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JÄTTEEN JA JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYN KEHITTÄMINEN
TIIVISTELMÄ
Turun jätelaitos/Turun Seudun Jätehuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy ovat käynnistäneet YVA-menettelyn, jossa arvioidaan jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämisvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Jätehuollon kehittämistarpeen taustalla ovat vuonna 2002 valmistuneet Turun seudun kuntien jätepolitiikka ja Turun kaupunkiseudun jätehuoltostrategia. Jätevesilietteen käsittelyn kehittämisen taustalla on puolestaan Turun seudun puhdistamo Oy:n hanke
yhteispuhdistamon rakentamisesta Kakolanmäen kallioon.
Hankkeeseen liittyy jätteenpolttolaitoksen saneeraus tai laajentaminen, tuhkan ja kuonan sekä
pilaantuneiden maiden sijoittaminen kaatopaikoille, jätteen lajittelulaitoksen, kompostointilaitoksen, mädätyslaitoksen ja lieteputken rakentaminen.
Jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämishanke kuuluu ympäristövaikutusten arvioinnista
annetun lain eli YVA-lain piiriin ja näin ollen hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma eli suunnitelma jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämishankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista ja tiedottamisen järjestämisestä valmistui
maaliskuussa 2003. YVA-ohjelma oli nähtävillä 9.5. – 30.6.2003. Yhteysviranomainen pyysi
lausunnot ja kokosi mielipiteet ja antoi oman lausuntonsa ohjelmasta 30.7.2003. YVA-ohjelman
ja lausuntojen pohjalta on hankkeesta laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus eli YVAselostus.
Hankkeen kuvaus
Jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämishankkeen avulla nostetaan Turun seudun yhdyskuntajätteen hyötykäyttöastetta tehostamalla hyödynnettävien jätteiden syntypaikkalajittelua, lisäämällä biojätteen erilliskeräystä ja rakentamalla biojätteen käsittelylaitos sekä laajentamalla
Orikedon jätteenpolttolaitoksen toimintaa. Hanke tukee valtakunnallisia ja alueellisia jätehuollon kehittämistavoitteita ja vähentää tulevaisuudessa kaatopaikkatilan tarvetta.
Jätehuollon kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Turun kaupungin kanssa jätehuoltoyhteistyötä
tekevien kuntien ja Lounaisrannikon jätehuollon kuntayhtymän kuntien sekä Paraisten kaupungin kanssa. Lietteenkäsittelyn osalta yhteistyö on vireillä Turun, Kaarinan, Liedon, Paimion, Paraisten, Piikkiön, Raision ja Ruskon kesken.
Jätteenkäsittelyn yhteistyöalueella syntyy käsittelyyn tulevia yhdyskuntajätteitä noin 150 000
tonnia vuonna 2020. Jätevesilietettä arvioidaan syntyvän noin 46 000 tonnia vuonna 2020.
Tarkastellut vaihtoehdot
Jätteenkäsittelyn kehittämisestä on muodostettu kolme toiminnallista kokonaisuutta. Vaihtoehdot on valittu siten, että ne painottavat yhdyskuntajätteen hyödyntämistä hieman eri tavoin.
Vaihtoehto VE 0+ korostaa energiana hyödyntämistä ja vaihtoehto VE 2 materiaalina hyödyntämistä. Vaihtoehdossa VE 1 hyödyntämistavat painottuvat samansuuruisina. Kehittämisvaihtoehtoja verrataan nykytilanteen mukaiseen nolla-vaihtoehtoon VE 0. Jokaisessa vaihtoehdossa
paperi, metalli ja lasi sekä ongelmajätteet lajitellaan syntypaikalla ja toimitetaan suoraan jätteen
hyödyntäjille.
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Jätevesilietteen käsittelyvaihtoehtoja ovat mädätys, kompostointi ja lietteen energiakäyttö jätteenpolttolaitoksessa. Kehittämisvaihtoehtoja verrataan nykytilanteen mukaiseen lietteen kompostointiin Topinojalla. Lietteen käsittelypaikkavaihtoehdot ovat Topinoja ja Oriketo, jonne liete siirretään Kakolanmäen uudelta jätevedenpuhdistamolta rakennettavaa putkilinjaa pitkin. Toteutettava jätteen ja jätevesilietteen käsittely eivät ole riippuvaisia toisistaan.

VAIHTOEHTO VE 0
Jätteenkäsittely
Lähtökohtana on nykytilanteen mukainen jätteenkäsittely, jossa syntypaikkalajiteltu sekajäte
hyödynnetään energiana saneeratussa arinakattilalla varustetussa jätteenpolttolaitoksessa Orikedolla. Saneeraus on tehtävä jätteenpolttoa koskevien säädösten muuttumisen vuoksi. Sekajäte
loppusijoitetaan kaatopaikalle Topinojalle, Isosuolle ja Rauhalaan. Sekajätteen kaatopaikkasijoittaminen ei kuitenkaan ole jätelainsäädännön ja –politiikan mukaista tulevaisuudessa. Polttolaitoksen tuhka ja kuona erillissijoitetaan Topinojalle.
Lietteenkäsittely
Turun puhdistamolla syntyvä jätevesiliete kompostoidaan Topinojalla ja hyödynnetään materiaalina.

VAIHTOEHTO VE 0+
Jätteenkäsittely
Lähtökohtana on syntypaikkalajitellun sekajätteen hyödyntäminen energiana uudessa arinakattilalla varustetussa polttolaitoksessa Orikedolla. Sekajätettä toimitetaan kaatopaikoille ainoastaan
polttolaitoksen huoltoseisokkien aikana. Polttolaitoksella syntyvät tuhkat ja jätehuoltoyhteistyöalueelta tulevat lievästi pilaantuneet maamassat erillissijoitetaan Topinojalle, Isosuolle ja Rauhalaan.
Lietteenkäsittely
Kakolanmäen puhdistamolta putkilinjaa pitkin tuleva liete linkokuivataan ja kompostoidaan käsittelylaitoksessa Topinojalla yhdessä Raision ja Paraisten puhdistamojen jätevesilietteen kanssa.

VAIHTOEHTO VE 1
Jätteenkäsittely
Lähtökohtana on yhdyskuntajätteen tapapainoinen hyödyntäminen materiaalina ja energiana.
Jätteen hyödyntämistä materiaalina tehostetaan biojätteen erilliskeräyksellä ja biologisella käsittelyllä. Erilliskerätty biojäte kompostoidaan kompostointilaitoksessa tai mädätetään ja jälkikompostoidaan käsittelylaitoksessa Topinojalla ja hyödynnetään materiaalina.
Osa syntypaikkalajitellusta sekajätteestä käsitellään lajittelulaitoksessa, jossa siitä poistetaan
hyödynnettävät metallit sekä muut palamattomat materiaalit, jotka loppusijoitetaan Topinojalle.
Palava materiaali ohjataan yhdessä muun syntypaikkalajitellun sekajätteen kanssa uuteen
arinapolttolaitokseen Orikedolle. Sekajätettä toimitetaan kaatopaikoille ainoastaan lajitteluja/tai polttolaitoksen huoltoseisokkien aikana. Polttolaitoksella syntyvät tuhkat ja jätehuoltoyhCopyright © Electrowatt-Ekono Oy
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teistyöalueelta tulevat lievästi pilaantuneet maamassat erillissijoitetaan Topinojalle, Isosuolle ja
Rauhalaan.
Lietteenkäsittely
Kakolanmäen puhdistamolta putkilinjaa pitkin tuleva liete sekä Raision ja Paraisten puhdistamoilla syntyvä jätevesiliete mädätetään ja jälkikompostoidaan käsittelylaitoksessa Topinojalla.

