedömning av miljökonsekvenserna
1.1 Projekt
Projektets namn:

Ökning av avfallsförbränningskapaciteten

Projektansvarig:

Westenergy Oy Ab
Energivägen 5 66530 Kvevlax

MKB-konsult:

Ramboll Finland Oy
Ylistönmäentie 26, 40500 Jyväskylä

Kontaktmyndighet:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Torggatan 40 B, 67100 Karleby

Bedömningsprogrammet har inkommit med posten den 12 maj 2015 och handlingarna har varit på både finska och svenska.

2. Bedömning av miljökonsekvenserna och grund för bedömningsförfarandet
Syftet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser vid planering och
beslutsfattande och samtidigt öka medborgarnas tillgång till information och deras
möjligheter till medbestämmande.
Bedömningsprogrammet presenterar uppgifter om projektet, hur miljökonsekvenserna av projektet och projektalternativen utreds och bedöms samt hur bedömningsförfarandet och deltagandet ordnas. Utifrån programmet och de utlåtanden
och åsikter som avgetts om det utarbetas en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt
aktören är avsikten att konsekvensbeskrivningen ska vara klar hösten 2015. Efter
att konsekvensbeskrivningen färdigställts har medborgarna möjlighet att framföra
åsikter och myndigheterna att avge utlåtanden. Förfarandet avslutas när kontaktmyndigheten avger sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen.

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Vaihde 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
PL 156, 60101 Seinäjoki

Korsholmanpuistikko 44
PL 262, 65101 Vaasa

Torikatu 40
PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Växel 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
www.ntm-centralen.fi/sodraosterbotten
PB 156, 60101 Seinäjoki

Korsholmsesplanaden 44
PB 262, 65101 Vasa

Torggatan 40
PB 77, 67101 Karleby

2/8

Grunden för miljökonsekvensbedömningen är att avfallsförbränningskapaciteten
ökas så att den överstiger den gräns som nämns i MKB-förordningen. Förordningen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (268/1999) förutsätter MKBförfarande enligt 6 § punkt 11) avfallshantering b) anläggningar för förbränning (..)
av annat avfall än problemavfall vilka är dimensionerade för mer än 100 ton avfall
per dygn.
2.1. Information och samråd om bedömningsprogrammet
Kungörelsen och programmet om bedömning av projektets konsekvenser har varit
framlagda under tjänstetid 25.5–24.7.2015 på de officiella anslagstavlorna i följande kommuner:
Vasa, medborgarinfo, Biblioteksgatan 13, Vasa
Korsholms kommun, Centrumvägen 4, Korsholm.
Kungörelsen och bedömningsprogrammet har varit framlagda för allmänheten under kungörelsetiden även i följande bibliotek under deras öppettider:
Korsholms huvudbibliotek, Skolvägen 1, Korsholm
Kvevlax bibliotek, Kvevlaxvägen 2, Kvevlax
Vasa huvudbibliotek, Biblioteksgatan 13, Vasa
Kungörelsen och bedömningsprogrammet har dessutom publicerats på Närings-,
trafikoch
miljöcentralen
i
Södra
Österbottens
webbplats
www.miljo.fi/westenergyMKB. Kungörelsen har dessutom publicerats 24.5.2015 på
finska i tidningen Pohjalainen och på svenska i tidningen Vasabladet.
Ett öppet möte för allmänheten om bedömningsprogrammet ordnades 2.6.2015
klockan 18.00 i auditoriet i Westenergys avfallsförbränningsanläggning, Energivägen 5, Kvevlax.
Utlåtande om programmet begärdes av följande instanser:
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Österbottens förbund
Vasa stad
Korsholms kommun
Säkerhets- och kemikalieverket
NTM-centralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur
NTM-centralen i Österbotten, fiskerihushållning

3. Beskrivning av projektet
Westenergy Oy Ab äger och upprätthåller en avfallsförbränningsanläggning som
togs i drift 2012. Planområdet ligger cirka 10 kilometer öster om Vasa i Korsholms
kommun, på området vid Stormossens avfallsbehandlingscentral söder om riksväg
8.
Anläggningen planerades för förbränning av 150 000 ton per år. På grund av att
bränslets energiinnehåll är betydligt lägre än planerat brände anläggningen 190
000 ton avfall redan 2014 med undantagstillstånd från NTM-centralen.
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För att kunna utnyttja en större mängd än vad som anges i miljötillståndet i energiproduktionen krävs ett MKB–förfarande och en reviderad tillståndsansökan till regionförvaltningsverket. Samtidigt planeras ibruktagning av ny teknik för värmeåtervinning ur rökgasen. Konsekvenserna av detta bedöms också i denna bedömningsprocess.
Avfallsförbränningsanläggningen fungerar som Vasa Elektriska Ab:s grundbelastningsanläggning i Vasa stads fjärrvärmenät. Under ett år producerar anläggningen
cirka 80 GWh el och 280 GWh fjärrvärme. Westenergy har under hela sin verksamhetstid kontrollerat rökgasernas kvalitet och halterna av utsläppskomponenter.

4. Alternativ som ska bedömas
Ökning av kapaciteten
1. Ett nollalternativ enligt lagen. Kapacitet enligt nuvarande miljötillstånd
2. Avfallsförbränningsanläggningen utnyttjar 200 000 ton avfallsbränsle
Avledning av vattnet som uppkommer vid återvinningen av värme ur rökgaserna
1. Kondensatvattnet från värmeåtervinningen leds
a. längs ett dike som får sin början från den utdikade mossen väster om avfallscentralen till Storträsket. Därifrån rinner vattnet som en bäck till Lappsundsån och
till slut ut i havet eller
b. avrinningen leds till Södra Stadsfjärden.
2. Vattnet leds till Stormossens rötkammarprocess.
3. Vattnet leds som avloppsvatten till Korsholms kommuns avloppsnät.
Det här är en ny planerad funktion vid anläggningen. Värmen i rökgaserna kan
återvinnas i en rökgaskondensor efter pannan. Rökgaskondensorns funktion är
baserad på återvinning av kondensationsvärmen i den fukt som finns i rökgaserna.
Temperaturen på den värme som utvinns är relativt låg. Återvinningen av värme ur
rökgaserna sker efter rökgasreningssystemet innan gaserna leds till skorstenen.
Projektet medför inga förändringar i kvaliteten på det avfall som utnyttjas, avfallsförbränningsanläggningens teknik och askan och slaggen från processen. Anläggningen ska fortsättningsvis utnyttja källsorterat kommunalt avfall.

5. Tillstånd och beslut som projektet förutsätter
I punkt 8 i bedömningsprogrammet behandlas på ett heltäckande sätt de tillstånd
och beslut om behövs för att genomföra projektet. Centrala krav är miljökonsekvensbedömning, bygglov, miljötillstånd, tillstånd enligt kemikalielagen samt tillstånd enligt vattenlagen.

6. Sammandrag av de inlämnade utlåtandena
Fyra instanser yttrade sig om bedömningsprogrammet. Inga åsikter inkom inom
den utsatta tiden. I utlåtandena uttrycktes i synnerhet oro för kondensatvattnets
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konsekvenser för vattendragen och redan i detta skede ansågs det bästa alternativet vara att leda det till avloppsnätet.
6.1 Korsholms kommun
Som en del av miljökonsekvensbedömningen finns det orsak att ännu granska följande faktorer:
-

Förverkligandet av detaljplanen för Fågelbergets utvidgning och nya vägförbindelsen Fågelbergsvägen som ansluter till Karlebyvägens planskilda korsning.
Vägförbindelserna Lagervägens förlängning och Stuverivägen som byggs från
befintliga Fågelbergets industriområde. Dessa nya vägförbindelser kommer att
ha inverkan på transport av bränsle till anläggningen och de nya vägarna ger
möjlighet att ändra på anläggningens infrastruktur (invägning, in- och utfart).

-

En ökad energiutvinning som resulterar i större uttag av fjärrvärme kan med
fördel användas inom Fågelbergets industriområde och Smedsby centrum.
Delgeneralplanen för Smedsby, detaljplaneringen av Smedsby Centrum I och
Storgårdska bostadsområdet kommer att medföra byggande av större byggnader som bör kunna anslutas till fjärrvärmenätet. Planläggningssituationen i
Smedsby ska beaktas.

-

Avloppsvattnets rening inom anläggningen och bortledandet av renat avloppsvatten är av stor betydelse för Vattvikens grundvattenområde och för Vasa
stads råvattentäkt vid Molnträsket. Om bortledande av avloppsvatten eller dagvatten medför behov av dikning eller byggande av dagvattenledningssystem
inom grundvattenområdets gränser, ska Skydds- och iståndsättningsplan för
grundvattenområdet Smedsby-Kapellbacken följas.

-

Det bör utredas om kapaciteten i det kommunala avloppsledningsnätet och
Stormossens tryckavlopp / pumpstation räcker till för att transportera den
ökade avloppsvattenmängden i fall att kondensatvattnet leds till nämnda avloppsledningsnät.

-

Bästa möjliga reningsteknik bör användas med tanke på kemikalieanvändning,
avgaser och utsläpp. En kontrollplan behöver finnas som beskriver hur egenövervakning och uppföljning sköts med avseende på miljöpåverkan.

6.2. Finnbäckens rensningsbolag
Torrläggningsbolaget konstaterar att Finnbäckens torrläggningssystem i huvudsak
gäller odlade områden. Höjdskillnaderna är ytterst små och av denna orsak blir
området redan nu mycket lätt vattensjukt. Skogsdikningarna har gjort att åkrarna
översvämmas ännu lättare och snabbare.
Enligt planen skulle det uppkomma som mest 86 000 m3 kondensatvatten som enligt ett alternativ skulle ledas ut i Finnbäcken. Detta skulle i värsta fall betyda en
tiofaldig ökning jämfört med nuläget. Den är inte planerad för en såhär stor vattenmängd, och det skulle leda till problem. Dessutom kan vattnet innehålla okända
kemikalier, som kan ha skadliga verkningar för miljön och om de fortfarande är
varma kan skadorna vara större och yppa sig snabbare.
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De skadliga konsekvenserna kan leda till stigande kostnader och ökat finansieringsbehov.
Oberoende av hur dagvattnet och kondensatvattnet avleds borde det göra en särskild miljökonsekvensbedömning för mark- och vattenområdena. Då måste man
komma ihåg och beakta även havsområdet utanför samt Kyro älvs mynning och
byarna också i den riktningen.
6.3. NTM-centralen i Egentliga Finland, fiskeritjänster
Fiskeritjänsterna konstaterar att fiskbeståndet i Storträsket och Lappsundsån och
vattendragens betydelse som fortplantningsställe för fiskar måste utredas. Dessutom måste kondensatvattnets inverkan på fiskbeståndet i vattendragen på projektområdet (Storträsket, Lappsundsån, havsområdet utanför, Södra Stadsfjärden)
och vattendragens betydelse som fortplantningsställe utredas.
Enligt Petsmo fiskelag förökar sig abborre, mört, id, braxen, lake och gädda vid
Lappsundsåns mynning. Södra Stadsfjärden är ett mycket viktigt fortplantningsställe för fiskar, framför allt abborre. Södra Stadsfjärden producerar abborre för
hela Vasa skärgård. Även gös förökar sig i någon mån i området.
Fiskeritjänsterna anser, med beaktande av ovannämnda omständigheter, att kondensatvattnet inte bör avledas i enlighet med alternativ 1), det vill säga rutten Storträsket – Lappsundsån - havsområdet, och inte heller till Södra Stadsfjärden. Kondensatvattnet bör avledas i enlighet med alternativ 2) eller 3).
6.4. Österbottens förbund
Westenergy Oy Ab är en befintlig avfallsförbränningsanläggning som också finns
utmärkt i Österbottens landskapsplan. I miljökonsekvensbedömningen behandlas
en utökning av den mängd avfall som förbränns jämfört med nuläget samt planer
på en utvidgning av anläggningen. Österbottens förbund anser att bedömningsprogrammet ger en klar bild av vad som kommer att bedömas i den slutliga miljökonsekvensbedömningen och anser att programmet är tillräckligt heltäckande. Österbottens förbund har inte något annat att anmärka på programmet för miljökonsekvensbedömning