VAIHTOEHTO VE 2
Jätteenkäsittely
Lähtökohtana on yhdyskuntajätteen materiaalina hyödyntämisen maksimointi. Jätteen hyödyntämistä materiaalina tehostetaan biojätteen erilliskeräyksellä ja biologisella käsittelyllä. Syntypaikkalajiteltu sekajäte käsitellään lajittelulaitoksessa, jossa siitä erotetaan biohajoava jae, hyödynnettävät metallit sekä muut palamattomat materiaalit, jotka loppusijoitetaan Topinojalle.
Biohajoava materiaali kompostoidaan yhdessä erilliskerätyn biojätteen kanssa käsittelylaitoksessa Topinojalla.
Palavasta materiaalista tuotetaan lajittelulaitoksella kierrätyspolttoainetta, joka hyödynnetään
uudessa leijukerrostekniikkaan tai kaasutustekniikkaan perustuvassa polttolaitoksessa. Sekajätettä toimitetaan kaatopaikoille ainoastaan lajittelu- ja/tai polttolaitoksen huoltoseisokkien aikana. Polttolaitoksella syntyvät tuhkat erillissijoitetaan Topinojalle, Isosuolle ja Rauhalaan.
Lietteenkäsittely
Kakolanmäen puhdistamolta putkilinjaa pitkin tuleva liete linkokuivataan ja poltetaan Raision ja
Paraisten puhdistamoilla syntyvän jätevesilietteen kanssa Orikedon jätteenpolttolaitoksella.

MERKITTÄVIMMÄT VAIKUTUKSET
Haju
Hajutilannetta nykyisin ja tulevaisuudessa arvioitiin kenttähavainnoin ja Ilmatieteen laitoksen
hajupäästöjen leviämismalliselvityksellä. Nykytilanteen hajumallilaskelmien perusteella tultiin
samaan tulokseen kuin aistinvaraisestikin eli toiminnoista aiheutuu nykyisin hajuhaittaa varsin
suurella alueella jätekeskuksen ympäristössä. Leviämismalliselvityksen mukaan hajuhaitta vähenee selvästi nykyisestä suuressa osassa tutkimusaluetta kaikissa tutkituissa jätteiden ja lietteen
käsittelyvaihtoehdoissa. Lietteenkäsittelyn mahdolliset hajuhaitat pystytään estämään suljetuilla
lietteen käsittelyratkaisuilla ja menetelmien optimoinnilla.
Merkittävä syy hajupäästöjen pienentymiseen on jätteen loppusijoituksen väheneminen kaatopaikalla. Jätteen ohjaaminen energiakäyttöön ja biojätteiden tehokas erilliskeräys vähentävät
selvästi hajujen muodostumista kaatopaikalla. Kompostoinnissa ja mädätyksessä hajuja syntyy,
mutta nykyaikaisissa kompostointi- ja mädätyslaitoksissa hajujen käsittely on hyvin hallittua.
Laitosten hajupäästöjen raja-arvot tulevat todennäköisesti tiukentumaan nykyisestä ja uudet laitokset mitoitetaan aiempaa pidemmille viipymäajoille, jolloin vältetään raa’an kompostin ulkovarastoinnista aiheutuvat hajuhaitat.

Copyright © Electrowatt-Ekono Oy

JÄTTEEN JA JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYN KEHITTÄMINEN
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

15.2.2004
4 (130)

Päästöt ilmaan
Jätteen energiakäytön lisäämistä ja siitä aiheutuvia savukaasupäästöjä ilmaan on tarkasteltu Ilmatieteen laitoksen laatiman leviämismallilaskelman avulla. Jätteenpolttoasetuksessa on määrätty jätettä polttaville laitoksille savukaasupäästöjen raja-arvot ja mittausvelvoitteet.
Maksimaaliset savukaasupäästöt ja niiden leviäminen arvioitiin suurimmalla ennustettavissa
olevalla jätemäärällä ja lietemäärällä.
Laskelmien mukaan nykyisen ja laajennetun jätteenpolttolaitoksen päästöt alittavat epäedullisissa olosuhteissakin selvästi annetut ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot. Rikkidioksidipitoisuudet ovat
nykytilanteessa noin 5 % ohjearvoista. Tulevassa tilanteessa rikkidioksidipitoisuuksien osuus
laskee alle 4 %:iin ohjearvoista. Typenoksidipitoisuudet ovat nykytilanteessa alle 1 % ja tulevassa tilanteessa noin 2 % ohjearvoista. Hiukkaspitoisuuksien osuus ohjearvoista on alle 1 %
sekä nykyisessä että tulevassa tilanteessa.
Jätteenpolttolaitoksen aiheuttamat kloorivety- ja fluorivetypitoisuudet ovat varsin pieniä verrattaessa niitä muiden maiden ohje-, raja- ja suositusarvoihin. Raskasmetallipitoisuudet ovat nykytilanteessa suhteellisen pieniä ja tulevassa tilanteessa kokonaisraskasmetallipitoisuus alittaa yksittäisetkin arviointikynnykset.
Laskelmilla saadut elohopeapitoisuudet ovat sekä nykyisessä että tulevassa tilanteessa pienempiä kuin Euroopan tausta-alueilla mitatut pitoisuudet. Dioksiinien ja furaanien pitoisuudet alittavat Pohjoismaiden tausta-alueilla mitatut ulkoilmapitoisuudet.
Turun kokonaispäästöt pienenevät nykytilanteeseen verrattuna, koska nykyistä laajempi jätteenpoltto korvaa lämpökeskuksilla raskaalla ja kevyellä polttoöljyllä tuotettavaa kaukolämpöä.
Päästöt vesiin
Topinojan, Isosuon, Rauhalan jätekeskusten ja niiden ympäristön vesiä on tarkkailtu jo vuosia
hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Kaatopaikkatäytössä syntyvä suotovesi johdetaan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.
Melu
Orikedon jätteenpolttolaitoksella melutilanne ei muutu nykyisestä. Rakentamisen aikana esiintyy rakentamistoiminnasta ja louhinnasta aiheutuvaa melua, mutta sen ajallinen kesto jää suhteellisen lyhyeksi.
Jätteen lajittelulaitos, kompostointilaitos ja mädätyslaitos sijoittuvat kaatopaikka-alueille, eivätkä näin ollen vaikuta melutilanteeseen asutusalueilla. Laitosrakennuksissa käytetään koneiden ja
laitteiden melua tehokkaasti vaimentavaa rakennustekniikkaa ja –materiaaleja. Suunnittelun lähtökohtana on, että, että laitosten käynnin aikana niiden aiheuttama melutaso on enintään 55
dB(A) noin sadan metrin etäisyydellä laitoksesta.
Liikenne
Käsiteltävän jätteen määrä kasvaa tulevaisuudessa. Liikennemäärät käsittelypaikoilla säilyvät
kuitenkin nykyisellään tai jopa pienenevät. Syynä tähän on kuljetuskaluston kuormakoon kasvaminen. Uudet jäteautot kuljettavat 7-12 tonnin kertakuormia keskimääräisen kuormakoon ollessa tällä hetkellä alle 4 tonnia.
Liikennemelun häiritsevyyttä lievennetään ajoittamalla pääosa liikenteestä arkipäiviin 06 – 22
väliseen aikaan. Jätevesiliete pumpataan Topinojalle tai Orikedolle Kakolanmäeltä putkea pit-
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kin, joten kaupungin halki tehtävät lietekuljetukset poistuvat. Liete pumpataan suljettuun mekaaniseen kuivaukseen ja siitä mahdollisesti termiseen kuivaukseen ja polttoon.
VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
Nykytilanteen mukainen vaihtoehto VE 0 ei ole toteuttamiskelpoinen, sillä biohajoavan yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoittaminen on ristiriidassa jätehuollon tavoitteiden ja kansallisen biojätestrategiaehdotuksen kanssa.
Vaihtoehdot VE 0+, VE1 ja VE 2 ovat ympäristövaikutusten perusteella toteuttamiskelpoisia.
Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä ei ilmennyt seikkoja, joiden perusteella hankevaihtoehdot eivät olisi toteuttavissa. Vaihtoehtojen VE 0+, VE1 ja VE 2 toteuttaminen parantaa ympäristön tilaa ja jätteen hyötykäyttöä suhteessa nykyiseen tilanteeseen. Hankkeen toteuttamistapa ratkeaa todennäköisimmin poliittisten, taloudellisten ja kuljetustaloudellisten tekijöiden perusteella.
HAITTOJEN EHKÄISEMINEN JA LIEVENTÄMINEN
Orikedon uusi jätteenpolttolaitos, lajittelulaitos, kompostointilaitos ja mädätyslaitos edustavat
tämän ajan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset.
Ympäristöonnettomuusriskit otetaan huomioon jo laitosten suunnitteluvaiheessa. Riskejä minimoidaan kaikin mahdollisin keinoin. Ympäristöriskien hallinnassa taataan korkea taso teknisin toimenpitein, henkilökunnan koulutuksella sekä ympäristö- ja materiaalivahinkojen torjumiseksi laadittavilla toimintaohjeilla. Tulipaloriskeihin varaudutaan toiminnan luonteen edellyttämällä tavalla
hälytys- ja sammutusjärjestelmin sekä toimintaohjein.
Toimintojen vaikutuksia ympäristöön seurataan toiminnan, päästöjen, ilman laadun, hajujen,
vesien ja maaperän osalta. Tarvittaviin toimenpiteisiin haittojen välttämiseksi ryhdytään viipymättä mahdollisissa toimintahäiriötilanteissa.
On odotettavissa, että hankkeen myötä uudet käyttöönotettavat jätteen- ja lietteenkäsittelymenetelmät parantavat ympäristön laatua ja turvallisuutta.
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UTVECKLANDET AV AVFALLETS OCH AVLOPPSLAMMETS HANTERING
SAMMANDRAG
Åbo avfallsverk och Turun seudun puhdistamo Oy har inlett ett MKB-förfarande, där miljökonsekvenserna av olika utvecklingsalternativ för behandlingen av avfall och avloppsslam bedöms.
Behovet att utveckla avfallshanteringen baserar sig på avfallspolitiken i Åbonejdens kommuner
och Åbo stadsregions avfallshanteringsstrategi från år 2002. Turun seudun puhdistamo Oy:s
projekt med att bygga ett centralreningsverk i berget på Kakolabacken utgör bakgrunden till att
behandlingen av avloppsslam utvecklas.
I projektet ingår det att sanera eller utvidga avfallsförbränningsanläggningen, deponering av aska, slagg och förorenad jord på avstjälpningsplatser samt att bygga en sorteringsanläggning för
avfall, en komposteringsanläggning, en rötningsanläggning och en slamledning.
Projektet för att utveckla behandlingen av avfall och avloppsslam berörs av lagen om förfarande
vid bedömning av miljökonsekvenser, d.v.s. MKB-lagen och sålunda tillämpas MKBförfarandet i projektet.
Miljökonsekvensbedömningsprogrammet, d.v.s. planen för bedömning av miljökonsekvenserna
av utvecklingsprojektet för behandling av avfall och avloppslam, samt hur informationen skall
skötas färdigställdes i mars 2003. Programmet var framlagt till påseende under tiden 9.5.30.6.2003. Kontaktmyndigheten begärde utlåtanden, sammanställde åsiktsyttrandena och gav
30.7.2003 sitt utlåtande om programmet. På basis av MKB-programmet och utlåtandena har en
miljökonsekvensbeskrivning, d.v.s. en MKB-beskrivning utarbetats.
Beskrivning av projektet
I och med utvecklingsprojektet för behandlingen av avfall och avloppsslam höjs återvinningsgraden för kommunalt avfall i Åbonejden då källsorteringen av återvinningsbart avfall blir effektivare, återvinningen av bioavfall ökar och verksamheten vid Oriketo avfallsförbränningsanläggning utvidgas. Projektet stöder de riksomfattande och regionala utvecklingsmålen för avfallshantering och minskar i framtiden behovet av utrymme på avstjälpningsplatserna.
Avfallshanteringen utvecklas i samarbete mellan Åbo stad och kommunerna, som idkar samarbete inom avfallshanteringen, och kommunerna i samkommunen för avfallshanteringen vid
Sydvästkusten, samt Pargas stad. Ett samarbete kring behandlingen av slam är aktuellt mellan
Åbo, S:t Karins, Lundo, Pemar, Pargas, Pikis, Reso och Rusko.
Inom samarbetsområdet för avfallshanteringen uppstår det år 2020 ca 150 000 ton kommunalt
avfall, som skall behandlas. Enligt uppskattning uppstår det år 2020 ca 46 000 ton avloppsslam.
Granskade alternativ
Tre funktionella helheter har bildats för att utveckla avfallshanteringen. Alternativen har valts så
att de betonar utnyttjandet av kommunalt avfall på en aning olika sätt. Alternativ VE 0+ betonar
utnyttjandet av energi och alternativ VE 2 utnyttjandet av material. I alternativ VE 1 betonas
återvinningsmetoderna i samma utsträckning. Utvecklingsalternativen jämförs med nollalternativet VE 0, som motsvarar nuläget. I samtliga alternativ källsorteras papper, metall och glas
samt problemavfall och skickas direkt till den som återvinner avfallet.
Behandlingsalternativen för avloppsslam är rötning, kompostering och användning av slam för
energiutvinning i en avfallsförbränningsanläggning. I nuläget komposteras slammet i Toppå.
Toppå och Oriketo är alternativa slambehandlingsplatser, dit slammet transporteras längs en
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ledningslinje som byggs från det nya avloppsreningsverket på Kakolabacken. Behandlingen av
avfall och avloppsvatten är oberoende av varandra.
ALTERNATIV VE 0
Avfallsbehandling
Utgångspunkten är en avfallsbehandling enligt nuläget, där det källsorterade blandavfallet utnyttjas som energi i den sanerade avfallsförbränningsanläggningen i Oriketo, som har utrustats
med en rosterpanna. Saneringen måste göras eftersom förordningarna om avfallsförbränning har
ändrat. Blandavfallet slutdeponeras på avstjälpningsplatserna i Toppå, Isosuo och Rauhala. Deponering av blandavfall på en avstjälpningsplats är dock i framtiden inte i enlighet med avfallsstadgan och -politiken. Askan och slagget från förbränningsanläggningen deponeras separat i
Toppå.
Behandling av slam
Avloppsslammet från reningsverket i Kakolabacken komposteras i Toppå och utnyttjas som material.
ALTERNATIV VE 0+
Avfallsbehandling
Utgångspunkten är att det källsorterade blandavfallet utnyttjas som energi i den nya rosterpannan i Oriketo. Endast under serviceavbrotten vid förbränningsanläggningen skickas blandavfallet till avstjälpningsplatserna. Askan från förbränningsanläggningen och de lindrigt förorenade
jordmassorna som kommer från samarbetsområdet för avfallshantering deponeras separat i Toppå, Isosuo och Rauhala.
Behandling av slam
Slammet från Kakolabacken, som transporteras via en ledning, torkas med centrifug och komposteras på behandlingsanläggningen i Toppå tillsammans med avloppsslammet från Reso och
Pargas reningsverk.

ALTERNATIV VE 1
Avfallsbehandling
Utgångspunkten är en balanserad återvinning av kommunalt avfall som material och energi.
Återvinningen av avfall som material effektiveras med separat insamling av bioavfall och med
biologisk behandling. Det separat insamlade bioavfallet komposteras vid komposteringsanläggningen eller rötas och efterkomposteras vid behandlingsanläggningen i Toppå och utnyttjas som
material.
En del av det källsorterade blandavfallet behandlas vid sorteringsanläggningen. Där avlägsnas
återvinningsbara metaller samt övriga icke brännbara material för att slutdeponeras i Toppå. Det
brännbara materialet styrs tillsammans med det övriga källsorterade blandavfallet till en ny rosterpanna i Oriketo. Endast under serviceuppehållen vid sortering- och/eller förbränningsanläggningen skickas blandavfallet till avstjälpningsplatserna. Askan från förbränningsanläggningen
och de lindrigt förorenade jordmassorna, som kommer från samarbetsområdet för avfallshantering, deponeras separat i Toppå, Isosuo och Rauhala.
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Behandling av slam
Slammet från Kakolabacken, som transporteras via en ledning, samt avloppsslammet från reningsverken i Reso och Pargas rötas och efterkomposteras vid behandlingsanläggningen i Toppå.

ALTERNATIV VE 2
Avfallsbehandling
Utgångspunkten är att maximalt återvinna kommunalt avfall som material. Återvinningen av avfall i form av material effektiveras med en separat insamling av bioavfall och med en biologisk
behandling. Det källsorterade blandavfallet behandlas i en sorteringsanläggning, där den bionedbrytbara komponenten, de återvinningsbara metallerna samt övriga icke brännbara material
sorteras ut och slutdeponeras i Toppå. Det bionedbrytbara materialet komposteras vid behandlingsanläggningen i Toppå tillsamman med det separat insamlade bioavfallet.
Det brännbara materialet produceras vid sorteringsanläggningen till återvinningsbränsle, och
används i den nya förbränningsanläggningen som baserar sig på virvelbäddsteknik eller i en
panna som baserar sig förgasningsteknik. Endast under serviceavbrott vid sorterings- och/eller
förbränningsanläggningen skickas blandavfall till avstjälpningsplatserna. Askan från förbränningsanläggningen och de lindrigt förorenade jordmassorna, som kommer från samarbetsområdet för avfallshantering, deponeras separat i Toppå, Isosuo och Rauhala.
Behandling av slam
Slammet som kommer via ledningslinjen från Kakolabackens reningsverk torkas i centrifug och
bränns vid avfallsförbränningsanläggningen i Oriketo tillsammans med avloppslammet från reningsverken i Reso och Pargas.