7. Kontaktmyndighetens utlåtande
Avfallsförbränningsanläggningen Westenergy Oy Ab har varit i drift sedan 2012
och beskrivningen av de nuvarande funktionerna ger en klar bild av området och
den verksamhet som bedrivs, så som avfallsbehandlingen, förbränningsprocessen
och behandlingen av den aska som uppkommer. Detta kan anses tillräckligt.
Beskrivningen av miljöns nuvarande tillstånd är också gjord med tillräcklig noggrannhet med tanke på placeringen av de nuvarande funktionerna och kontaktmyndigheten har inget att anmärka på detta.
Projektalternativen är realistiska vad gäller kapacitetsökningen och de baserar sig
på behovet av att förbränna mera avfall än enligt den ursprungliga planen. Den
samtidiga återvinningen av värme ur rökgaserna bidrar till att förbättra förbränningsprocessens verkningsgrad, men leder till att det bildas kondensatvatten som
måste avledas och tre olika avledningsalternativ behandlas. Dessutom har det
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samtidigt pågått kontroll av de utsläpp som verksamheten ger upphov till, vilket
torde underlätta konsekvensbedömningen. Kontaktmyndigheten har inget att anmärka på de behandlade alternativen, utom att det beträffande kondensatvattnet
är skäl att tillsammans med Korsholms kommun utreda att det faktiskt ryms i
kommunens avloppsnät, så att det inte i någon situation eventuellt uppstår problem där.
I punkt 6 ”Bedömningsförfarande” i bedömningsprogrammet framförs på ett bra
sätt olika bedömningsmetoder och hur konsekvenserna uppkommer samt konsekvensernas storlek och betydelse. Kontaktmyndigheten har inte något att anmärka
på detta.
Beträffande punkten ”Konsekvenser som ska bedömas och bedömningsmetoder”
är det skäl att beakta även följande omständigheter, som delvis kommit fram redan
i utlåtandena:
7.1. Trafik
I bedömningsprogrammet konstateras att i bedömningen beaktas de förändringar
som skett i trafiknätet efter 2008. Även Korsholms kommun uppmärksammade
detta i sitt utlåtande och det är skäl att i konsekvensbeskrivningen bedöma om de
trafikarrangemang som redan genomförts och som kommer att genomföras inom
den närmaste framtiden eventuellt har konsekvenser för de rutter som trafiken till
och från avfallsförbränningsanläggningen använder.
7.2. Konsekvenser för marken och grundvattnet
När det gäller grundvattnet bör man beakta det som Korsholms kommun har uttalat beträffande Molnträsket och Smedsby-Kapellbackens grundvattenområde.
7.3. Konsekvenser för ytvattnet
Om kondensatvattnet leds via Storträsket till havet ökar strömningen och det är
skäl att utreda hur stor ökningen är och om den eventuellt inverkar skadligt på torrläggningen av åkrarna, såsom Finnbäckens rensningsbolag bedömer. I konsekvensbeskrivningen är det också skäl att utreda hur stora halterna av skadliga
ämnen är i kondensatvattnet samt hur eventuell värme kommer att påverka bland
annat bildandet av istäcke i vattendragen nedströms, samt vilka konsekvenser det
har för vattenkvaliteten. Det bör också finnas en tillräcklig utredning om den nuvarande vattenkvaliteten som grund för bedömningen.
I konsekvensbeskrivningen bör det bedömas, utöver det som redan anförts i bedömningsprogrammet, vilka eventuella konsekvenser för fiskerihushållningen det
har om kondensatvattnet leds till Storträsket och Lappsundsån.
7.4. Konsekvenser för naturen och naturskyddet
Ett av alternativen när det gäller avledningen av kondensatvatten är att leda det
längs det dike som går genom Naturaområdet Vedahugget till Storträsket och vidare därifrån. I en utredning bör det bedömas hur kondensatvattnet påverkar Vedahuggets växtlighet och naturvärden. Konsekvenserna för Naturaområdet bör
bedömas både i fråga om de konsekvenser som orsakas direkt via diket och i
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fråga om de förändringar som kondensatvattnet eventuellt orsakar indirekt via
Storträsket.
När det gäller utsläpp av rökgaspartiklar bör tyngdpunkten i undersökningarna för
Vedahuggets del ligga på skadliga konsekvenser för växtligheten och djurlivet. I
övrigt finns inget att anmärka på punkten.
7.5. Konsekvenser för avfallsbehandlingen
Det avfall som kommer för förbränning måste mellanlagras även på andra ställen
än i mottagningsbunkern under långa serviceuppehåll eller andra störningar eller
olyckor. Enligt dagens praxis mellanlagras avfallet på Stormossen Oy Ab:s avfallsbehandlingscentrals område. Även miljökonsekvenserna av mellanlagringen
av avfall torde bedömas inom ramen för projektet.

8. Sammanfattning
I programmet för miljökonsekvensbedömning presenteras tillräckliga uppgifter om
projektet, dess syfte, planeringsfasen, läget och markanvändningsbehoven samt
den projektansvarige. Dock är bedömningsmetoderna något ytligt beskrivna. Vid
bedömningen är det skäl att följa de allmänna anvisningarna om hur den ska genomföras, samt de ytterligare anvisningar som getts här. Det finns också en styrgrupp för projektet och det har informerats tillräckligt om projektet så att medborgarna har haft möjlighet att delta och komma med åsikter. Bedömningsprogrammet uppfyller de krav som ställs på det i lagen.

9. Information om utlåtandet
NTM-centralen i Södra Österbotten sänder sitt utlåtande till remissinstanserna för
kännedom. Dessutom är utlåtandet framlagt för allmänheten i en månads tid på
kommunernas officiella anslagstavlor:
Vasa, medborgarinfo, Biblioteksgatan 13, Vasa
Korsholms kommun, Centrumvägen 4, Korsholm.
Kontaktmyndighetens utlåtande hålls framlagt för allmänheten i en månads tid
även i följande bibliotek under deras öppettider:
Korsholms bibliotek, Skolvägen 1, Korsholm
Kvevlax bibliotek, Kvevlaxvägen 2, Kvevlax
Vasa huvudbibliotek; Biblioteksgatan 13, Vasa
Kontaktmyndighetens utlåtande publiceras dessutom på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens webbplats www.miljo.fi/westenergyMKB.
Kontaktmyndigheten har 17.8.2015 tillställt den projektansvarige kopior av originalen av de inlämnade utlåtandena. Handlingarna i original förvaras i NTM-centralen
i Södra Österbottens arkiv.
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Miljöskyddschef

Päivi Kentala

Överinspektör

Esa Ojutkangas

Avgift 4000 €

Fastställande av avgiften och sökande av ändring i avgiften
Avgiften fastställs i enlighet med statsrådets förordning (27.12.2012/907). En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts vid fastställande av avgiften kan yrka
på rättelse av avgiften hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
inom sex månader från det att avgiften påfördes. Adress: NTM-centralen i Södra
Österbotten, ansvarsområdet för miljö och naturresurser, PB 262, 65101 VASA, epost registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi.
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1. JOHDANTO
Tässä tutkimuksessa arvioitiin leviämismallilaskelmilla Vaasassa sijaitsevan Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen päästöjen aiheuttamia ilmanlaatuvaikutuksia
laitoksen ympäristössä. Jätteenpolttolaitoksen kapasiteettia ollaan nostamassa ja leviämismallilaskelmat tehtiin YVA-menettelyn tueksi.
Mallilaskelmien päästöraja-arvoina käytettiin jätteenpolttoasetukseen perustuvia
päästörajoja ja hajupäästöjen osalta tilaajan arvioimaa päästömäärää häiriötilanteessa. Leviämismallilaskelmilla tarkasteltiin jätteenpolttolaitoksen rikkidioksidin, typenoksidien, hiukkasten, kloori- ja fluorivedyn, raskasmetallien, arseenin sekä dioksiinien ja furaanien päästöjen maanpintatasolle muodostamia pitoisuuksia laitoksen
ympäristössä. Leviämismallinnuksen tuloksena saatuja pitoisuuksia on verrattu ilmanlaadun ohje-, raja- ja tavoitearvoihin.
Tutkimuksen tilaaja oli Ramboll Finland Oy, joka toimitti tarvittavat lähtötiedot. Leviämismallilaskelmat tehtiin Ilmatieteen laitoksen Asiantuntijapalvelut -yksikössä. Tuloksia verrattiin aiemmin vuonna 2008 valmistuneen Stormossenin jätteenpolttolaitoksen savukaasupäästöjen leviämislaskelmat -selvitykseen (Buyukay ym., 2008).

2. TAUSTATIETOA ILMAN EPÄPUHTAUKSISTA
2.1

Ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät

Ilmanlaatua heikentävien ilman epäpuhtauksien suurimpia päästölähteitä Suomessa
ovat liikenne, energiantuotanto, teollisuus ja puun pienpoltto. Hajujen merkittävimpiä
päästölähteitä ovat jätteiden ja jäteveden käsittely sekä elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja selluteollisuus. Ilmansaasteita kulkeutuu Suomeen myös kaukokulkeumana maamme rajojen ulkopuolelta. Päästöistä suurin osa vapautuu ilmakehän
alimpaan kerrokseen, jota kutsutaan rajakerrokseksi. Rajakerroksessa päästöt sekoittuvat ympäröivään ilmaan ja niiden pitoisuudet ilmassa laimenevat. Päästöt voivat levitä liikkuvien ilmamassojen mukana laajoille alueille. Tämän kulkeutumisen aikana ilmansaasteet voivat reagoida keskenään sekä muiden ilmassa olevien yhdisteiden kanssa muodostaen uusia yhdisteitä. Ilman epäpuhtaudet poistuvat ilmasta
sateen huuhtomina (märkälaskeuma), kuivalaskeumana erilaisille pinnoille tai kemiallisen muutunnan kautta.
Päästöjen leviäminen tapahtuu pääosin ilmakehän alimmassa osassa, rajakerroksessa. Sen korkeus on Suomessa tyypillisesti alle kilometri, mutta varsinkin kesällä
se voi nousta yli kahteen kilometriin. Matalimmat rajakerroksen korkeudet havaitaan
yleensä talvella kovilla pakkasilla. Rajakerroksen korkeus määrää ilmatilavuuden, johon päästöt voivat välittömästi sekoittua. Rajakerroksen tuuliolosuhteet määräävät
karkeasti ilmansaasteiden kulkeutumissuunnan, mutta rajakerroksen ilmavirtausten
pyörteisyys ja kerroksen korkeus vaikuttavat merkittävästi ilmansaasteiden sekoittumiseen ja pitoisuuksien laimenemiseen kulkeutumisen aikana. Leviämisen kannalta
keskeisiä meteorologisia tekijöitä ovat tuulen suunta ja nopeus, ilmakehän stabiilisuus ja sekoituskorkeus. Sekoituskorkeus kuvaa hyvin sekoittuneen ilmamassan
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korkeutta maanpinnasta. Ilmakehän stabiilisuudella tarkoitetaan ilmakehän herkkyyttä pystysuuntaiseen sekoittumiseen. Stabiilisuuden määrää ilmakehän pystysuuntainen lämpötilarakenne.
Inversiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa ilmakehän lämpötila nousee ylöspäin mentäessä. Erityisesti maanpintainversion aikana ilmanlaatu voi paikallisesti huonontua
nopeasti. Maanpintainversiossa maanpinta ja sen lähellä oleva ilmakerros jäähtyy
niin, että kylmempi ilma jää ylempänä olevan lämpimämmän ilman alle. Kylmä pintailma ei raskaampana pääse kohoamaan yläpuolellaan olevan lämpimän kerroksen
läpi, ja ilmakehän pystysuuntainen liike estyy. Inversiokerroksessa tuuli on hyvin
heikkoa ja ilmaa sekoittava pyörteisyys on vähäistä, jonka vuoksi ilmansaasteet laimenevat huonosti. Inversiotilanteissa pitoisuudet kohoavat taajamissa etenkin liikenneruuhkien aikana, koska ilmansaasteet kerääntyvät matalaan ilmakerrokseen
päästölähteiden lähelle.
2.2