DE MEST BETYDANDE KONSEKVENSERNA
Lukt
Luktförhållandena nu och i framtiden bedömdes med fältiakttagelser och med Meteorologiska
institutets modell för utredning av lukternas spridning. På basis av kalkylerna för luktspridning i
nuläget kom man till samma resultat som vid sinnesintryck, m.a.o. föranleder funktionerna i dag
luktolägenheter i ett rätt så stort område kring avfallscentralen. I samtliga undersökta alternativ
för behandling av avfall och slam minskar olägenheten med dålig lukt märkbart jämfört med i
dag i en stor del av undersökningsområdet. Eventuella luktolägenheter från slambehandlingen
kan förhindras med slutna behandlingslösningar och genom att använda optimala metoder.
Minskad slutdeponering av avfall på avstjälpningsplatsen är en betydande orsak till att luktutsläppen blir mindre. Lukterna på avstjälpningsplatsen minskar också då avfallet styrs till energianvändning och då bioavfallet effektivt insamlas separat. Vid kompostering och rötning uppstår
det lukter, men i moderna komposterings- och rötningsanläggningar är lukthanteringen mycket
bemästrad. Gränsvärdena för luktutsläpp från anläggningarna kommer sannolikt att skärpas från
nuvarande och de nya anläggningarna dimensioneras för längre uppehållstider, varvid lukten
från utomhus lagrad rå kompost kan undvikas.
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Luftens kvalitet
Den ökade energianvändningen av avfall och därav förorsakade rökgasemissioner i luften och
konsekvenserna för luftens kvalitet har studerats med en kalkylerad modell för spridningar, som
Meteorologiska institutet har utarbetat. I förordningen om avfallsförbränning stadgas om gränsvärden för rökgasemissioner och mätningsförpliktelse vid anläggningar som bränner avfall.
Rökgasemissionerna och spridningarna bedömdes enligt en prognostiserad maximal avfallsmängd och slammängd.
Enligt kalkylerna underskrider emissionerna från den nuvarande och den utvidgade avfallsförbränningsanläggningen även under dåliga förhållanden tydligt de rikt- och gränsvärden som har
ställts för luftens kvalitet. Svaveldioxidhalterna utgör i nuläget ca 5 % av riktvärdena. I den planerade situationen minskar svaveldioxidhalterna till under 4 % av riktvärdena. Kväveoxidhalterna är i dag under 1 % och i framtiden ca 2 % av riktvärdena. Partikelhalternas andel av riktvärdena är under 1 % såväl i nuläget som i framtiden.
Klorvete- och fluorvetehalterna från avfallsförbränningsanläggningen är rätt så små jämfört med
rikt- och gränsvärden samt rekommendationerna i övriga länder. Halterna av tungmetaller är i
nuläget relativt små och märks inte i framtiden.
De kalkylerade kvicksilverhalterna är såväl i nuläget som i den framtida situationen mindre än
halter som har uppmätts i Europas bakgrundsområden. Dioxin- och furanhalterna underskrider
uppmätta halter i utomhusluften i Europas bakgrundsområden.
De totala emissionerna i Åbo minskar jämfört med nuläget, eftersom en större avfallsförbränning än i dag ersätter den fjärrvärme som värmecentralerna producerar med tung och lätt brännolja.
Utsläpp i vattnet
Vattnen från avfallsstationerna i Toppå, Isosuo och Rauhala samt i deras omgivning har redan i
flera år kontrollerats enligt ett godkänt kontrollprogram. Deponilakvattnet avleds till avloppsreningsverket för att renas.
Buller
Bullersituationen vid avfallsförbränningsanläggningen i Oriketo blir oförändrad. Under den tid
anläggningen utvidgas förorsakar byggnadsverksamheten och sprängningarna buller, men bullret är tidsmässigt rätt så kortvarigt.
Sorteringsanläggningen för avfall, komposteringsanläggningen och rötningsanläggningen ligger
på avstjälpningsplatsområden och inverkar därför inte på bullersituationen i bostadsområdena. I
anläggningsbyggnaderna används byggteknik- och material som effektivt dämpar ljudet från
maskiner och anordningar. Utgångspunkten i planeringen är att bullernivån under anläggningarnas driftstid är högst 55 dB(A) på ca hundra meters avstånd från anläggningen.
Trafik
Avfallsmängden som skall behandlas ökar i framtiden. Trafikmängderna på behandlingsplatserna stannar dock på nuvarande nivå eller kan t.o.m. minska. Detta beror på att transportmaterielet
tar större laster. Nya sopbilar transporterar 7-12 ton i en last, då laststorleken i dag är i medeltal
under fyra ton.
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Störningarna från trafikbullret lindras genom att transporterna huvudsakligen sker vardagar mellan klockan 06-22. Avloppsslammet pumpas via en ledning från Kakolabacken till Toppå eller
Oriketo, varvid slamtransporterna inte längre kör genom staden. Slammet pumpas till en sluten
mekanisk torkning och därifrån till en eventuell termisk torkning och förbränning.
EN JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIVEN
Alternativ VE0, som motsvarar nuläget, är inte genomförbart, eftersom en deponering av bionedbrytbart kommunalt avfall på en avstjälpningsplats strider mot målen för avfallshanteringen
och förslaget till nationell bioavfallsstrategi.
Alternativen VE0+, VE1 och VE2 är p.g.a. miljökonsekvenserna genomförbara. Sådana faktorer
som skulle utgöra hinder för att genomföra projektalternativen kom inte fram i miljökonsekvensbedömningen. Genomförandet av alternativen VE0+, VE1 och VE2 förbättrar läget i miljön och återanvändningen av avfall jämfört med nuläget. Projektets utbyggnadssätt avgörs sannolikast på basis av politiska, ekonomiska och transportekonomiska faktorer.
SKADORNA ELIMINERAS OCH LINDRAS
Förbränningsanläggningen, sorteringsanläggningen, komposteringsanläggningen och rötningsanläggningen i Oriketo representerar den bästa användbara tekniken i dag och fyller kraven på
den bästa användbara tekniken.
Riskerna för miljöolyckor beaktas redan då anläggningarna planeras. Riskerna bringas på alla
tänkbara sätt till ett minimum. Hanteringen av miljörisker säkerställs med åtgärder på en hög
teknisk nivå, personalutbildning samt med instruktioner som utarbetas för att bekämpa miljöskador och materiella skador. Riskerna för eldsvåda beaktas med alarm- och släckningssystem
samt med instruktioner så som verksamhetens natur det kräver.
Funktionernas verkningar för miljön följs upp genom att kontrollera verksamheten, emissionerna, luftens kvalitet, lukter, vatten och marken. Vid eventuella störningssituationen vidtas omedelbart nödvändiga åtgärder för att undvika skador.
Man räknar med att de nya avfalls- och slambehandlingsmetoderna, som i och med projektet tas
i bruk, förbättrar miljöns kvalitet och säkerheten.
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JOHDANTO
Turun jätelaitos ja Turun seudun puhdistamo Oy ovat käynnistäneet YVA-menettelyn, jossa arvioidaan jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämisvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Jätehuollon kehittämistarpeen taustalla ovat vuonna 2002 valmistuneet Turun seudun kuntien jätepolitiikka ja Turun kaupunkiseudun jätehuoltostrategia. Jätevesilietteen käsittelyn kehittämisen taustalla on puolestaan Turun seudun puhdistamo Oy:n hanke yhteispuhdistamon rakentamisesta Kakolanmäen kallioon.
Hankkeeseen liittyy Orikedon jätteenpolttolaitoksen saneeraus tai laajentaminen, tuhkan ja kuonan sekä pilaantuneiden maiden sijoittaminen kaatopaikoille, jätteen lajittelulaitoksen rakentaminen Topinojalle, biologisen käsittelylaitoksen rakentaminen Topinojalle tai Isosuolle ja lieteputken rakentaminen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta Topinojalle ja Orikedolle.
Jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämishanke kuuluu ympäristövaikutusten arvioinnista
annetun lain eli YVA-lain (468/94, muutos 267/99) piiriin YVA-asetuksen (268/99) 6§:n hankeluettelon 11 a), b) ja c) –kohtien perusteella. Asetuksen kohdat koskevat:
a) ongelmajätteiden käsittelylaitoksia, joihin ongelmajätteitä otetaan poltettavaksi, käsiteltäväksi fysikaalis-kemiallisesti tai sijoitettavaksi kaatopaikalle, sekä sellaiset biologiset
käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 5 000 tonnin vuotuiselle ongelmajätemäärälle,
b) muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden polttolaitoksia tai fysikaalis-kemiallisia käsittelylaitoksia, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa, ja biologisia käsittelylaitoksia, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle, sekä
c) yhdyskuntajätteiden ja –lietteiden kaatopaikkoja, jotka on mitoitettu vähintään 20 000
tonnin vuotuiselle jätemäärälle.
Turun jätelaitoksen ja Turun seudun puhdistamo Oy:n suunnitelma jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämishankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista ja tiedottamisen järjestämisestä
eli ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) valmistui maaliskuussa 2003.
YVA-ohjelma oli nähtävillä 9.5. – 30.6.2003. Yhteysviranomaiselle annettiin ohjelmasta 15 lausuntoa ja kaksi mielipidettä sekä yksi selvityspyyntö ja vetoomus. Yhteysviranomainen antoi
oman lausuntonsa ohjelmasta 30.7.2003. YVA-ohjelman ja lausuntojen pohjalta on hankkeesta
laadittu tämä raportti, ympäristövaikutusten arviointiselostus eli YVA-selostus. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA-ohjelma ja -selostus) toimivat pohjana myöhemmälle päätöksenteolle
ja tukevat hankkeen toteuttamiseen tähtääviä lupaprosesseja.
YVA-ohjelman laadinnasta vastasi SCC Viatek Oy. YVA-selostuksen laadinnasta on vastannut
Turun jätelaitoksen ja Turun seudun puhdistamo Oy:n toimeksiannosta Electrowatt-Ekono Oy.
Savu- ja hajukaasujen leviämismalliselvitys on tehty Ilmatieteen laitoksella. YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Lounais-Suomen ympäristökeskus.
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HANKE JA SEN LIITTYMINEN MUIHIN HANKKESIIN JA SUUNNITELMIIN