Kaupunkien ilmanlaatu

2.2.1 Rikkidioksidi
Ulkoilman rikkidioksidipitoisuudet ovat nykyisin alhaisella tasolla Suomessa. Rikkidioksidipäästöjen tehokkaan ja pitkäjänteisen rajoittamisen seurauksena taajama-alueiden rikkidioksidipitoisuudet ovat laskeneet lähelle tausta-alueiden pitoisuuksia. Ulkoilmassa oleva rikkidioksidi on pääosin peräisin energiantuotannosta, teollisuudesta ja laivojen päästöistä. Teollisuuspaikkakunnilla rikkidioksidipitoisuudet voivat
kohota lyhytaikaisesti ja paikallisesti häiriöpäästötilanteissa. Puhtailla tausta-alueilla
rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot ovat olleet noin 1−2 µg/m³.
2.2.2 Typpidioksidi
Typen yhdisteitä vapautuu päästölähteistä ilmaan typen oksideina eli typpimonoksidina (NO) ja typpidioksidina (NO2). Näistä yhdisteistä terveysvaikutuksiltaan haitallisempaa on typpidioksidi, jonka pitoisuuksia ulkoilmassa säädellään ilmanlaadun
ohje- ja raja-arvoilla. Typpidioksidin määrään ilmassa vaikuttavat kemialliset muutuntareaktiot, joissa typpimonoksidi hapettuu typpidioksidiksi.
Ulkoilman typpidioksidipitoisuuksille altistuminen on suurinta kaupunkien keskustojen ja taajamien liikenneympäristöissä. Typpidioksidipitoisuudet kohoavat tyypillisesti
ruuhka-aikoina. Korkeimmillaan typpidioksidipitoisuudet ovat erityisesti tyyninä ja
kylminä talvipäivinä, jolloin myös energiantuotannon päästöt ovat suurimmillaan.
Taajamien ja kaupunkien korkeimmat typpidioksidipitoisuudet aiheuttaa pääasiassa
autoliikenne, vaikka energiantuotannon ja teollisuuden aiheuttamat päästöt (pistemäiset päästölähteet) olisivat määrällisesti jopa suurempia autoliikenteeseen verrattuna. Ihmiset altistuvat helposti liikenteen päästöille, sillä autojen pakokaasupäästöt
vapautuvat hengityskorkeudelle.
Typpidioksidille herkimpiä väestöryhmiä ovat lapset ja astmaatikot, joiden hengitysoireita kohonneet pitoisuudet voivat lisätä suhteellisen nopeasti. Pakkaskaudella tapahtuva typpidioksidipitoisuuden kohoaminen on erityisen haitallista astmaatikoille,
koska jo puhtaan kylmän ilman hengittäminen rasituksessa aiheuttaa useimmille astmaatikoille keuhkoputkien supistusta ja typpidioksidi pahentaa tästä aiheutuvia oireita kuten hengenahdistusta ja yskää.
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Typpidioksidin vuosikeskiarvopitoisuudet ovat suurimmissa kaupungeissa keskimäärin 20−30 µg/m3. Vilkkaimmilla teillä ja katukuiluosuuksilla pitoisuudet voivat olla
lähellä vuosiraja-arvoa 40 µg/m3. Pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa typpidioksidin vuosikeskiarvot ovat yleensä noin 10−20 µg/m3 (Komppula, ym. 2014). Typpidioksidin tuntipitoisuudet voivat kohota yli raja-arvotason (200 µg/m3) suurimpien
kaupunkien vilkkaasti liikennöidyillä keskusta-alueilla muutamia kertoja vuodessa (Ilmanlaatuportaali, 2015). Ylitystunteja saa olla vuodessa 18 kpl, ennen kuin raja-arvo
katsotaan ylittyneeksi. Puhtailla tausta-alueilla typpidioksidin vuosikeskiarvot ovat olleet Etelä-Suomessa noin 2–6 µg/m³ ja Pohjois-Suomessa noin 1 µg/m³.
2.2.3 Hiukkaset
Ulkoilman hiukkaset ovat nykyisin merkittävimpiä ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä
Suomen kaupungeissa. Pienhiukkasia pidetään haitallisimpana ilmaperäisenä ympäristötekijänä ihmisten terveydelle. Ulkoilman hiukkaset ovat taajamissa suurelta
osin peräisin liikenteen ja tuulen nostattamasta katupölystä (ns. resuspensio) eli epäsuorista päästöistä. Hiukkaspitoisuuksia kohottavat myös ihmisperäiset suorat hiukkaspäästöt, jotka ovat peräisin energiantuotannon ja teollisuuden prosesseista, autojen pakokaasuista ja puun pienpoltosta. Nämä hiukkaspäästöt ovat pääasiassa
pieniä hiukkasia. Hiukkasiin on sitoutunut myös erilaisia haitallisia yhdisteitä kuten
hiilivetyjä ja raskasmetalleja.
Ulkoilman hiukkasten koko on yhteydessä niiden aiheuttamiin erilaisiin vaikutuksiin.
Suurempien hiukkasten korkeat pitoisuudet vaikuttavat merkittävimmin viihtyvyyteen
ja aiheuttavat likaantumista. Terveysvaikutuksiltaan haitallisempia ovat ns. hengitettävät hiukkaset ja pienhiukkaset, jotka kykenevät tunkeutumaan syvälle ihmisten
hengitysteihin. Hengitettäville hiukkasille, joiden halkaisija on alle 10 mikrometriä
(PM10), on annettu ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet kohoavat erityisesti keväällä, jolloin jauhautunut hiekoitushiekka ja asfalttipöly
nousevat ilmaan kuivilta kaduilta liikenteen nostattamana. Pienhiukkaset, joiden halkaisija on alle 2,5 mikrometriä (PM2,5), ovat pääasiassa peräisin suorista autoliikenteen ja teollisuuden päästöistä ja kaukokulkeumasta, jonka lähde voi olla esimerkiksi
metsä- ja maastopalot. Hiukkasten kokoluokkia on havainnollistettu kuvassa A.
Suurimmat hiukkaspitoisuudet esiintyvät vilkkaasti liikennöidyissä kaupunkikeskustoissa. Suomessa hiukkaspitoisuudet kohoavat yleensä voimakkaasti keväällä maalis-huhtikuussa, kun maanpinnan kuivuessa tuuli ja liikenne nostattavat katupölyä ilmaan. Liikenteen vaikutukset korostuvat matalan päästökorkeuden vuoksi. Hengitettäville hiukkasille annettu vuorokausiohjearvo (70 µg/m3) ylittyy keväisin yleisesti
Suomen kaupungeissa samoin kuin vuorokausipitoisuuksille asetettu raja-arvotaso
(50 µg/m3). Vuorokausiraja-arvotason ylityksiä saa olla kullakin asemalla 35 kappaletta vuodessa ennen kuin raja-arvo katsotaan ylittyneeksi. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuudelle annettu raja-arvo on ylittynyt vain Helsingin keskustassa
(viimeisin raja-arvon ylitys oli vuonna 2006). Katupölyn muodostumiseen voidaan
merkittävästi vaikuttaa oikea-aikaisella katujen siivouksella ja kunnossapidolla sekä
pölynsidonnalla.
Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuosikeskiarvopitoisuudelle annettu raja-arvo
40 µg/m3 alittuu Suomessa. Pääkaupunkiseudulla mitatut hengitettävät hiukkasten
vuosikeskiarvopitoisuudet ovat olleet suurimmillaan tasoa 25−30 µg/m³. Pienem-
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pienkin kaupunkien keskusta-alueilla hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuosikeskiarvot voivat ylittää 20 µg/m³ (Komppula ym., 2014). Puhtailla tausta-alueilla
vuosikeskiarvopitoisuudet ovat olleet Etelä-Suomessa noin 9−12 µg/m³ ja PohjoisSuomessa noin 3–6 µg/m³ (Komppula ym., 2014).
Pienhiukkaspitoisuuden (PM2,5) vuosikeskiarvolle määritetty raja-arvo 25 µg/m3 alittuu kaikkialla Suomessa. Korkeimmillaan vuosipitoisuus on ollut Helsingin vilkkaasti
liikennöidyillä keskusta-alueilla noin 12–14 µg/m3. Maaseututausta-alueilla pitoisuustaso on Etelä-Suomessa noin 7−10 µg/m 3, Keski-Suomessa noin 4–7 µg/m3 ja Pohjois-Suomessa noin 3 µg/m3. Pitoisuuserot erityyppisten mittausympäristöjen välillä
ovat melko pieniä: kaupunkiympäristön päästölähteet kohottavat vuositasolla pitoisuuksia liikenneympäristöissä noin 3–4 µg/m3 ja kaupunkitausta-alueilla noin 1–
2 µg/m3 taustapitoisuuksista. Pienhiukkasten taustapitoisuudesta valtaosa on kaukokulkeutunutta hiukkasainesta. Kaukokulkeuma muodostaa huomattavan osan
myös kaupunki-ilman pienhiukkaspitoisuuksista (Alaviippola ja Pietarila, 2011).

Kuva A.

2.3

Hiukkasten kokoluokkia. Hiukkasten koko ilmaistaan halkaisijana mikrometreissä
(µm). Mikro (µ) etuliite tarkoittaa miljoonasosaa. 1 µm on siten metrin miljoonasosa
eli millimetrin tuhannesosa.

Hajun leviämisen ja hajuhaitan arviointi

Hajuhaitan muodostumiseen vaikuttavat hajun esiintymistiheys ja hajutilanteen kesto
(% kokonaisajasta) sekä hajun miellyttävyys ja voimakkuus. Hajuhaittoja on yleensä
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arvioitu asiantuntija-arvioina päästötietojen perusteella tai aistinvaraisesti joko kenttähavainnointien tai asukaspaneelin avulla. Kenttähavainnoinnissa tehtävään koulutettu asiantuntijaryhmä tekee hajuhavaintoja aistinvaraisesti eri etäisyyksillä ja eri
puolilla päästölähdettä. Havainnointeja tulisi kuitenkin tehdä myös erilaisissa sääolosuhteissa ja eri vuodenaikoina, jotta saataisiin tarkempaa tietoa meteorologisten olosuhteiden vaikutuksista hajujen esiintymiseen. Kenttähavainnoinnissa saadaan tietoa hajun esiintymistiheyden lisäksi myös hajun voimakkuudesta (häiritsevyys).
Asukaspaneelitutkimuksessa hajujen havainnoitsijoina toimivat hajulähteen lähiympäristön asukkaat. Heille lähetetään kyselykaavakkeet, joihin he voivat kirjata ylös
havaitsemiensa hajuhaittojen ajankohdat, keston (% kokonaisajasta) ja hajujen häiritsevyyden (% asukkaista, jotka kokivat hajun häiritseväksi). Kertaluonteisissa asukaspaneelitutkimuksissa seuranta-aika on yleensä muutamia kuukausia. Asukaspaneelitutkimuksella on mahdollista saada pitempiaikaista tietoa alueen hajuhaitoista kuin koulutettujen henkilöiden tekemissä yksittäisissä kenttähavainnoinneissa.
Ihmisten kyky haistaa erilaisia hajuja on kuitenkin yleensä erilainen. Myös asukkaiden hajuista tekemien havaintojen ajat voivat vaihdella satunnaisesti sen mukaan,
milloin asukkaat ovat kotona, mikä vaikeuttaa tulosten vertailtavuutta.
Teollisuus- ja energialaitosten hajuvaikutuksia voidaan arvioida myös mittaamalla
laitoksen päästöjä, kuten rikin ja typen oksideita, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
(VOC = Volatile Organic Compound) tai haisevia rikkiyhdisteitä (TRS = Total Reduced Sulphur). Vertaamalla mitattuja pitoisuuksia yhdisteiden hajukynnykseen saadaan tulokseksi päästön hajupitoisuus. Hajujen arviointi yksittäisen komponentin tai
tietyn komponenttiryhmän avulla edellyttää kuitenkin, että laitoksen hajuja aiheuttaa
juuri kyseinen yhdiste tai yhdisteryhmä.
Kenttähavainnoinnit, asukaspaneelitutkimus ja mittaukset soveltuvat hajuhaittojen
nykyhetken arviointiin, mutta laskennallinen mallintaminen on käytännössä ainoa
luotettava keino hajuhaittojen ehkäisemiseksi suunniteltujen päästövähennystoimien
arvioinnissa sekä uusien laitosten toimintojen tai tuuletusratkaisujen vaikutusten arvioinnissa. Hajuyhdisteiden leviämismalleilla (ns. hajumalleilla) tutkitaan haisevien
yhdisteiden kulkeutumista ilmakehässä, tutkimusalueella esiintyvän hajun määrää ja
esiintymistiheyttä.
Haiseva ilma sisältää yleensä monia eri epäpuhtauksia, joiden pitoisuudet ovat erittäin pieniä ja vaikeita mitata. Eri yhdisteiden vaikutus kokonaishajuun ei yleensä ole
tiedossa. Hajupitoisuuden mittana käytetään tällöin hajuyksikköä ilmakuutiometriä
kohden (ou/m³, odour unit/m³, hy/m³). Tämä yksikkö kertoo, montako kertaa haisevaa ilmaa on laimennettava, jotta se tulisi hajuttomaksi. Kaasun hajupitoisuus määritetään laboratoriossa olfaktometrillä useammasta henkilöstä koostuvan hajupaneelin avulla standardin SFS-EN 13725 (Air quality. Determination of odour concentration by dynamic olfactometry) mukaan. Olfaktometrin koehenkilöiksi pyritään yleensä
valitsemaan henkilöitä, joilla on normaali hajuaisti. Olfaktometrisiä määrityksiä käytetään yleensä päästöjen määritykseen, esim. hajua päästävän teollisuuslaitoksen
tai jätevedenpuhdistamon poistoilman päästöjen määrityksiin. Jotta olfaktometrillä
määritetystä hajupitoisuudesta saataisiin hajupäästö, päästölähteen poistoilmasta
pitää määrittää myös kaasun tilavuusvirta.
Hajuhavainto määritellään kullekin yhdisteelle tai useasta yhdisteestä muodostuvalle
seokselle sen hajukynnysarvolla, joka on se yhdisteen tai seoksen pitoisuus, jossa
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50 % ihmisistä aistii hajua. Tämä perushajukynnys on hajupitoisuutena yksi hajuyksikkö ilmakuutiometrissä (tässä merkitty hy/m 3). Hajukynnys voidaan määrittää myös
eri yhdisteiden pitoisuutena, jolloin yksikkönä on mikrogrammaa ilmakuutiometrissä
(µg/m3). Tietyn yhdisteen tai useasta yhdisteestä muodostuvan seoksen hajukynnys
vaihtelee eri ihmisillä mm. sen mukaan, kuinka kauan hajulle on altistuttu tai kuinka
puhdasta jokin yksittäinen aistittava yhdiste on. Päästöissä voi esiintyä useita hajuja
aiheuttavia yhdisteitä, jolloin hajumallissa tarvittavaa hajukynnyspitoisuutta ei aina
voida yksikäsitteisesti määrittää. Tällöin leviämislaskelmat voidaan suorittaa käyttämällä esimerkiksi seoksen herkimmin haisevan kaasun hajukynnyspitoisuutta tai tarkastelemalla erikseen kutakin hajua aiheuttavaa yhdistettä. Todenmukaisempi kuva
hajusta saadaan, jos hajuyhdisteiden leviämismallia sovellettaessa on käytettävissä
päästöjen hajuyksikkömäärityksiä.
Kun tunnetaan lähteen päästöissä esiintyvän yhdisteen tai seoksen hajukynnys, voidaan hajuyhdisteiden leviämismallilla arvioida, milloin kynnysarvo saavutetaan eri
etäisyyksillä lähteestä tietyissä meteorologisissa olosuhteissa. Erisuuruisia hajukynnyksiä voidaan käyttää kuvaamaan hajun voimakkuutta ja miellyttävyysastetta. Hajukynnys 1 hy/m3 tarkoittaa siis hajua, jonka puolet ihmisistä eli hajupitoisuusmäärityksissä puolet olfaktometrin koehenkilöistä (hajupaneelista) aistii. Hajun aiheuttaja
ei ole pitoisuudessa 1 hy/m3 vielä välttämättä tunnistettavissa. Kolminkertaisilla ja
viisinkertaisilla hajukynnyksillä (3 ja 5 hy/m3) kuvataan selkeää hajua, jonka lähde on
tunnistettavissa. Viisinkertaista hajukynnystasoa voidaan pitää melko voimakkaana
hajuna. Haju koetaan häiritseväksi, kun se on selkeästi tunnistettavaa. Haju on viihtyvyyteen liittyvä stressitekijä, joka saattaa pitkään jatkuessaan tai usein esiintyessään johtaa psykosomaattiseen oireiluun. Hajupäästön aiheuttama viihtyisyyshaitta
ei kuitenkaan ole yksiselitteinen ilmiö, vaan se muodostuu monimutkaisesta syy-seuraus-yhteydestä (Arnold, 1995; Lyytimäki, 2006).

2.4

Ilmanlaadun raja-, ohje- ja tavoitearvot

Leviämismallilaskelmilla tai ilmanlaadun mittauksilla saatuja ulkoilman epäpuhtauksien pitoisuuksia voidaan arvioida vertaamalla niitä ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. EU-maissa voimassa olevat raja-arvot ovat sitovia ja ne eivät saa ylittyä alueilla,
joissa asuu tai oleskelee ihmisiä. Raja-arvoilla pyritään vähentämään tai ehkäisemään terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Raja-arvot eivät ole voimassa
esimerkiksi teollisuusalueilla tai liikenneväylillä, lukuun ottamatta kevyen liikenteen
väyliä. Kansalliset ilmanlaadun ohjearvot eivät ole yhtä sitovia kuin raja-arvot, mutta
niitä käytetään esimerkiksi kaupunkisuunnittelun tukena ja ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittamisessa. Tavoitteena on ennalta ehkäistä ohjearvojen ylittyminen sekä taata hyvän ilmanlaadun säilyminen.
Raja-arvot määrittelevät ilmansaasteille sallitut korkeimmat pitoisuudet. Raja-arvon
numeroarvon ylityksistä on viipymättä tiedotettava väestölle. Tietojen saatavuudesta
vastaa ensisijaisesti tiedon tuottaja, kuten ilmanlaadun mittauksista vastaava kunta,
toiminnanharjoittaja tai Ilmatieteen laitos. Jos raja-arvo ylittyy tai on vaarassa ylittyä,
on kunnan laadittava ja toimeenpantava ilmansuojelusuunnitelma raja-arvon alittamiseksi. Lisäksi kunta voi harkintansa mukaan laatia lyhyen aikavälin toimintasuunnitelman raja-arvon alittamiseksi ja ylityksen keston lyhentämiseksi. Käytännön toimia voivat olla esimerkiksi määräykset liikenteen tai päästöjen rajoittamisesta.
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Ilman epäpuhtauksien aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi ulkoilman rikkidioksidin, typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet eivät saisi ylittää
taulukon 1 raja-arvoja alueilla, joilla ihmiset saattavat altistua ilman epäpuhtauksille.
Typen oksidien (NOx) ja rikkidioksidin vuosikeskiarvopitoisuuksille on lisäksi annettu
kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi kriittiset tasot: 30 ja 20 µg/m3. Näitä
tasoja sovelletaan rakennetun ympäristön ulkopuolella olevilla alueilla, kuten luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla ja laajoilla maa- ja metsätalousalueilla.
Taulukko 1.