2.1

HANKKEESTA VASTAAVA
Jätteenkäsittelyn osalta hankkeesta vastaavana toimii Turun jätelaitos. Turun jätelaitos hoitaa
Turun kaupungin jätehuoltotehtäviä – jätehuollon suunnittelua ja toteutusta. Turun kaupunki on
tehnyt jätehuollon yhteistyösopimuksen Auranmaan kuntien (Aura, Karinainen, Marttila, Pöytyä
ja Tarvasjoki), Kaarinan kaupungin, Piikkiön kunnan ja Liedon kunnan kanssa. Jätelaitos hoitaa
yhteistyöalueensa yhdyskuntajätteiden käsittelyn Orikedon jätteenpolttolaitoksella ja Topinojan
kaatopaikalla.
Turku, Kaarina, Piikkiö, Parainen, Lieto, Raisio, Naantali ja Masku ovat päättäneet perustaa
seudullisen jätehuoltoyhtiön, jonka toiminta alkaa 1.1.2004. Yhtiön toiminta-ajatuksena on vastaanottaa, käsitellä ja loppusijoittaa seudulliset jätteet. Orikedon jätteenpolttolaitos jää Turun
kaupungin omistukseen.
Jätevesilietteen käsittelyn osalta vastaavana toimii Turun seudun puhdistamo Oy, joka on Turun, Kaarinan, Liedon, Paimion, Piikkiön ja Ruskon perustama kunnallinen osakeyhtiö, jonka
tehtävänä on rakennuttaa Turun Kakolanmäkeen seudullinen jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon valmistuttua vuonna 2008, se huolehtii kaikkien osakaskuntien jätevesien puhdistuksesta.

2.2

HANKKEEN TARKOITUS
Hankkeen tarkoituksena on kehittää Turun seudun jätteen ja jätevesilietteen käsittelyä. Hankkeella nostetaan Turun seudun yhdyskuntajätteen hyötykäyttöastetta tehostamalla hyödynnettävien jätteiden syntypaikkalajittelua, lisäämällä biojätteen lajittelua ja erilliskeräystä ja lisäämällä
jätteen energiahyötykäyttöä. Hanke tukee valtakunnallisia ja alueellisia jätehuollon kehittämistavoitteita. Se myös vähentää tulevaisuudessa tarvittavan kaatopaikkatilan tarvetta.

2.3
2.3.1

HANKKEEN YLEISKUVAUS
Jätehuollon yhteistyöalue
Turun kaupunkiseudun jätehuollon uusi yhteistyöalue muodostuu kolmesta nykyisestä yhteistyöalueesta: Turun kaupungista ja sen kanssa jätehuoltoyhteistyötä tekevistä kunnista, Lounaisrannikon jätehuollon kuntayhtymän toimialueen kunnista sekä Paraisten kaupungista ja sen yhteistyökunnista.
Turun kaupungin kanssa jätehuoltoyhteistyötä tekevät Auramaan kunnat (Aura, Karinainen,
Marttila, Pöytyä ja Tarvasjoki) sekä Kaarinan kaupunki ja Piikkiön sekä Liedon kunnat. Turun
jätelaitoksen toiminta-alueen asukasmäärä on yhteensä noin 230 000 asukasta.
Lounaisrannikon jätehuollon kuntayhtymän varsinaisia jäsenkuntia ovat Raisio, Naantali ja
Masku. Askainen, Lemu, Merimasku, Rusko, Rymättylä, Vahto, Velkua, Mynämäki, Nousiainen ja Mietoinen ovat tehneet sopimuksen kuntayhtymän kanssa. Yhteistyökuntien asukasmäärä
on yhteensä noin 60 000 asukasta. Lounaisrannikon jätehuollon kuntayhtymä myy jätteenkäsittelypalveluja tällä hetkellä myös Ahvenanmaalle.
Paraisten kaupungin kanssa jätehuoltoyhteistyötä tekevät Nauvo, Korppoo ja Houtskär. Alueen
asukasmäärä on yhteensä noin 15 000 asukasta.
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KUVA 2/1
Turun seudun jätehuollon yhteistyöalue ja alueella toimivat jätteenkäsittelypaikat.

2.3.2

Sijainti- ja maankäyttötarve
Ympäristövaikutusten arviointi kohdistuu Orikedon jätteenpolttolaitoksen, Topinojan jätekeskuksen, Isosuon jäteaseman ja Rauhalan kaatopaikan alueille.
Topinojan jätekeskus, Isosuon jäteasema ja Rauhalan kaatopaikka ovat toiminnassa olevia jätteenkäsittelypaikkoja, joiden sijainti on esitetty kuvassa 2/1. Topinojan jätekeskukseen tai
Isosuon jäteasemalle rakennettavaksi suunniteltava kompostointilaitos tai Topinojalle rakennettavaksi suunniteltava mädätyslaitos tarvitsee maa-aluetta noin 0,6 hehtaaria. Topinojan jätekeskukseen rakennettavaksi suunniteltu jätteen lajitteluasema tarvitsee maa-aluetta noin hehtaarin.
Orikedon jätteenpolttolaitos on toiminnassa oleva laitos, jonka sijainti on esitetty kuvassa 2/1.
Uusi laajennusosa kattiloineen on suunniteltu rakennettavaksi Orikedon jätteenpolttolaitoksen
viereen. Maa-aluetta laajennus tarvitsee noin 1,5 hehtaaria.

2.3.3 Jätteen nykyinen määrä ja käsittely
Vuonna 2002 jätehuollon yhteistyöalueella syntyi yhdyskuntajätteitä yhteensä noin 153 000
tonnia (SCC Viatek Oy 2003b). Topinojan, Isosuon ja Rauhalan kaatopaikoille sijoitettiin noin
67 000 tonnia yhdyskuntajätettä. Materiaalina hyödynnettäväksi toimitettiin keräyspaperia, pahvia ja kartonkia, lasia ja metallia yhteensä noin 35 000 tonnia. Biojätettä kompostoitiin laitosmaisesti noin 2 500 tonnia. Suuri osa (noin 48 000 tonnia/vuodessa) Turun ja sen sopimuskuntien sekajätteestä käsitellään Turun Orikedon jätteenpolttolaitoksella. Taulukossa 2 – 1 on esitetty
yhdyskuntajätteiden käsittelymäärät vuonna 2002 yhteistyöalueella.
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TAULUKKO 2 – 1
Yhdyskuntajätteiden käsittelymäärät Turun seudun jätehuollon yhteistyöalueella vuonna
2002, t/v (SCC Viatek Oy 2003b).
Kaatopaikka
Turun
kaupunkiseutu
Lounaisrannikon
jätehuolto
Paraisten
kaupunki
Yhteensä

Poltto

Biologinen
käsittely

Hyötykäyttöön

Yhteensä

Yhteensä
kg/as./a

39 171

48 450

2 560

29 164

119 345

518

21 928

-

-

4 582

26 510

401

5 848

-

-

1 450

7 298

487

66 947

48 450

2 560

35 196

153 153

492

Turun seudun jätteenkäsittelyjärjestelmä perustuu tällä hetkellä syntypaikkalajitteluun. Jätehuollon yhteistyöalueella on yhtenäiset jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet. Keräyspaperin
lisäksi hyödynnettävät lasit ja metallit erilliskerätään kiinteistökohtaisesti. Jätteenpolttoon soveltumattomat sekajätteet toimitetaan kaatopaikalle. Biojätteiden erilliskeräys toimii Turussa vapaaehtoisuuden pohjalta. Topinojan jätekeskuksessa on lajiteltujen biojätteiden erillisvastaanotto, josta biojätteet toimitetaan kompostoitavaksi Forssaan. Jätevesiliete kompostoidaan Topinojalla.
Kaatopaikoilla käsitellään yhdyskuntajätteen lisäksi teollisuudesta, rakennustoiminnasta ja
muusta tuotantotoiminnasta peräisin olevia seka- ja erityisjätteitä sekä erityislietteitä. Kaatopaikkapenkkaan loppusijoitetaan esimerkiksi sekalaisia rakennusjätteitä ja pilaantuneita elintarvikkeita. Terveydenhuollon erityisjätteet ja asbestia sisältävät jätteet loppusijoitetaan omille erityisalueilleen. Topinojan kaatopaikalle erillissijoitetaan lisäksi jätteenpoltossa muodostuvat jätteet. Topinojan kaatopaikalle vastaanotettiin vuonna 2002 tuotantotoiminnan sekajätteitä 19 344
tonnia.

2.3.4

Jätevesilietteen nykyinen määrä ja käsittely
Turun vesilaitos puhdistaa viemäröintialueensa 160 000 asukkaan ja teollisuuden jätevedet keskuspuhdistamolla. Vuonna 2002 puhdistamolle johdettiin 28 milj. m³ jätevettä. Käsittelyssä syntyvä ylijäämäliete kuivataan puhdistamolla. Vuonna 2002 mekaanisesti kuivattua lietettä muodostui yhteensä noin 27 600 tonnia. Liete toimitetaan Topinojan jätekeskukseen kompostoitavaksi Vapo Oy Biotechin tunnelikompostointilaitokselle. Kompostoitua jätevesilietettä käytetään vanhojen kaatopaikka-alueiden maisemointiin ja viherrakentamiseen.
Kaarinan Rauvolan jätevedenpuhdistamolla puhdistetaan Kaarinan jätevesien lisäksi Liedon sekä Turun Hirvensalon ja Peltolan jätevesiä. Mekaanisesti kuivattua ylijäämälietettä syntyi vuonna 2002 yhteensä noin 6 300 m3, josta osa hyödynnettiin maanviljelykäytössä ja osa kompostoitiin aumoissa Kaarinan Lakarin suljetulla kaatopaikka-alueella.
Piikkiön kunnan jätevedet käsitellään kunnan omalla jätevedenpuhdistamolla. Mekaanisesti
kuivattua ylijäämälietettä syntyi vuonna 2002 yhteensä noin 1 500 m3, josta suurin osa hyödynnettiin maanviljelykäytössä ja osa toimitettiin kompostoitavaksi Kaarinan Lakarin suljetulle
kaatopaikalle.
Paimion kaupungin jätevedenpuhdistamolla syntyi mekaanisesti kuivattua ylijäämälietettä
vuonna 2002 yhteensä noin 2 500 m3, joka hyödynnettiin kalkittuna maanviljelykäytössä.
Raision kaupungin jätevedenpuhdistamolta toimitettiin Isosuon jäteasemalle jätevesilietettä
vuonna 2002 yhteensä noin 8 800 tonnia (kuiva-ainepitoisuus 30 %). Ennen kuljetusta Isosuolle
jätevedenpuhdistamolla erottuva liete johdetaan tiivistämöön ja kuivataan lingoilla. Isosuolla
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liete kompostoidaan aumakompostointina ulkona sijaitsevalla kentällä. Kompostoitunut liete sekoitetaan maa-ainekseen ja käytetään lähinnä viherrakentamiseen.
Paraisten keskustan alueella syntyvät jätevedet puhdistetaan Norrbyn keskusvedenpuhdistamolla. Lisäksi haja-asutusalueella on kaksi laitospuhdistamoa. Puhdistamoilla lietettä syntyy yhteensä noin 2 000 tonnia vuodessa. Liete kuljetaan Rauhalan kaatopaikalle kompostoitavaksi
aumakompostina.

2.3.5 Ennuste jätteen ja jätevesilietteen määrästä tulevaisuudessa
SCC Viatek Oy (2003) on arvioinut Turun seudun jätemäärää tulevaisuudessa, vuoteen 2020
saakka. Arviot perustuvat tietoon nykytilanteen jätemääristä sekä talouden ja alueen asukasmäärän kasvuun. Arvioita on tehty kolmella eri skenaariolla.
Skenaarioissa 1 ja 2 tarkastellaan ennustettuun bruttokansantuotteen (BKT:n) kasvuun sidottua
jätemäärän kasvua. Lähtötietoina on käytetty valtiovarainministeriön uusinta ennustetta
(22.5.2003), jonka mukaan BKT:n kasvu lähivuosina (2003 – 2007) olisi keskimäärin 2,4 %
vuodessa. Vuodesta 2005 eteenpäin ulottuvia BKT- ennusteita on julkaissut mm. liikenne- ja
viestintäministeriö. Sen julkaisemassa raportissa Väylät 2030 (2003) on ennakoitu BKT:n reaalikasvuksi ajalla 2000 – 2025 noin 77 %, mikä vastaa keskimäärin 2,3 %:n vuotuista kasvua.
SCC Viatek Oy:n (2003) tarkastelussa käytettiin koko tarkastelujaksolle samaa oletusta BKT:n
kasvulle: 2,4 % vuodessa.
Skenaarioiden 1 ja 2 arviot jätehuollon yhteistyöalueella muodostuvan yhdyskuntajätteen kokonaismäärän kehityksestä perustuvat yllä mainittuun kasvulukuun sekä kahteen eri arvioon jätteensynnyn ehkäisytoimien vaikutukselle. Skenaariossa 1 ehkäisytoimien vaikutus on 10 vuodessa –15 % (keskimäärin –1,6 % vuodessa) ja skenaariossa 2 vaikutus on 10 vuodessa –5 %
(keskimäärin –0,5 % vuodessa). Jätemäärä kasvaisi vuodessa siten 0,7 % skenaariossa 1 ja 1,8
% skenaariossa 2.
Skenaariossa 3 jätemäärän kehitystä ennustetaan ominaiskertymän perusteella. Viime vuosien
(2001 ja 2002) matalan kasvun aikana ominaiskertymä Turun kaupunkiseudun tietojen perusteella on ollut pienessä laskussa. Skenaariossa 3 oletetaan, että ominaiskertymä pysyy samalla
tasolla, jolloin kokonaisjätemäärän muutos riippuu vain asukasluvun kehityksestä. VarsinaisSuomen maakuntasuunnitelmassa ennustetaan alueen väkiluvun lisääntyvän 0,4 % vuodessa.
Tämä on myös skenaarion 3 kasvuprosentti. (SCC Viatek Oy 2003b)
Jätteenkäsittelyn kehittämishankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdaksi on valittu
skenaarion 2 mukainen tilanne, joka edustaa arviota alueella syntyvän yhdyskuntajätteen maksimimäärästä. Skenaarion mukaan vuonna 2020 yhdyskuntajätteitä syntyisi yhteensä noin
211 000 tonnia. Tästä määrästä noin 60 000 tonnia ohjautuisi tehokkaamman syntypaikkalajittelun ansiosta sellaisenaan hyödynnettäväksi. Siten vuonna 2020 jätteenkäsittelyä vaativien yhdyskuntajätteiden määrä olisi noin 150 000 tonnia. Syntypaikkalajiteltua biojätettä on arvion
mukaan tästä määrästä n. 18 000 tonnia. Taulukossa 2 – 2 on esitetty skenaarion 2 mukainen arvio käsittelyyn tulevan yhdyskuntajätteen kokonaismäärän kehityksestä.
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TAULUKKO 2 – 2
Arvio käsittelyyn tulevan yhdyskuntajätteen kokonaismäärän kehityksestä, skenaario 2.
(SCC Viatek Oy 2003b)
Kokonaismäärä, t/v
Hyötyjätteiden määrä, t/v
Käsittelyyn yhteensä, t/v
Biojätteet käsittelyyn, t/v
Sekajätteet käsittelyyn, t/v