Terveyshaittojen ehkäisemiseksi annetut ulkoilman rikkidioksidin, typpidioksidin ja
pienhiukkasten pitoisuuksia koskevat raja-arvot (Vna 38/2011).

Ilman epäpuhtaus

Rikkidioksidi (SO2)

Typpidioksidi (NO2)

Hengitettävät hiukkaset (PM10)

Lyijy (Pb)
(1

Keskiarvon laskenta-aika

Raja-arvo (1
(µg/m3)

Sallittujen ylitysten
määrä kalenteri-vuodessa
(vertailujakso)

1 tunti

350

24

24 tuntia

125

3

1 tunti

200

18

kalenterivuosi

40

–

kalenterivuosi

40

–

24 tuntia

50

35

kalenterivuosi

0,5

-

Kaasumaisilla yhdisteillä tulokset ilmaistaan lämpötilassa 293 K ja paineessa 101,3 kPa. Hiukkasten tulokset ilmaistaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa.

Ilmanlaadun ohjearvot on otettava huomioon suunnittelussa ja niitä sovelletaan mm.
alueiden käytön, kaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen suunnittelussa ja ympäristölupaharkinnassa. Ohjearvojen soveltamisen avulla pyritään ehkäisemään ennakkoon ilman epäpuhtauksien aiheuttamia terveyshaittoja. Suomessa voimassa
olevat ulkoilman typpidioksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspitoisuuksia koskevat ilmanlaadun ohjearvot on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2.

Ulkoilman rikkidioksidin, typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia
koskevat ilmanlaadun ohjearvot (Vnp 480/1996).

Ilman epäpuhtaus

Ohjearvo (1

Tilastollinen määrittely

Rikkidioksidi (SO2)

250 µg/m³

Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste

80 µg/m³

Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

150 µg/m³

Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste

70 µg/m³

Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

70 µg/m³

Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

Typpidioksidi (NO2)

Hengitettävät hiukkaset (PM10)
(1

Tulokset ilmaistaan lämpötilassa 20 °C ja paineessa 1 atm.

Eräille ulkoilman raskasmetallipitoisuuksille on annettu tavoitearvot terveyshaittojen
ja ympäristöön kohdistuvien haittojen ehkäisemiseksi.
Taulukko 3.

Ulkoilman arseenin, kadmiumin ja nikkelin pitoisuuksia koskevat ilmanlaadun tavoitearvot (Vna 164/2007).

Epäpuhtaus

Tavoitearvo

Tilastollinen määrittely

Arseeni (As)

6 ng/m3

Kalenterivuosi

Kadmium (Cd)

5 ng/m³

Kalenterivuosi

Nikkeli (Ni)

20 ng/m³

Kalenterivuosi

2.5

Hajujen ohjearvosuosituksia

Suomen nykyisessä lainsäädännössä käsitellään ulkoilman hajuja viihtyvyyshaittojen tai terveydellisten haittojen osalta. Ympäristönsuojelulain (527/2014) periaatteena on ilman pilaantumisen ennaltaehkäisy ja haittojen minimointi. Maankäyttö- ja
rakennuslain (132/1999) mukaan asemakaava on laadittava siten, että viihtyisyyden
ja terveydellisyyden edellytykset täyttyvät. Naapuruussuhdelain (Laki eräistä naapurussuhteista, 26/1920) mukaan kiinteistöstä tai rakennuksesta ei saa aiheutua lähistöllä asuvalle kohtuutonta rasitusta hajusta. Suomen laissa ei ole ulkoilman hajupitoisuuksia koskevia raja- tai ohjearvoja, eikä viihtyisyyshaitalle ole olemassa selvää
kriteeriä. Lainsäädäntö ei kiellä hajuyhdisteiden päästöjä tai hajun esiintymistä ulkoilmassa, mutta ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on luvanvaraista.
Suomessa on tehty tutkimus niistä muuttujista, jotka sopisivat maassamme mahdollisesti annettavien hajuohjearvojen perusteiksi (Arnold, 1995). Tutkimuksessa esitetään, että ohjearvona voitaisiin käyttää hajufrekvenssiarvoja 3–9 % kokonaisajasta.
Alaraja koskisi hyvin epämiellyttävää hajua, kuten sellutehtaiden tai jätevedenpuhdistamoiden ympäristössä esiintyvää haisevien rikkiyhdisteiden hajua, jolla on korkea haittapotentiaali. Yläraja koskisi hajuja, joiden miellyttävyysaste on vaihtelevampi.

11

Euroopan maita, joissa on annettu selkeitä ohjearvoja tai ohjearvosuosituksia hajujen esiintymiselle ovat Saksa (GOAA, 2008), Tanska (Environmental Guidelines No
9, 2002), Itävalta (Schauberger et al., 1995) ja Irlanti (Bongers et al., 2001). Saksassa on Nordrhein-Westfahlenin osavaltiossa annettu vuonna 1993 ohjeet, joiden
mukaan selvää hajua saa esiintyä enintään 10 % kokonaisajasta asutusalueilla ja
15 % ajasta teollisuusalueilla. Tunnit rekisteröityvät hajutunniksi jo lyhytaikaisen hajuaistimuksen jälkeen. Laitosta, jonka aiheuttama hajukuorma ei ylitä 2 %:a kokonaisajasta, ei pidetä alueen kokonaishajukuorman kannalta merkityksellisenä
(Feststellung und Beurteilung von Geruchs Immissionen, 1993).
Euroopassa on käytössä seuraavia vertailuarvoja hajujen aiheuttaman viihtyvyyshaitan arviointiin teollisuuden, jätevedenpuhdistamoiden tai maatalouden hajupäästöille:
–

Eurooppalaisen tutkimuksen mukaan hajun ns. yleinen valitustaso on 5 hy/m³.
Haju on pitoisuudessa 1 hy/m³ juuri aistittavissa, pitoisuudessa 3 hy/m³ selvästi tunnistettavissa ja pitoisuudessa 5 hy/m³ useimmat ihmiset pitävät hajua
melko voimakkaana (Schauberger et al., 1998).

–

Irlannin ympäristöhallinnon julkaisun mukaan pitkäaikaisen (1 h) hajun yleinen tavoitearvo olisi 1,5 hy/m³ ja tavoitearvon ylittävää hajua saa esiintyä ympäristössä korkeintaan 2 % kokonaisajasta. Tavoitearvo vastaa hajukuormaa,
joka ei johda hajuhaittaan (Bongers et al., 2001).

3 MENETELMÄT
3.1

Leviämismallilaskelmien kuvaus

Leviämismalleilla tutkitaan päästöjen kulkeutumista ilmakehässä ja niiden aiheuttamia ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia maanpinnan tasolla. Malleihin sisältyy usein
myös laskentamenetelmiä, joiden avulla voidaan kulkeutumisen lisäksi tarkastella ilmansaasteiden muuntumista ja kemiallisia reaktioita ilmakehässä sekä poistumista
ilmakehästä laskeumana. Tässä tutkimuksessa käytettiin Ilmatieteen laitoksella kehitettyä UDM-FMI -leviämismallia (Urban Dispersion Modelling system; Karppinen,
2001), jolla voidaan arvioida pistemäisten päästölähteiden aiheuttamia ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia päästölähteiden lähialueilla.
Häiriöpäästöjen aiheuttamaa hajua arvioitiin hajuyhdisteiden leviämismallilla ODOFMI, joka on Ilmatieteen laitoksella kehitetyn kaupunkimallin (UDM-FMI) erikoissovellutus (Rantakrans ja Savunen, 1995). Hajumallilla voidaan tuntipitoisuuksien lisäksi kuvata myös hyvin lyhytaikaiset, jopa alle minuutin hajupitoisuustilanteet. Kaavio hajumallin toiminnasta on esitetty kuvassa B.
Ilmatieteen laitoksen leviämismalleissa kuvataan tarkasti päästökohdassa tapahtuvaa mekaanista ja lämpötilaeroista johtuvaa nousulisää, lähimpien esteiden aiheuttamaa savupainumaa, ilmassa tapahtuvia päästöaineiden kemiallisia prosesseja
sekä ilmansaasteiden poistumamekanismeja ilmakehästä. Malleihin sisältyy lasken-
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tamenetelmä typen oksidien kemialliselle muutunnalle. Typenoksidipäästöt koostuvat typpidioksidista sekä typpimonoksidista, jota on valtaosa päästöistä. Osa typpimonoksidista hapettuu ilmassa terveydelle haitallisemmaksi typpidioksidiksi.
Leviämismallien lähtötiedoiksi tarvitaan tietoja päästöistä ja päästölähteiden ominaisuuksista, mittaamalla ja mallittamalla saatuja tietoja ilmakehän tilasta sekä tietoja
tutkimusalueen taustapitoisuudesta. Lisäksi lähtötiedoiksi tarvitaan erilaisia paikkatietoja, kuten tietoja maanpinnan muodoista ja päästölähteiden sijainnista. Kaaviokuva leviämismallin toiminnasta on esitetty kuvassa B.

Päästötiedot

Meteorologiset
tiedot

Päästöjen laskenta

Meteorologisten
tietojen käsittelymalli

Päästöaikasarja

Meteorologinen
aikasarja

Muut
lähtötiedot

Paikkatiedot
Tarkastelupisteet

Leviämismalli
Pitoisuuksien tunneittainen aikasarja
Tilastollinen käsittely
Tilastolliset tunnusluvut
Graafinen käsittely
Alueelliset pitoisuusjakaumat

Kuva B.

Kaaviokuva Ilmatieteen laitoksella kehitetyn UDM-FMI -leviämismallin toiminnasta.

Leviämismallin tarvitseman meteorologisen aikasarjan muodostuksessa käytetään
Ilmatieteen laitoksella kehitettyä meteorologisten tietojen käsittelymallia, joka perustuu ilmakehän rajakerroksen parametrisointimenetelmään (Karppinen, 2001). Menetelmän avulla voidaan arvioida rajakerroksen tilaan vaikuttavat muuttujat, joita tarvitaan leviämismallilaskelmissa. Laskelmissa käytetään 1–3 vuoden mittaista tutkimusalueen sääolosuhteita edustavaa meteorologista aineistoa. Aluetta parhaiten
edustavan meteorologisen aineiston mallilaskelmia varten laatii meteorologi. Tarvittavat mittaustiedot saadaan Ilmatieteen laitoksen havaintotietokantaan tallennetuista
sää-, auringonpaiste- ja radioluotaushavainnoista. Tutkimuksessa käytetyt säähavainto- ja luotausaineistot täyttävät WMO:n (World Meteorological Organization) laatuvaatimukset. Laskelmissa käytettäviksi sääasemiksi valitaan tutkimusaluetta lähimpänä sijaitsevat sääasemat, joilla mitataan kaikkia mallin tarvitsemia suureita.
Tuulen suunta- ja nopeustiedot muodostetaan kahden tai useamman sääaseman
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havaintojen etäisyyspainotettuna tilastollisena yhdistelmänä. Menetelmässä huomioidaan tutkimusalueen paikalliset tekijät, kuten leviämisalustan rosoisuus ja vuodenaikaiset albedoarvot (maanpinnan kyky heijastaa auringon säteilyä) eri maanpinnan
laaduille. Lopputuloksena saadaan leviämismalleissa tarvittavien meteorologisten
tietojen tunneittaiset aikasarjat.
Energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen laskennassa huomioidaan lähdekohtaiset päästöt, savukaasujen ominaisuudet, laitoksen ja piippujen tekniset tiedot sekä
laitoksen käyntiajat. Leviämislaskelmia varten muodostetaan kaikille eri päästölähteille päästöaikasarjat, joissa on jokaiselle tarkastelujakson tunnille (1–3 vuotta, eli
8 760–26 304 tuntia) laskettu päästömäärä erikseen eri ilman epäpuhtauksille. Leviämismalleilla lasketaan ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia tai laskeumaa tarkastelujakson jokaiselle tunnille laskentapisteikköön, joka räätälöidään kullekin tutkimusalueelle sopivaksi sen erityispiirteet huomioon ottaen. Laskentapisteitä on yleensä
useita tuhansia, ja niiden etäisyys toisistaan vaihtelee muutamasta kymmenestä
metristä satoihin metreihin riippuen tutkimusalueen koosta ja tarkasteltavista kohteista. Mallien tuottamista tunneittaisista pitoisuusaikasarjoista lasketaan edelleen ilmanlaadun raja- ja ohjearvoihin verrannollisia tilastollisia suureita, jotka esitetään raportissa mm. pitoisuuksien aluejakaumakuvina ja taulukkoina.
Ilmatieteen laitoksen leviämismalleja on kehitetty pitkäjänteisesti useita vuosikymmeniä tavoitteena tuottaa luotettavaa tietoa ilmanlaadusta mm. kaupunki- ja liikennesuunnittelun ja ilmansuojelutoimenpiteiden suunnittelun tueksi sekä ilman epäpuhtauksista aiheutuvan väestön altistumisen arvioimiseksi. Ilmatieteen laitoksen
kehittämiä leviämismalleja on laaja-alaisesti verifioitu vertaamalla mallinnettuja pitoisuuksia mitattuihin pitoisuuksiin lukuisissa tutkimushankkeissa ja vertaisarvioiduissa
julkaisuissa. Mallilaskelmien tulokset on todettu hyvin yhteensopiviksi Suomen taajamien ja teollisuusympäristöjen ilmanlaadun mittaustulosten kanssa ja ne ovat täyttäneet hyvin ilmanlaatuasetuksessa (Vna 38/2011) asetetut laatutavoitteet eri yhdisteiden mallintamiselle.
Kuten perinteiset leviämismallitkin hajuyhdisteiden leviämismalli laskee hajupitoisuuden tuntikeskiarvoja sillä oletuksella, että meteorologinen tilanne ja päästö pysyvät
vakioina tunnin ajan. Tuntikeskiarvo kuitenkin aliarvioi hajujen esiintymistä, sillä ihmisen hajuaistimus voi syntyä jo hyvin lyhytaikaisen pitoisuuden nousun seurauksena. Tästä syystä hajuyhdisteiden leviämismallissa tarkastellaan tuntikeskiarvojen
lisäksi 30 sekunnin pitoisuuksia tunnin otoksessa (kuva C). Tunti rekisteröityy hajutunniksi jo puoli minuuttia kestävän hajutilanteen jälkeen, eli koko tunnin ajan ei tarvitse haista yhtäjaksoisesti. Hajuyhdisteiden leviämismallilla voidaan käsitellä sekä
pistemäisiä päästölähteitä että pintalähteitä. Tyypillisiä pistemäisiä päästölähteitä
ovat piiput ja pintalähteitä altaat ja jätetäytöt. Mallisovellutuksissa huomioidaan päästöjen leviämiseen ja hajupitoisuuksien muodostumiseen vaikuttavien meteorologisten tekijöiden lisäksi leviämisympäristön laatu (kasvillisuus, vesistöt, asutus). Hajuyhdisteiden leviämismallilla voidaan arvioida alueen kokonaishajukuorman lisäksi
yksittäisen hajupäästölähteen vaikutus hajuihin.
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Kuva C.

Ihmisen hajuaistimus voi syntyä jo hyvin lyhytaikaisen pitoisuuden nousun seurauksena. Hajuyhdisteiden leviämismallissa tätä jäljitellään sillä, että tunti rekisteröityy hajutunniksi jo puoli minuuttia kestävän hajukynnyksen ylityksen jälkeen, eli
koko tunnin ajan ei tarvitse haista yhtäjaksoisesti.

Hajumallilaskelmien tuloksena saadaan aluejakaumat hajuyhdisteiden pitoisuuksista
sekä hajun esiintyvyydestä hajufrekvensseinä. Hajufrekvenssi kertoo niiden tuntien
prosentuaalisen osuuden vuoden tunneista, joina 30 sekunnin pitoisuus on ylittänyt
tarkastellun hajukynnyksen. Esimerkiksi 10 %:n hajufrekvenssi tarkoittaisi sitä, että
vuodessa on 876 tuntia, joiden aikana hajuja esiintyy vähintään 30 sekunnin ajan.
Lisäksi hajufrekvenssiarvot voidaan määrittää vastaavasti pitoisuuksien tuntikeskiarvoista, jolloin tulos kuvaa pitkäaikaisten (1 h) hajutilanteiden esiintymistä. Yleensä
mallilaskelmissa käytetään kolmen vuoden tunneittaisten arvojen meteorologista aikasarjaa. Hajufrekvenssit lasketaan erikseen kullekin tarkasteluvuodelle ja tuloksina
esitetään näistä määritetty keskiarvo.
Hajumallilaskelmien tuloksia on hyödynnetty erilaisten laitosten hajupäästöjen käsittelyn suunnittelussa, YVA-menettelyn yhteydessä ja kaavoituksessa. Ilmatieteen laitoksen hajumallia on sovellettu aiemmin muun muassa sellu-, elintarvike- ja kemianteollisuuden sekä jätevedenkäsittelyn, jätehuoltokeskusten, maatalouden ja laivojen
hajuvaikutusten arviointiin.

3.2

Tutkimuskohde ja leviämismallilaskelmien lähtötiedot

Tässä tutkimuksessa selvitettiin leviämismallilaskelmilla Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen päästöjen leviämistä ja niiden aiheuttamia rikkidioksidi, typpidioksidi, hiukkas-, kloori-, fluorivety-, raskasmetalli-, arseeni-, dioksiini- ja furaanipitoisuuksia sekä hajupitoisuuksia. Päästölähteiden sijainti tutkimusalueella on esitetty kuvassa D. Leviämismallilla tarkasteltiin jätteenpolttolaitoksen normaalitoiminnan päästöjen aiheuttamia ulkoilman epäpuhtauspitoisuuksia sekä häiriötilanteen hajupäästöjen aiheuttamia hajupitoisuuksia ja hajutilanteiden esiintymistä.
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Nykyinen piippu
Uuden piipun paikka

Kuva D.

Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen nykyisen ja suunnitteilla olevan piipun
sijainti. Kuvan lähde: Maanmittauslaitos.

Jätteenpolttolaitoksen päästöistä muodostettiin laskentaa varten laitoksen normaalitoimintaa
kuvaava
tuntiaikasarja,
joka
kattoi
kolme
tarkasteluvuotta
(2012–2014). Päästöaikasarjat muodostettiin jätteenpolttoasetuksen päästöraja-arvojen mukaan lasketuilla päästötiedoilla ja muilla teknisillä tiedoilla. Päästöaikasarjassa otettiin huomioon arvioitu savukaasuvirtaama ja savukaasujen lämpötila sekä
satunnainen päästövaihtelu (± 20 %). Laitoksen käyntiaika on 8000 h vuodessa huomioiden kolmen viikon vuotuinen huoltoseisokki huhtikuussa. Hajun häiriöpäästötarkastelu tehtiin maksimipäästötarkasteluna tilaajan toimittamilla hajupäästötiedoilla.
Maksimipäästötarkastelussa määritetään suurimpien mahdollisten hetkellisten päästöjen aiheuttamat hajupitoisuudet laitoksen lähialueella. Tarkastelussa laitoksen suurin mahdollinen hetkellinen päästö voi esiintyä missä tahansa pitkän ajanjakson tunneittaisessa meteorologisessa tilanteessa. Mallilaskelmissa käytetyt päästöt ja päästölähteiden tiedot on esitetty taulukossa 4. Taulukkoon on lisätty myös VE0 mallinnuksessa vuonna 2008 käytetyt lähtötiedot. Edelliseen mallinnukseen verrattuna nyt
tehdyssä mallinnuksessa päästöt ovat hieman suuremmat ja virtaama sekä savukaasujen lämpötila pienemmät.
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Taulukko 4.

Jätteenpolttolaitoksen päästöjen leviämismallilaskennassa käytetyt vuosipäästöt
(t/a), häiriötilanteen hajupäästö (HY/m 3), savukaasuvirtaamat (Nm³/h), savukaasujen lämpötilat (°C) sekä piipunkorkeudet maan pinnasta (m). VE0 on nykyisen ympäristöluvan mukainen päästö.

Päästöraja-arvo

Päästö VE1

Päästö VE0

Hajun häiriöpäästö

mg/m3

t/a

t/a

HY/m3

SO2

50

62

66

NOx

200

248

282

Hiukkaset

10

12

13

Kloorivety

10

12

13

Fluorivety

1

1,2

1,3

Dioksiinit ja
furaanit

1,0×10-7

1,24×10-7

1,0 ×10-7

Kadmium- ja
tallium

0,05

0,06

0,07

0,5

0,6

0,66

Arseeni ja
raskasmetallit
Haju

1500

Virtaama

Nm3/s

43

65

1,4

Lämpötila

oC

55

120

15

Piipun korkeus

m

75

75

75
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Päästöjen leviämismallilaskelmat tehtiin maanpintatasolle, noin 4 000 laskentapisteeseen. Pisteikkö oli sama, jota oli käytetty vuonna 2008 valmistuneessa Stormossenin
jätteenpolttolaitoksen savukaasupäästöjen leviämislaskelmat -selvityksessä (Buyukay
ym., 2008). Laskentapisteiden tiheys oli päästölähteiden ympärillä tiheimmillään 50 metriä ja harvimmillaan alueen reunoilla 200 metriä. Tutkimusalueen maanpinnan korkeuserot huomioitiin laskentapisteissä Maanmittauslaitoksen maastonkorkeustietojen mukaisesti. Leviämismallilaskelmissa huomioitiin paikalliset päästöjen kulkeutumiseen ja sekoittumiseen vaikuttavat tekijät, joita ovat mm. laskenta-alueen maaston, vesistöjen ja
asutuksen aiheuttamat leviämisalustan rosoisuuserot. Hajumallinnusta varten pisteikköä
laajennettiin 12 700 laskentapisteeseen, sillä hajupitoisuudet ovat yleensä levinneet kauemmas päästölähteestä, kuin muiden päästöjen aiheuttamat pitoisuudet.

Tutkimusalueen ilmastollisia olosuhteita edustava kolmen vuoden mittainen meteorologinen aikasarja muodostettiin Seinäjoen Pelmaan sekä Vaasan Klemettilän ja
Vaasan lentoaseman sääasemien havaintotiedoista vuosilta 2012–2014. Sekoituskorkeuden määrittämiseen käytettiin Jokioisten observatorion radioluotaushavaintoja vuosilta 2012–2014. Kuvassa E on esitetty tuulen suunta- ja nopeusjakauma
tutkimusalueella tuuliruusun muodossa. Etelänpuoleiset tuulet ovat tutkimusalueella
vallitsevia. Tuuliruusun sektorit kuvaavat tuulen suuntaa sieltä, mistä tuuli puhaltaa.

Kuva E.

Tuulen suunta- ja nopeusjakauma tutkimusalueella vuosina 2012–2014. Lasketut
tuulitiedot kuvaavat olosuhteita 10 metrin korkeudella maanpinnasta.

Tutkimusalueen otsonin taustapitoisuudet saatiin Ilmatieteen laitoksen Ähtärin taustailmanlaadun mittausasemalta (Ilmanlaatuportaali, 2015). Otsonin taustapitoisuutta
käytettiin laskettaessa typenoksidipäästöjen ilmakemiallista muutuntaa leviämisen
aikana. Leviämisen aikana osa päästöjen typpimonoksidista (NO) hapettuu ilmassa
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typpidioksidiksi (NO2) reagoidessaan otsonin kanssa. Otsonipitoisuuksien vuorokaudenaikainen vaihtelu otettiin huomioon typenoksidien muutuntaa laskettaessa.

4 TULOKSET
Taulukoissa on esitetty molempien toteutusvaihtoehtojen pitoisuustulokset:
- VE0 jätteenpolttolaitos jatkaa jätteenpolttoa ympäristöluvan mukaisella kapasiteetilla 150 000 t/a
- VE1 jätteenpolttolaitos, jonka kapasiteetti on 200 000 t/a
Vaihtoehto VE0 tulokset ovat vuoden 2008 selvityksestä ja vaihtoehto VE1 on tässä
selvityksessä laskettu uusilla lähtötiedoilla. NO2-, PM10- ja SO2 -vuosikeskiarvopitoisuuksien muutoskuvat vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä on nähtävillä kappaleen lopussa.
Vaihtoehdon VE1 leviämismallilaskelmien NO2-, PM10- ja SO2 -pitoisuustulokset esitetään karttakuvina. Näissä aluejakaumakuvissa on esitetty laskentapisteittäisistä
keskiarvoista samanarvonviivoin muodostetut korkeimpien pitoisuuksien alueet,
joilla tietyn pitoisuuden ylittyminen on pitkän havaintojakson aikana todennäköistä.
Pitoisuuksien aluejakaumat eivät edusta koko tulostusalueella yhtä aikaa vallitsevaa
pitoisuustilannetta vaan ne kuvaavat eri päivinä ja eri tunteina esiintyvien, raja- ja
ohjearvoihin verrannollisten pitoisuuksien maksimitasoa tutkimusalueen eri osissa.
Suurimman osan ajasta pitoisuudet ovat kaikissa laskentapisteissä selvästi pienempiä kuin aluejakaumakuvissa esitetyt korkeimmat arvot. Lisäksi suurimmassa osassa
tutkimusaluetta pitoisuudet ovat jatkuvasti merkittävästi pienempiä kuin niissä kohteissa, joissa maksimiarvot esiintyvät.
Pitoisuuksien aluejakaumissa esiintyy kohonneiden pitoisuuksien kielekkeitä, joiden
sijaintiin vaikuttaa varsinkin tuulen pysyvyys pitkällä tarkastelujaksolla tietyssä ilmansuunnassa. Maanpinnan muodot voivat aiheuttaa aluejakaumiin erillisiä suppeita alueita, joissa pitoisuudet ovat joko korkeampia tai matalampia kuin lähiympäristössään.
Pistemäisten päästölähteiden välittömään läheisyyteen muodostuu usein ns. katvealue, jolla pitoisuudet ovat minimissään ja kasvavat lyhyellä etäisyydellä nopeasti.
Tällaisten aivan päästölähteen ympärille muodostuvien, muita arvoja matalampien
pitoisuuksien alueiden laajuuteen vaikuttavat piipun korkeus ja poistokaasujen nousulisä. Nousulisää aiheuttavat poistokaasujen nousunopeus piipussa sekä ulkolämpötilan ja poistokaasujen lämpötilan välinen ero.
Leviämismallilaskelmilla saatavien tulosten luotettavuuteen vaikuttavat malliin syötettävät lähtötiedot sekä itse mallin toiminta. Mallilaskelmilla kuvataan ilmiöiden tavanomaista kehittymistä pitkällä aikavälillä yksinkertaistaen jossain määrin todellisuutta. Malliin sisältyy olettamuksia ja yksinkertaistuksia, jotka ovat välttämättömiä
mallin toiminnan ja lähtötietojen puutteellisen saatavuuden vuoksi. Vuosikeskiarvopitoisuudet edustavat vallitsevaa pitoisuustilannetta pitkällä ajanjaksolla ja vuorokausi- ja tuntikeskiarvopitoisuudet edustavat lyhytkestoisempia episoditilanteita, jolloin meteorologinen tilanne on paikallisesti päästöjen laimenemisen ja sekoittumisen
kannalta epäedullinen. Huomionarvoista on, että suurimman osan ajasta epäpuhtauspitoisuudet ovat pienempiä kuin korkeimmat hetkelliset pitoisuudet.
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Yleensä leviämismallilaskelmien tuloksiin liittyy epävarmuutta sitä enemmän mitä lyhyemmän jakson pitoisuusarvoista on kyse. Näin ollen ilmanlaatuvaikutuksia arvioitaessa on suositeltavaa tarkastella vuosiraja-arvoon ja vuorokausiohjearvoon verrannollisia pitoisuustasoja. Mallitulosten epävarmuuden pienentämiseksi laskennassa tarkastellaan pitkää kolmen vuoden aikasarjaa (yli 26 000 tarkastelutuntia),
jolloin tilastolliset raja- ja ohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet ovat mahdollisimman
edustavia.
4.1