2002*

2005

2010

2015

2020

153 153
33 793
119 360
2 560
116 800

161 600
39 000
122 600
9 600
113 000

176 600
45 200
131 400
11 000
120 400

193 100
52 400
140 700
14 600
126 100

211 100
60 600
150 500
17 600
132 900

* = toteutunut

Jätteiden synnyn ehkäisytavoitteisiin tähtäävistä toimista, tuottajavastuuseen perustuvan hyödyntämisen laajenemisesta ja yksityisten jätehuoltoyritysten laajenevasta toiminnasta johtuen
käsittelyä vaativien yhdyskuntajätteiden määrä on todennäköisesti edellä esitettyä alhaisempi.
Toisaalta erityisesti energiana hyödynnettävään jätemäärään vaikuttaa mahdollinen yhteistyöalueen ulkopuolelle laajeneva jätehuoltoyhteistyö.
Taulukossa 2 – 3 on esitetty arvio käsittelyyn tulevasta jätevesilietteen määrästä vuonna 2020.
Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen yhteispuhdistamon vuosittain tuottama lietemäärä
on laaditun yleissuunnitelman mukaan vuonna 2030 noin 300 000 m3 (Turun vesilaitos 2003).
Liete syntyy Turun, Kaarinan, Liedon, Paimion, Piikkiön ja Ruskon jätevesien käsittelystä. Lietteen sisältämän kuiva-aineen kokonaismäärä on noin 8 500 – 10 200 tonnia. Mekaanisesti kuivaamalla syntyy vuodessa 46 000 tonnia lietettä, jonka kuiva-ainepitoisuus on 30 %.
Raision jätevedenpuhdistamolla arvioidaan syntyvän tulevaisuudessa vuodessa 10 000 tonnia
lietettä, jonka kuiva-ainepitoisuus on noin 30 % linkokuivauksen jälkeen. Paraisten jätevedenpuhdistamoilla arvioidaan syntyvän vuodessa noin 2 000 tonnia lietettä (kuiva-ainepitoisuus
noin 30 %).
TAULUKKO 2 – 3
Arvio käsittelyyn tulevan jätevesilietteen määrästä vuonna 2020. Lietteen kuivaainepitoisuus on noin 30 %.
Turun seudun puhdistamo Oy
Raision jätevedenpuhdistamo
Paraisten jätevedenpuhdistamo
Yhteensä

2.4

Jätevesilietteen määrä vuonna 2020, t/v
34 000
10 000
2 000
46 000

LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN JA SUUNNITELMIIN
Aiemmat suunnitelmat
Turun kaupunkiseudun jätehuoltostrategia sekä jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämishanke on valmisteltu Turun kaupunkiseudun jätepolitiikan tavoitteiden pohjalta. Orikedon polttolaitoksen saneerauksesta on tehty hankesuunnitelma, joka on valmistunut lokakuussa 2001
(Fortum Engineering Oy 2001). Hankesuunnitelmaa on täydennetty kaasutuksesta laaditulla
erillisselvityksellä (Electrowatt-Ekono 2002). Jätevesilietteen käsittelyyn liittyen on tehty selvitys lietteen käsittelystä polttolaitoksessa (Fortum Engineering Oy 2002) ja alustava suunnitelma
jätevesilieteputken linjauksesta (Turun vesilaitos 2002).
Muut hankkeet
Turun vesilaitos on teettänyt puhdistamohanketta koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin
YVA-lain mukaisesti vuonna 1996. Tässä YVA-menettelyssä on tavoitteena tarkastella puhdis-
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tamon ulkopuolella tehtävän lietteenkäsittelyn vaikutuksia valituissa käsittelypaikoissa (Topinoja ja Oriketo).
Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy on suunnitellut rakentaa Topinojan alueelle
maakaasuvoimalaitoksen. Hankkeen YVA-menettely on saatettu loppuun vuonna 2001. Maakaasuvoimalaitoksen vaatima pinta-ala on 3 – 4 hehtaaria, joten voimalaitos vaikuttaa merkittävästi Topinojan jätekeskuksen alueeseen.
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YVA-MENETTELY, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN
YVA-MENETTELYN TARVE JA TAVOITE
Laki ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-laki 468/1994, muutos 267/99 ja YVA-asetus
268/99) edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli YVA-menettelyä mm. seuraaville hankkeille:
•

•

•

muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden polttolaitokset tai fysikaalis-kemialliset käsittelylaitokset, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa sekä biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle
ongelmajätteiden käsittelylaitokset, joihin ongelmajätteitä otetaan poltettavaksi, käsiteltäväksi fysikaalis-kemiallisesti tai sijoitettavaksi kaatopaikalle, sekä sellaiset biologiset
käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 5 000 tonnin vuotuiselle ongelmajätemäärälle
yhdyskuntajätteiden tai -lietteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään 20 000
tonnin vuotuiselle jätemäärälle.

YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon
ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Menettelyn tavoitteena on myös lisätä kansalaisten
tiedonsaantia ja mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. YVAmenettelyssä ei siis tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa
päätöksenteon perustaksi.

3.2

YVA-MENETTELYN PÄÄVAIHEET
Ympäristövaikutusten arviointimenettely jakautuu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäisessä
laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma eli YVA-ohjelma. YVA-ohjelmassa esitetään
hankkeen toteuttamisvaihtoehdot sekä se, miten vaikutukset aiotaan arvioida. Kansalaiset voivat
esittää mielipiteitään YVA-ohjelmasta ja sen kattavuudesta. Yhteysviranomainen pyytää YVAohjelmasta lausuntoja eri viranomaisilta sekä muilta tahoilta. Yhteysviranomainen kokoaa annetut mielipiteet ja lausunnot yhteen ja antaa oman lausuntonsa.
Toisessa vaiheessa eli YVA-selostusvaiheessa YVA-ohjelman ja siitä annettujen mielipiteiden
ja lausuntojen pohjalta laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus eli YVA-selostus.
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään:
•
•
•
•
•

tarkasteltavat vaihtoehdot ja ympäristövaikutukset,
ympäristön nykytila,
vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys,
miten haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä ja lieventää,
ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua kansalaisilla on mahdollisuus esittää siitä mielipiteitään. Viranomaiset antavat YVA-selostuksesta lausuntonsa.
YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa hankkeesta vastaavalle ja hanketta
käsitteleville lupaviranomaisille lausuntonsa YVA-selostuksesta. YVA-menettelyn jälkeen lupaviranomaiset ja hankkeesta vastaava käyttävät arviointiselostusta ja yhteysviranomaisen siitä antamaa lausuntoa oman päätöksentekonsa perusaineistona.
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Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto liitetään
hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin (mm. ympäristölupa ja rakennuslupa) ja suunnitelmiin.
Lupaviranomainen esittää lupapäätöksessään, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon.