Rikkidioksidipitoisuudet

Leviämislaskelmien tuloksina saadut Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen
päästöjen aiheuttamat ulkoilman rikkidioksidipitoisuuksien suurimmat arvot tutkimusalueella on esitetty taulukossa 5 ja raportin lopussa liitekuvissa 1–3 sekä muutoskuvat liitekuvissa 9–11.
Korkeimmat rikkidioksidin vuosikeskiarvopitoisuudet muodostuivat pääasiassa jätteenpolttolaitoksen pohjoispuolelle, koska alueella vallitseva tuulensuunta on etelästä. Rikkidioksidin vuorokausi- ja tuntiohjearvoon verrannollisia korkeita pitoisuuksia havaitaan kuitenkin myös muissa ilmansuunnissa, koska lyhytaikaiset maksimipitoisuudet muodostuvat yleensä heikkotuulisissa tilanteissa, jolloin vallitsevalla tuulensuunnalla ei ole niin merkittävää vaikutusta. Mallinnettujen jätteenpolttolaitoksen
päästöjen aiheuttamat rikkidioksidipitoisuudet olivat suurimmillaan noin 2 % maassamme voimassa olevista ilmanlaadun ohjearvoista ja 1 % raja-arvoista. Rikkidioksidipitoisuuksien suhde ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin on esitetty kuvassa F.
Lähinnä jätteenpolttolaitosta sijaitsevien asuinrakennusten kohdalla luoteen suunnalla asuinalueella rikkidioksidin vuosikeskiarvopitoisuus oli alle 0,05 µg/m³ ja vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus noin 0,5 µg/m³. Rikkidioksidipitoisuudet
alittavat terveyden suojelemiseksi annetut ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot.
Verrattaessa nykyisen ympäristöluvan mukaiseen vaihtoehtoon (VE0), on kapasiteetin nostosta aiheutuvat ilmanlaatuvaikutukset edelleen alle voimassa olevien ohje- ja
raja-arvojen. Ilmanlaatuvaikutukset molemmilla vaihtoehdoilla ovat samaa suuruusluokkaa. Kapasiteetin nostosta huolimatta VE1:n rikkidioksidipitoisuudet ovat lähes
kaikilla vertailuarvoilla hieman pienemmät. Tämä johtuu, siitä että mallinnuksissa on
käytetty eri vuosien meteorologista lähdeaineistoa. Nyt tarkasteltu vaihtoehto VE1
on mallinnettu käyttäen vuosien 2012–2014 meteorologista havaintoaineistoa. Vuoden 2008 mallinnus (VE0) on tehty vuosien 2004–2006 aineistolla ja eri sääasemien
tiedoilla. Muutokset pitoisuuksissa verrattuna nykyisen ympäristöluvan mukaiseen
vaihtoehtoon näkyvät kuvassa G sekä liitekuvassa 9.
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Taulukko 5.

Leviämismallilaskelmilla saadut Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen rikkidioksidipäästöjen aiheuttamat suurimmat ulkoilman rikkidioksidipitoisuudet tarkastellulla tutkimusalueella. VE0 on nykyisen ympäristöluvan mukainen laitoskapasiteetti 150 000 t/a ja VE1 on laitoskapasiteetilla 200 000 t/a.

Raja-arvo tai
ohjearvo

VE0

VE1

Korkein vuosikeskiarvo

20 (*

0,13

0,07

Korkein vuorokausiohjearvoon
verrannollinen pitoisuus

80 (**

1,58

1,69

Korkein vuorokausiraja-arvoon
verrannollinen pitoisuus

125 (*

1,19

1,08

Korkein tuntiohjearvoon verrannollinen pitoisuus

250 (**

3,81

2,65

Korkein tuntiraja-arvoon verrannollinen pitoisuus

350 (*

3,43

2,50

Rikkidioksidipitoisuus (µg/m³)

(* raja-arvo
(** ohjearvo

Kuva F.

Leviämismallilaskelmilla saadut Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen rikkidioksidipäästöjen aiheuttamat suurimmat ulkoilman rikkidioksidipitoisuudet suhteessa ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. VE0 on nykyisen ympäristöluvan mukainen laitoskapasiteetti 150 000 t/a ja VE1 on laitoskapasiteetilla 200 000 t/a.
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Kuva G.

4.2

Rikkidioksidipitoisuuden muutos jätteenpolttolaitoksen suunnitellun kapasiteetin
noston vaikutuksesta.

Typpidioksidipitoisuudet

Leviämislaskelmien tuloksina saadut Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen
päästöjen aiheuttamat ulkoilman typpidioksidipitoisuuksien suurimmat arvot tutkimusalueella on esitetty taulukossa 6 ja raportin lopussa liitekuvissa 4–6. Laskelmissa
on huomioitu typenoksidipäästöjen ilmakemiallinen muutunta kulkeutumisen aikana.
Korkeimmat typpidioksidin vuosikeskiarvopitoisuudet muodostuivat alueella vallitsevan tuulensuunnan vuoksi pääosin jätteenpolttolaitoksen pohjoispuolelle. Lyhytaikaiset maksimipitoisuudet muodostuvat tyypillisesti heikkotuulisissa tilanteissa, jolloin
vallitsevalla tuulensuunnalla ei ole yhtä merkittävää vaikutusta. Korkeita typpidioksidin vuorokausi- ja tuntiohjearvoon verrannollisia pitoisuuksia havaitaan siten eri ilmansuunnissa. Korkeista piipuista vapautuessaan päästöt laimenevat hyvin tehokkaasti, jolloin korkeimmatkin maanpintatason typpidioksidipitoisuudet olivat hyvin
pieniä. Mallinnettujen päästöjen aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet olivat suurimmillaankin alle 1,1 % maassamme voimassa olevista ilmanlaadun ohjearvoista ja
raja-arvoista. Pitoisuuksien suhde ohje- ja raja-arvoihin on esitetty kuvassa H.
Lähimpien asuinrakennusten kohdalla laitoksen luoteispuolella typpidioksidin vuosikeskiarvopitoisuus oli noin 0,02 µg/m³ ja vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus noin 0,3 µg/m³. Pitoisuudet alittavat selvästi ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot.
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Taulukko 6.

Leviämismallilaskelmilla saadut Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen typenoksidipäästöjen aiheuttamat suurimmat ulkoilman typpidioksidipitoisuudet tarkastellulla tutkimusalueella. VE0 on nykyisen ympäristöluvan mukainen laitoskapasiteetti 150 000 t/a ja VE1 on laitoskapasiteetilla 200 000 t/a.

Raja-arvo tai
ohjearvo

VE0

VE1

Korkein vuosikeskiarvo

40 (*

0,05

0,03

Korkein vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus

70 (**

0,60

0,55

Korkein tuntiohjearvoon verrannollinen
pitoisuus

150 (**

1,72

1,46

Korkein tuntiraja-arvoon verrannollinen
pitoisuus

200 (*

1,38

1,27

Typpidioksidipitoisuus (µg/m³)

(* raja-arvo
(** ohjearvo

Verrattaessa nykyisen ympäristöluvan mukaiseen vaihtoehtoon (VE0), on kapasiteetin nostosta aiheutuvat ilmanlaatuvaikutukset edelleen alle voimassa olevien ohje- ja
raja-arvojen. Ilmanlaatuvaikutukset molemmilla vaihtoehdoilla ovat samaa suuruusluokkaa. Kapasiteetin nostosta huolimatta VE1:n typpidioksidipitoisuudet ovat lähes
kaikilla vertailuarvoilla hieman pienemmät. Tämä johtuu, siitä että mallinnuksissa on
käytetty eri vuosien meteorologista lähdeaineistoa. Nyt tarkasteltu vaihtoehto VE1
on mallinnettu käyttäen vuosien 2012–2014 meteorologista havaintoaineistoa. Vuoden 2008 mallinnus (VE0) on tehty vuosien 2004–2006 aineistolla ja eri sääasemien
tiedoilla. Vuoden 2004–2006 meteorologisella lähdeaineistolla laskettaessa nyt tarkastellun vaihtoehdon (VE1) aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet olisivat kapasiteetin noston jälkeen noin 2–8 % suurempia nykytilanteeseen verrattuna. Muutokset pitoisuuksissa verrattuna nykyisen ympäristöluvan mukaiseen vaihtoehtoon näkyvät
kuvassa I sekä liitekuvassa 10.
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Kuva H.

Leviämismallilaskelmilla saadut Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen typenoksidipäästöjen aiheuttamat suurimmat ulkoilman typpidioksidipitoisuudet suhteessa ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. VE0 on nykyisen ympäristöluvan mukainen laitoskapasiteetti 150 000 t/a ja VE1 on laitoskapasiteetilla 200 000 t/a.

Kuva I.

Typenoksidipitoisuuden muutos jätteenpolttolaitoksen kapasiteetin noston vaikutuksesta.
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Jätteenpolttolaitoksen
päästöistä
aiheutuvat
kokonaistypenoksidien
(NOx = NO + NO2) pitoisuudet olivat hyvin matalia. Korkeimmillaankin typenoksidien
vuosikeskiarvopitoisuus tarkastelualueella oli 0,6 μg/m3. Pitoisuudet alittivat selvästi
typenoksideille määritetyn vuosiraja-arvon 30 μg/m3, joka on voimassa laajoilla maaja metsätalousalueilla sekä luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla.
4.3

Hiukkaspitoisuudet

Leviämislaskelmien tuloksina saadut Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen
päästöjen aiheuttamat ulkoilman hiukkaspitoisuuksien suurimmat arvot tutkimusalueella on esitetty taulukossa 7 ja raportin lopussa liitekuvissa 7–8. Jätteenpolttolaitoksen hiukkaspäästöt on mallilaskelmassa oletettu kokonaisuudessaan olevan hengitettävien hiukkasten kokoluokkaa eli halkaisijaltaan alle 10 µm hiukkasia. Mallilaskelmien tuloksia on näin ollen verrattu hengitettävien hiukkasten terveysvaikutusperusteisiin ohje- ja raja-arvoihin.
Korkeimmat hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvopitoisuudet muodostuivat pääasiassa jätteenpolttolaitoksen pohjoispuolelle, koska alueella vallitseva tuulensuunta
on etelästä. Mallinnettujen päästöjen aiheuttamat hiukkaspitoisuudet olivat suurimmillaankin alle 0,4 % ilmanlaadun ohjearvoista ja raja-arvoista. Hiukkaspitoisuuksien
suhde hengitettävien hiukkasten ohje- ja raja-arvoihin on esitetty kuvassa J.
Taulukko 7.

Leviämismallilaskelmilla saadut Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen hiukkaspäästöjen aiheuttamat suurimmat ulkoilman hengitettävien hiukkasten (PM10)
pitoisuudet tarkastellulla tutkimusalueella. Hiukkaspäästön on arvioitu kokonaisuudessaan olevan hengitettävien hiukkasten kokoluokkaa. VE0 on nykyisen ympäristöluvan mukainen laitoskapasiteetti 150 000 t/a ja VE1 on laitoskapasiteetilla
200 000 t/a.

Raja-arvo tai
ohjearvo

VE0

VE1

Korkein vuosikeskiarvo

40 (*

0,02

0,01

Korkein vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus

70 (**

0,24

0,26

Korkein vuorokausiraja-arvoon verrannollinen pitoisuus

50 (*

0,09

0,06

Hiukkaspitoisuus (PM10, µg/m³)

(* raja-arvo
(** ohjearvo
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Kuva J.

Leviämismallilaskelmilla saadut Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen aiheuttamat suurimmat ulkoilman hiukkaspitoisuudet suhteessa hengitettävien hiukkasten ohje- ja raja-arvoihin. VE0 on nykyisen ympäristöluvan mukainen laitoskapasiteetti 150 000 t/a ja VE1 on laitoskapasiteetilla 200 000 t/a.

Lähimpien asuinrakennusten kohdalla laitoksen luoteispuolella hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvopitoisuus oli noin 0,01 µg/m³ ja vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus noin 0,2 µg/m³. Pitoisuudet alittavat selvästi ilmanlaadun ohje- ja
raja-arvot.
Verrattaessa nykyisen ympäristöluvan mukaiseen vaihtoehtoon (VE0), on kapasiteetin nostosta aiheutuvat ilmanlaatuvaikutukset edelleen alle voimassa olevien ohje- ja
raja-arvojen. Ilmanlaatuvaikutukset molemmilla vaihtoehdoilla ovat samaa suuruusluokkaa. Kapasiteetin nostosta huolimatta VE1:n hiukkaspitoisuudet ovat lähes kaikilla vertailuarvoilla hieman pienemmät. Tämä johtuu, siitä että mallinnuksissa on
käytetty eri vuosien meteorologista lähdeaineistoa. Nyt tarkasteltu vaihtoehto VE1
on mallinnettu käyttäen vuosien 2012–2014 meteorologista havaintoaineistoa. Vuoden 2008 mallinnus (VE0) on tehty vuosien 2004–2006 aineistolla ja eri sääasemien
tiedoilla. Muutokset pitoisuuksissa verrattuna nykyisen ympäristöluvan mukaiseen
vaihtoehtoon näkyvät kuvassa K sekä liitekuvassa 11.
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Kuva K.

4.4

Hiukkaspitoisuuden (PM10) muutos jätteenpolttolaitoksen kapasiteetin noston vaikutuksesta. Pitoisuuksia on verrattu nykyisen ympäristöluvan mukaisen kapasiteetin ympäristövaikutuksiin.

Kloorivety-, fluorivety-, arseeni- ja raskasmetallipitoisuudet sekä dioksiinien ja furaanien pitoisuudet

Leviämismallilaskelmien tuloksina saadut ulkoilman kloorivety-, fluorivety-, arseeni-,
kadmium- ja tallium-, elohopea- ja muiden raskasmetallipitoisuuksien sekä dioksiinien ja furaanien pitoisuuksien maksimiarvot tutkimusalueella on esitetty taulukoissa
8−13. Leviämismallin tulokset on laskettu päästöraja-arvojen mukaisilla päästöillä,
jotka on esitetty taulukossa 4.
Leviämislaskelmien tuloksina saadut tutkimusalueen suurimmat kadmiumin ja talliumin pitoisuudet ovat jätteenpolttoasetuksen mukaisilla päästörajoilla 1,4 % kadmiumin tavoitearvosta. Suurimmat raskasmetallipitoisuudet ovat jätteenpolttoasetuksen mukaisilla päästörajoilla noin 0,14 % lyijyn raja-arvosta. Kokonaisraskasmetallipitoisuuden vuosikeskiarvo on 12 % arseenin tavoitearvosta ja 4 % nikkelin tavoitearvosta.
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Taulukko 8.

Leviämismallilaskelmilla saadut Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman kloorivetypitoisuuksien maksimiarvot.

Kloorivetypitoisuus (µg/m³)
Vuosikeskiarvo

0,014

Korkein vuorokausikeskiarvo

0,33

Korkein tuntikeskiarvo

2,5

Taulukko 9.

Leviämismallilaskelmilla saadut Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman fluorivetypitoisuuksien maksimiarvot.

Fluorivetypitoisuus (µg/m³)
Vuosikeskiarvo

0,0014

Korkein vuorokausikeskiarvo

0,036

Korkein tuntikeskiarvo

0,38

Taulukko 10. Leviämismallilaskelmilla saadut Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman kadmium- ja talliumpitoisuuksien maksimiarvot.
Kadmium- ja talliumpitoisuus (ng/m³)
Vuosikeskiarvo

Tavoitearvo
5 (Cd)

0,07

Korkein vuorokausikeskiarvo

1,8

Korkein tuntikeskiarvo

18,9

Taulukko 11. Leviämismallilaskelmilla saadut Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman raskasmetallipitoisuuksien maksimiarvot.
Raskasmetallipitoisuus 1) (µg/m³)
Vuosikeskiarvo

Raja-arvo
0,5 (Pb)

0,0007

Korkein vuorokausikeskiarvo

0,018

Korkein tuntikeskiarvo

0,19

1) Sb, As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni ja V

Taulukko 12. Leviämismallilaskelmilla saadut Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman arseenipitoisuuksien maksimiarvot.
Arseenipitoisuus (µg/m³)
Vuosikeskiarvo

Tavoite-arvo
0,006

0,0007
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Taulukko 13. Leviämismallilaskelmilla saadut Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman dioksiinien ja furaanien pitoisuuksien maksimiarvot.
Dioksiinien ja furaanien pitoisuus (pg/m³)

4.5

Vuosikeskiarvo

0,00014

Korkein vuorokausikeskiarvo

0,0036

Korkein tuntikeskiarvo

0,038

Hajupitoisuudet häiriötilanteessa

Hajupitoisuudet häiriötilanteissa mallinnettiin olemassa olevaan piippuun. Hajupäästönä käytettiin arvoa 1500 hy/m3 ja virtaamana piippuun 5000 m3/h. Hajun leviämismallilaskelmaa varten tarkastelupisteikköä laajennettiin 20 x 20 km alueeksi.
Mallitulosten perusteella hajukynnyksen 1 hy/m3 ylittävää lyhytkestoista hajua esiintyy vain 0,02 % vuoden tunneista eli 1,8 tuntia vuodessa aivan piipun lähiympäristössä. Muut hajukynnykset eivät ylity lyhytkestoisen hajun osalta, eikä pitkäkestoinen
haju ylitä hajukynnystä laisinkaan. Vähäinen esiintyminen selittyy sillä, että hajujen
virtaama on varsin vaatimaton ja virtausnopeus piipun suulla on hyvin pieni. Hajukynnys 1 hy/m3 tarkoittaa hajua, jonka puolet ihmisistä eli hajupitoisuusmäärityksissä
puolet olfaktometrin koehenkilöistä (hajupaneelista) aistii. Haju koetaan häiritseväksi, kun se on selkeästi tunnistettavaa eli yli 3 hy/m3.
Mallilaskelmien tuloksista piirrettiin myös tuntihajupitoisuuden leviämiskuvat (liitekuvat 12 ja 13). Lyhyt- ja pitkäaikaiset hajupitoisuudet ovat hyvin pieniä. Lyhytaikaiset
(30s) hajupitoisuudet esiintyvät piipun ympärillä sen välittömässä läheisyydessä ja
korkein tuntikeskiarvo on 1,35 hy/m 3. Pitkäaikaisia hajuja esiintyy hieman kauempana (liitekuva 13), mutta pitoisuudet jäävät alle 0,05 hy/m 3.

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä tutkimuksessa arvioitiin Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen päästöjen
aiheuttamia ilmanlaatuvaikutuksia. Jätteenpolttolaitoksen kapasiteettia ollaan nostamassa ja leviämismallilaskelmat tehtiin YVA-menettelyn tueksi. Tuloksia vertailtiin
nykyiseen ympäristöluvan mukaisiin ilmanlaatuvaikutuksiin.
Leviämismallilaskelmien avulla selvitettiin jätteenpolttolaitoksen päästöjen aiheuttamat rikkidioksidin (SO2), typpidioksidin (NO2), kokonaistypenoksidien (NOx), hengitettävien hiukkasten (PM10), arseenin (As), raskasmetallien, kloorivedyn (HCl), fluorivedyn (HF) sekä dioksiinien ja furaanien pitoisuudet maanpintatasolla jätteenpolttolaitoksen ympäristössä. Lisäksi tarkasteltiin häiriöpäästöjen aiheuttamia hajupitoisuuksia ja hajutilanteiden esiintymistä laitoksen ympäristössä.
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Epäpuhtauksien pitoisuuksia ulkoilmassa säädellään ilmanlaadun ohje-, raja- ja tavoitearvoilla. Ilmanlaadun ohjearvot tulisi ottaa huomioon esimerkiksi kaavoituksessa, rakennusten sijoittelussa ja teknisissä ratkaisuissa, jolloin pyritään etukäteen
välttämään ihmisten pitkäaikainen altistuminen terveydelle haitallisen korkeille ilmansaasteiden pitoisuuksille. Terveysvaikutusperusteiset ilmanlaadun raja-arvot ovat
ohjearvoja sitovampia, eivätkä ne saa ylittyä alueella, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä. Leviämismallilaskelmissa tarkastellaan pitkiä kolmen vuoden aikasarjoja (yli
26 000 tarkastelutuntia), jolloin mallinnetut tilastolliset raja- ja ohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet ovat mahdollisimman edustavia ja niitä voidaan verrata raja- ja ohjearvoihin.
Leviämismallilaskelmilla saadut vuosikeskiarvopitoisuudet edustavat päästölähteiden aiheuttamaa vallitsevaa pitoisuustilannetta pitkällä ajanjaksolla. Vuorokausi- ja
tuntikeskiarvopitoisuudet puolestaan edustavat lyhytkestoisempia episoditilanteita,
jolloin meteorologinen tilanne on paikallisesti päästöjen laimenemisen ja sekoittumisen kannalta epäedullinen. Huomionarvoista on, että suurimman osan ajasta epäpuhtauspitoisuudet ovat pienempiä kuin leviämismallilaskelmassa saadut korkeimmat hetkelliset pitoisuudet. Ilmanlaatuvaikutuksia arvioitaessa sekä niihin liittyvien
päätösten teon tukena on suositeltavaa käyttää vuosiraja-arvoon sekä vuorokausiohjearvoon verrannollisia pitoisuustasoja.
Leviämismallilaskelmien tulosten mukaan Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen päästöjen aiheuttamat korkeimpien pitoisuuksien vyöhykkeet painottuvat pääasiassa jätteenpolttolaitoksen pohjoispuolelle, koska alueella vallitseva tuulensuunta
on etelästä. Korkeita hetkellisiä pitoisuuksia havaitaan kuitenkin myös muissa ilmansuunnissa, koska lyhytaikaiset maksimipitoisuudet muodostuvat yleensä heikkotuulisissa tilanteissa, jolloin vallitsevalla tuulensuunnalla ei ole niin merkittävää vaikutusta.
Kaikki leviämismallilaskelmien tuloksena saadut pitoisuudet alittivat selvästi voimassa olevat ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot sekä tavoitearvot. Käytännössä mikään
yksittäinen laitos tai prosessi ei saa yksinään ylittää ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoja,
sillä niiden avulla pyritään säätelemään alueen kaikkien päästölähteiden, eli liikenteen, energiantuotannon ja teollisuuden yhdessä ympäristöönsä aiheuttamaa kuormitusta. Rikkidioksidipitoisuudet olivat korkeimmillaan 2,1 %, typpidioksidipitoisuudet
alle 1,1 % ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet alle 0,4 % vastaavista vuosikeskiarvopitoisuudelle asetetuista raja-arvoista.
Leviämislaskelmien tuloksina saadut tutkimusalueen suurimmat kadmiumin ja talliumin pitoisuudet ovat jätteenpolttoasetuksen mukaisilla päästörajoilla 1,4 % kadmiumin tavoitearvosta. Suurimmat raskasmetallipitoisuudet ovat jätteenpolttoasetuksen mukaisilla päästörajoilla noin 0,14 % lyijyn raja-arvosta. Kokonaisraskasmetallipitoisuuden vuosikeskiarvo on 12 % arseenin tavoitearvosta ja 4 % nikkelin tavoitearvosta.
Mallitulosten perusteella hajukynnyksen 1 hy/m3 ylittävää lyhytkestoista hajua esiintyy vain 0,02 % vuoden tunneista eli 1,8 tuntia vuodessa aivan piipun lähiympäristössä. Muut hajukynnykset eivät ylity lyhytkestoisen hajun osalta, eikä pitkäkestoinen
haju ylitä hajukynnystä laisinkaan. Lyhytaikaisen hajupitoisuuden korkein tuntikeskiarvo on 1,35 hy/m3 ja pitkäaikaisen hajun korkein tuntipitoisuus jää alle 0,05 hy/m3.
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Verrattaessa tuloksia nykyisen ympäristöluvan mukaisiin ilmanlaatuvaikutuksiin,
jotka on aiemmin mallinnettu Ilmatieteen laitoksen selvityksessä (Buyukay ym.,
2008), voidaan todeta, että kapasiteetin noston jälkeenkin ilmanlaatuvaikutukset jäävät selvästi alle voimassa olevat ilmanlaadun ohje-, raja- ja tavoitearvojen. Leviämismallilaskelmien tulosten perusteella voidaan arvioida, että Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen normaalitoiminnan päästöt eivät aiheuta terveydellistä riskiä lähialueen asukkaille, sillä terveyden suojelemiseksi annetut ilmanlaadun ohje- ja rajaarvot alittuvat selvästi. Leviämislaskelmien tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon, että tässä työssä ei ole tarkasteltu pahinta mahdollista päästötilannetta eikä
jätteenpolttolaitoksen ja alueen kaikkien muiden päästölähteiden yhteisvaikutusta
alueen ilmanlaatuun.
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LIITEKUVAT

Seuraavissa karttakuvissa on esitetty laskentapisteittäisistä keskiarvoista samanarvonviivoin muodostetut korkeimpien pitoisuuksien alueet, joilla tietyn pitoisuuden ylittyminen on pitkän havaintojakson aikana todennäköistä.
Pitoisuuksien aluejakaumat eivät edusta koko tulostusalueella yhtä aikaa vallitsevaa
pitoisuustilannetta vaan ne kuvaavat eri päivinä ja eri tunteina esiintyvien, raja- ja
ohjearvoihin verrannollisten pitoisuuksien maksimitasoa tutkimusalueen eri osissa.
Suurimman osan ajasta pitoisuudet ovat kaikissa laskentapisteissä selvästi pienempiä kuin aluejakaumakuvissa esitetyt korkeimmat arvot. Lisäksi suurimmassa osassa
tutkimusaluetta pitoisuudet ovat jatkuvasti merkittävästi pienempiä kuin niissä kohteissa, joissa suurimmat arvot esiintyvät.

Ilmatieteen laitos
Erik Palménin aukio 1
PL 503, 00101 Helsinki
Puh. 029 539 1000
ilmatieteenlaitos.fi

BILAGA 3
PROMEMORIA FRÅN DISKUSSIONMÖTE
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Westenergy Oy Ab, miljökonsekvensbedömning, social konsekvensbedömning, möte för allmänheten,
memorandum
Plats:

Westenergys kontorsbyggnad, Energivägen 5, Kvevlax

Tid:

Onsdag 21.10.2015 kl. 17.30

Närvarande:

Laura Humppi, Ramboll Finland Oy
Tanja Västi, Josefin Stolpe, Olli Alhoniemi, Oy Westenergy Ab
10 representanter för invånare, markägare, föreningar och andra intressenter

Sekreterare:

Tanja Västi och Josefin Stolpe/Oy Westenergy Ab

1. Öppning av diskussionsmötet
Olli Alhoniemi/Westenergy Oy Ab öppnade diskussionsmötet kl. 17.32.
2. Översikt över hur projektet och konsekvensbedömningen har framskridit
Olli Alhoniemi presenterade Oy Westenergy Ab:s situation för de närvarande samt berättade att en
miljökonsekvensbedömning görs av två orsaker:
· Westenergy skapar beredskap för skärpta tillståndsgränser för föroreningar i rökgaserna
genom en investering i en rökgaskondensor samt förbättrar energieffektiviteten genom att
återvinna värmeenergin ur rökgaserna.
· Avfallet som bränns vid avfallsförbränningsanläggningen har visat sig ha lägre värmevärde
än väntat. Därför har man bränt en större mängd avfall än vad som angavs i det ursprungliga
miljötillståndet. Miljötillståndet måste alltså uppdateras till denna del.
Från deltagarna kom en fråga om varför man har varit tvungen att bränna mer än planerat. Alhoniemi
berättade att det finns flera orsaker till detta: avfallshanteringsbolagen som levererar avfall hade lagrat
brännbart avfall för anläggningen, men det var inte av särskilt bra kvalitet; avfallet innehåller obrännbart
material och dessutom var anläggningens dimensionering (planerat värde 11 MJ/kg) idealistisk och
överskattad.
Håkan Hagberg från Oy Stormossen Ab konstaterade därtill att det brännbara avfallet innehåller cirka
15–20 % bioavfall som borde föras till Stormossen.
3. Översikt över hur projektet och konsekvensbedömningen har framskridit
Laura Humppi/Ramboll presenterade sig och berättade om sin egen roll i bedömningen av de sociala
konsekvenserna. Hon beklagade att hon inte kan svenska särskilt bra. Man kom överens om att var och
en använder sitt modersmål och diskussionen översätts vid behov. Laura Humppi presenterade en del
resultat från miljökonsekvensbedömningen och konstaterade att konsekvensbeskrivningen ännu inte är
färdig. Till miljökonsekvensbedömningen hör ännu ett informationsmöte för allmänheten där resultaten
av miljökonsekvensbedömningarna presenteras.
Följande frågor väckte diskussion:
Westenergy Oy Ab
PL 10, 65101 Vaasa
Finland

Y-tunnus 2165379-9
Kotipaikka Mustasaari
www.westenergy.fi
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·
·

·
·

·

Halterna av föroreningar i vattnet som uppkommer i rökgaskondensorn.
Om vattnet från kondensorn leds till Stormossen, vad sker med vattnet där? Håkan
Hagberg/Oy Stormossen Ab berättade att det ersätter det vatten som behövs i den
biologiska processen.
Vad händer med vattnet efter att Stormossen har använt det i sin process? Hagberg
berättade att det går till avloppsreningsverket liksom hittills.
Kan Stormossen använda allt kondensat (50 000 – 80 000 m 3) i sin process? Alhoniemi
konstaterade att man i första hand försöker utnyttja kondensatet i Westenergys egen
anläggning och dessutom på Stormossen. Därefter leds vattnet till Korsholms kommuns
avloppsnät, och om det inte lyckas kunde vattnet ledas till ett dike.
När kommer rökgaskondensorn att vara i drift? Alhoniemi berättade att kondensorn
kommer att byggas i april 2017 i samband med driftstoppet på våren och att den tas i drift
under år 2017.

Kl. 18.20 indelades allmänhetens representanter i två grupper för gruppdiskussioner.
Gruppdiskussioner
Laura Humppi instruerade grupperna om de teman de skulle diskutera och det fanns ungefär en timme
reserverad för diskussionen. Deltagarna delade in sig i två grupper och båda grupperna diskuterade
samma teman. Då uppgifterna delades ut betonades att alla åsikter är välkomna och att deltagarna har
värdefull information och lokalkännedom som är till nytta i bedömningen av de sociala konsekvenserna.
Gruppuppgifternas teman och anvisningar var:
Uppgift 1. Områdets nuvarande tillstånd
· Beskriv området allmänt och märk ut på kartan (om möjligt) t.ex. typiska särdrag, viktiga platser,
problemställen, genvägar och rutter där man rör sig, friluftsliv och andra hobbyer, områden för
näringsliv
· Märk ut på kartan hurudana konsekvenser den nuvarande verksamheten orsakar och vad som
drabbas av konsekvenserna.
Uppgift 2. Projektets konsekvenser och hur de kan minskas
· Vad anser gruppen är de skadligaste konsekvenserna och följderna av projektet med tanke på
boendet?
· Hur kunde olägenheterna minskas?
· Vilka aspekter ger speciellt upphov till oro?
Uppgift 3. Oro, rädslor och förhoppningar på grund av projektet
· Beskriv vilka tankar det planerade projektet väcker. Oro för skadliga konsekvenser och
förhoppningar om positiva konsekvenser som projektet kan ge upphov till.
Uppgift 1. Områdets nuvarande tillstånd – Resultat av gruppdiskussionen
·

Skjutbaneområdet, området vid Stenträsket och Molnträsket:
· Skjutbaneområdet, bana för räddningsövningar, friluftsleder
· I området rör sig många människor, i olika fritidssysselsättningar, skyttar. Området används av
ett stort antal människor, friluftsleder, skidspår m.m.
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·
·

· I närheten av området finns 3–5 vindskydd
Inga kostnader / Finnbäcken
Fågelmoss-bäcken: Översvämning i dag av åkermark vid häftigt regn

Uppgift 2. Projektets konsekvenser och minskning av konsekvenserna – Resultat av gruppdiskussionen
Fågelbergets skjutbaneområde
· Orsaker till oro: Vägen till Fågelbergets skjutbaneområde lider av tung trafik, om vägen används
exempelvis under byggtiden. Kommer projektet att påverka användningen av skjutbanan? (Eller
planen eller annat sådant som rör banan)
· De som använder skjutbanan är oroliga över att projektet kan medföra problem för dem.
Säkerheten är också viktig.
· Området klarar inte av någon ökning av ytvattnet, det finns redan nu problem med att marken är för
fuktig!
· De som använder skjutbanan och de som utnyttjar området för friluftsliv är oroade över att arbetet,
dikningar och annat kommer att störa användningen av området, medföra begränsningar m.m.
· Kommer arbetet att göra slut på resten av vägen till Fågelbergets skjutbana
· De som använder skjutbanan hoppas på samarbete med Westenergy och Stormossen
Molnträsket
· Molnträsket är Vasa stads dricksvattenreservoar! En rutt för kondensatet passerar förbi träsket.
Tänk på möjligheten att det sker en olycka! Även en liten förorening skulle skada (Talvivaara skulle
ju inte heller vara farligt…)
· Hur fortsätter rutten söder om Molnträsket? Det kommer att påverka de boende och andra längs
hela rutten. Det finns ingen karta ända fram till havet…
Storträsket
· Vintervägar på och kring Storträsket för skogsägare kan bli svåra att förverkliga om det släpps 40 °C
spillvatten till träsket
· Stor risk för att våtmarksbiotopen försvinner och ersätts med gräs
I ALT 1_1a leds kondensatet i riktning mot Lappsundsån
· Ökningen av växtlighet: Finnbäcken vilket leder till att bäckrensning måste ske med tätare intervaller
à det blir kostsamt för delägarna: Finnbäckens upprensningsföretag.
· Översvämning kommer att öka
Strandnära boende: Petsmo
· Hur påverkas deras boende av vattenkvaliteten?
· Simstranden finns nära utloppet, algblomning
Uppgift 3. Oro, rädsla och förhoppningar som projektet ger upphov till – resultat av
gruppdiskussionen
Oro för negativa konsekvenser och förhoppningar om positiva konsekvenser som projektet kan ge
upphov till
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·
·
·
·

·

Oro över om samarbetet mellan kommunerna och jämlikheten fungerar!
En ny väg? Konsekvenser? Samarbete mellan kommunerna? Om en ny väg byggs hoppas man att
det blir lugnare längs vägen genom bostadsområdet i fråga om tung trafik
Påttska reningsverkets kapacitet, räcker den till? Kostnader?
Det är bra att Westenergy utvecklas och vill sköta om så att allt fungerar bra. Sannolikt kommer
kondensatet att ledas till Påttska reningsverket? Situationen vid Påttska reningsverket måste fås att
motsvara lag och rätt innan det går att leda dit stora mängder avloppsvatten, 50–80 000 m 3/a.
Påttska reningsverket har för närvarande en pågående tillståndsansökan som måste behandlas och
vinna laga kraft innan något nytt avloppsvatten kan tas emot. Påttska reningsverkets
tillståndsansökan är för närvarande vid Västra Finlands förvaltningsdomstol.
I fortsättningen borde följande intressenter också informeras:
· Va-Vs (Vaasan ampujat)
· Vaasan reserviläiset
· Vaasan reserviupseerit
· MAK
· Viltvårdsdistriktet
· Räddningsverket
· Österbottens regionbyrå
· Kivijärven ampumaratayhdistys
· Vaasan latu

När uppgifterna var gjorda presenterade grupperna ett sammandrag av sin diskussion kl. 19.10–19.25.
4. Avslutning av diskussionsmötet
Diskussionsmötet avslutades kl. 19.30.

Frågor och svar under mötet:
Kommentar:
Det var väl meningen att det skulle vara en tvåspråkigt/trespråkig tillställning. ”Inbjudan var på båda
språken”.
Svar:
Laura Humppi, Ramboll sa att hon har presentationsmaterialet på båda språken, men pratar tyvärr lite
dålig svenska.
Josefin:
Lade till att man naturligtvis får ställa frågor på båda språken och blir också besvarad på eget språk. Men
att vi försöker så gott vi kan att hålla det tvåspråkigt utan att det ska ta allt för länge.
Fråga:
Varför har det gått såhär med avfallet? Är det för att folk sorterar för dåligt?
Olli:
Delvis, vi tog i i överkant också.
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Håkan:
Vi har undersökt hur man t.ex. i höghus sorterar avfall. Enligt sorteringsreglerna så måste man i sådana
sortera bioavfall skilt, men ändå så görs det inte. Upp till 20 % har varit bioavfall.
Olli:
Det är just sådant som också bidrar mycket. Men det är svårt att peka ut exakt en grej. Det är många
olika saker som påverkar.
Fråga:
Vilka typer av saker/föroreningar kan eventuellt finnas i kondensvattnet?
Laura:
Jag är ingen expert på just de sakerna, så jag kan inte avläsa undersökningarna så bra. Men det kan jag
säga att de inte kommer att vara höga, de måste vara tillräckligt låga/renade.
Fråga:
Vad innebär 50–80 000 kubikmeter kondensvatten i klarspråk?
Laura:
Svårt att säga
Tilläggsfråga:
Du säger att alla undersökningar är ”kesken”, när blir de då klara? Kommer vi att få otrevliga
överraskningar då?
Laura:
Miljökonsekvensbedömningen kommer snart att vara klar, och efter det kommer ännu ett öppet
diskussionstillfälle att ordnas angående resultaten.
Josefin:
Vi är mitt i processen nu, jo. Men detta är en del av ett större arbete. Först när detta är gjort så får vi
söka miljötillstånd och först då vi fått miljötillståndet får vi vidta åtgärder och börja bygga/installera nya
system. Så vi har ingen möjlighet att kunna göra något ”mitt i allt” och komma med otrevliga
överraskningar.
Våra händer är bundna tills MKB:n är klar och tills vi fått miljötillstånd.
Fråga:
Blir det ett sånt här tillfälle igen när allt är klart?
Laura:
Det kommer att ordnas ett nytt diskussionstillfälle om detta, inom detta år. Efter att detta är gjort så
börjar tillståndsansökningen.
Olli:
När vi väl kommer igång med det nya systemet, så kommer vattnet att vara väldigt rent, nästan
drickbart. Och det är inte ens säkert att vi släpper ut det i Finnbäcken, utan det kan hända att
Stormossen vill ha det som processvatten.
Man kan till exempel också lägga in en extra reningsanläggning för vattnet, om det inte är tillräckligt
rent.
Laura:
I MKB fattar man inga beslut, man undersöker möjligheter för att SEN kunna fatta beslut i
tillståndsansökningsprocessen.
Fråga:
Om vattnet far vidare till Stormossens process, vad händer med vattnet efter det?
Olli:
i nuläget tar Stormossen sitt processvatten från vattennätet, vi ersätter det. så då behöver de inte ta lika
mycket vatten från vattenverket, så de sparar in pengar. De behöver inte heller värma upp vattnet och
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sparar in på energi. De använder alltså ändå samma mängd vatten, nu tar det de bara någon annanstans
ifrån.
Fråga.
vart far det efter det, ändå?
Håkan:
Det far till Påttska reningsverket, men vi förrenar det i en viss mån först, och sen far det till Påttska.
Fråga:
50-80 000 kubik, är det den mängd vatten ni använder på Stormossen varje år?
Håkan:
Jag vet tyvärr inte.
Olli:
Jag gissar att Stormossen använder mindre.
Tanja:
Jag tror också att det var mindre mängd.
Olli:
Stormossen kan utnyttja en del av vårt vatten, inte allt.
Fråga:
Det måste ju finnas ett alternativ till vad ni kan göra med överloppsvattnet då?
Olli:
Jo, vi har gått igenom tre olika möjligheter, Stormossen är en, Påttska är en och en extra reserv är
Finnbäcken.
Josefin:
Förklarar att samma avfallsmängd har redan förbränts under de senaste åren ändå. Skillnaden är att nu
gör vi det officiellt samt lägger till ett extra reningssystem. Vatten kommer i nuläget ändå ur
anläggningen, men nu i form av ånga. Om vi genomför detta projekt, så kommer det samma mängd
vatten, men då kondenserat och i form av kondensvatten i stället.
Så det kommer inte mera utsläpp eller mera vatten, bara i annan form.
Fråga:
Vi har redan för mycket vatten i Finnbäcken. Ni kallar det ”ett sista alternativ”, men ofta så brukar det
gå så att det är de ”sista” alternativen man ändå väljer, och att man sitter och hittar på
saker/ursäkter/bortförklaringar till varför det sista alternativet ändå ska vara en bra idé.
Fiffi:
Vi jämför olika alternativ, i en sån här process så måste man göra det. Man kan inte bara säga att ”det
här är bäst” utan att ha jämfört med något annat.
Vi försöker hitta den bästa lösningen som påverkar alla minst negativt.
Detta möte är en del av den process där man jämför olika alternativ med varandra. Allt det ni säger och
tycker och tänker tas i beaktande, och hamnar alltså på listan över negativa konsekvenser för just
alternativet Finnbäcken, så ni kan absolut påverka.
Fråga:
Oberoende vart kondensvattnet än kommer att ledas, när har ni planerat att detta projekt ska vara
genomfört?
Olli:
Någon gång under 2017 hoppas vi kunna ta det nya systemet i bruk.
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