3.3

ARVIOINTIOHJELMA
Arviointiohjelman nähtävilläolo
Jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämishankkeen YVA-menettely käynnistyi, kun Turun
jätelaitos ja Turun seudun puhdistamo Oy jättivät YVA-ohjelman eli suunnitelman jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämisen ympäristövaikutusten arvioimiseksi yhteysviranomaiselle
eli Lounais-Suomen ympäristökeskukselle 23.4.2003.
Lounais-Suomen ympäristökeskus ilmoitti 7.5.2003 arviointiohjelman nähtävilläolosta Turun
Sanomat ja Åbo Underrättelser –nimisissä sanomalehdissä. YVA-ohjelma oli nähtävillä 9.5. –
30.6.2003 Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa, Turun kiinteistölaitoksella, Turun vesilaitoksella, Turun jätevedenpuhdistamossa, ympäristö- ja kaavoitusvirastossa, Naantalin kaupungintalolla, Turun pääkirjastossa, Isosuon jäteasemalla, Raision kaupungintalolla ja pääkirjastossa, Maskun kunnanvirastossa, Kaarinan kaupunginvirastossa, Liedon kunnanvirastossa ja Paraisten kaupungintalolla sekä internetissä osoitteessa http://www.turku.fi/jatelaitos.
Hanke-, ohjaus- ja yhteistyöryhmät
Hankkeen YVA-menettelyä ohjaamaan perustettiin ohjaus-, hanke- ja yhteistyöryhmät. Ryhmien tavoitteena on ollut ohjata ja valvoa YVA-prosessia ja tuoda suunnitteluun mukaan jäsentensä tärkeänä pitämät näkökulmat. Muita hankkeen sidosryhmiä ovat mm. asukkaat, seurat, järjestöt ja elinkeinonharjoittajat.
Hankeryhmään kuuluivat Turun jätelaitoksen, Turun seudun puhdistamo Oy:n ja konsultin
edustajat. Ohjausryhmässä olivat edustettuina Lounaisrannikon jätehuollon kuntayhtymä, Paraisten kaupunki, Turun ympäristö- ja kaavoitusviraston yleiskaavatoimisto ja ympäristönsuojelutoimisto, Turun kaupungin tekniset palvelut, Lounais-Suomen ympäristökeskus, VarsinaisSuomen liitto ja Oy Turku Energia. Hankeryhmän edustajat osallistuvat ohjausryhmän kokouksiin. Hanke- ja ohjausryhmän kokoonpano on esitetty tarkemmin liitteessä 1.
Yhteistyöryhmään kutsuttiin Topinojan ja Orikedon lähialueen seurojen, järjestöjen, elinkeinoelämän, asukasyhdistysten sekä yhteistyökuntien ympäristöviranomaisten edustajia. Yhteistyöryhmään kutsuttiin 25 eri tahoa muun muassa asukasyhdistysten edustajat.
Yhteistyöryhmä kokoontui YVA-ohjelmavaiheen aikana kerran. Kokous pidettiin 15.5.2003 ja
siinä esiteltiin yhteistyöryhmän edustajille hanketta, YVA-menettelyä sekä hankkeen YVAohjelmaa. Yhteistyöryhmässä keskustelua herättivät mm. lietteen käsittelyvaihtoehdot, hankkeen vaikutukset Isosuon kaatopaikan toimintoihin, Orikedon polttolaitoksen saneerauksen vaikutukset ympäristöön ja hajuselvitysten tekeminen.
Yleisötilaisuudet
Turussa ja Raisiossa järjestettiin toukokuussa yleisötilaisuudet, joissa esiteltiin hanketta, valmista YVA-ohjelmaa ja tutkittavia vaihtoehtoja. Tilaisuuksissa oli myös mahdollisuus keskustella
hankkeen suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa sekä antaa hankkeen jatkosuunnitteluun liittyvää palautetta. Yleisötilaisuuksissa keskustelua herättivät mm. hankkeen tiedotus ja jatkosuunnittelu, eri jätejakeiden määrät, lieteputken rakentaminen, hajukysymykset ja Raision jäteveden puhdistamon jätevesilietteen käsittely.
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ARVIOINTIOHJELMASTA SAADUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET
Lehdissä julkaistun ilmoituksen lisäksi Lounais-Suomen ympäristökeskus pyysi kirjallisesti lausuntoja YVA-ohjelmasta useilta tahoilta. Ympäristökeskukselle jätettiin 15 lausuntoa ja kaksi
mielipidettä sekä Orikedon polttolaitoksen lähiasukkaiden selvityspyyntö ja vetoomus, jossa
pyydettiin selvitystä jätevesilietteen käsittelystä Orikedolla. Vetoomuksessa oli 572 allekirjoittajaa. Yhteysviranomaiselle tulleissa lausunnoissa pidettiin yleisesti YVA-ohjelmaa kokonaisuutena hyvänä. Täydennystarpeita YVA-ohjelmaan esitettiin mm. ihmisiin kohdistuvien vaikutusten, hajuhaittojen, muinaisjäännösten inventoinnin, liikennemäärien ja Raision jäteveden puhdistamon jätevesilietteen käsittelyn osalta.
Lounais-Suomen ympäristökeskus antoi lausuntonsa hankkeen YVA-ohjelmasta 30.7.2003.
Lausunto lähetettiin tiedoksi lausunnonantajille sekä asetettiin nähtäväksi Lounais-Suomen ympäristökeskuksen internet-sivuille.
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lausunnossaan esittämät seikat on otettu huomioon YVAselostusta laadittaessa ja sisällytetty siihen. Esimerkiksi yhteysviranomaisen esitystä siitä, että
polttolaitokselle tulee tarkastella vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja, on käsitelty luvussa 11. Myös
muissa lausunnoissa ja mielipiteissä esitettyihin näkökohtiin ja kysymyksiin on pyritty vastaamaan mahdollisimman kattavasti. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lausunto on liitteenä 2.

3.5

ARVIOINTISELOSTUKSEN LAATIMISVAIHE
Aikataulu
Seuraavassa on esitetty YVA-aikataulu YVA-selostustyön aloituksesta yhteysviranomaisen lausunnon antoon.
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Työn vaihe
YVA-menettely
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2004
1

2
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Arviointiselostuksen laatiminen
Arviointiselostusluonnoksen käsittely
Arviointiselostus yhteysviranomaiselle
Arviointiselostus nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
Osallistuminen ja vuorovaikutus
Ohjausryhmä
Yhteistyöryhmä
Tiedotuslehti ja kysely
Tiedote
Yleisötilaisuus

v

Ohjaus- ja yhteistyöryhmät
YVA-selostusvaiheessa ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa, joka
pidettiin 21.8.2003, käsiteltiin YVA-ohjelmasta annettuja lausuntoja ja mielipiteitä, yhteysviranomaisen lausuntoa sekä YVA-selostuksen sisältörunkoa. Tavoitteena oli, että YVAselostuksen sisällöstä ja lausuntojen ja mielipiteiden edellyttämistä toimenpiteistä luodaan laaja
yhteinen näkemys. Kokoukseen osallistui Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, VarsinaisCopyright © Electrowatt-Ekono Oy
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Suomen liiton, Oy Turku Energian, Turun ympäristö- ja kaavoitusviraston, Turun ympäristönsuojelutoimiston, Paraisten kaupungin, Turun kaupungin teknisten palvelujen ja Turun Seudun
Maakaasun ja Energiantuotanto Oy:n edustajat sekä hankevastaavan ja konsultin edustajia.
Ohjausryhmän toinen kokous pidettiin 11.11.2003. Kokouksessa esiteltiin ympäristövaikutusten
arvioinnin tuloksia ja YVA-selostusluonnosta, joka oli toimitettu ohjausryhmälle muutamia päiviä etukäteen. Ohjausryhmä sai kommentoida luonnosta sekä kokouksessa että muutamia päivä
sen jälkeen. Kokouksessa keskusteltiin mm. hajuselvityksen ja savukaasupäästöjen leviämismalliselvityksen tuloksista. Lisäksi keskusteltiin asukaskyselyyn vastanneiden mielipiteitä. Lisäksi
ohjausryhmä antoi kommenttinsa arviointiselostusluonnoksesta. Kommenttien pohjalta konsultti
teki muutoksia ja tarkennuksia YVA-selostukseen. Ohjausryhmä sai tarkistetun selostusluonnoksen kommentoitavaksi. Ohjausryhmältä ei tullut tarkistettuun selostusluonnokseen kommentteja.
Myös yhteistyöryhmä kokoontui YVA-selostusvaiheessa kaksi kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa, joka pidettiin 11.9.2003 Turussa, käsiteltiin YVA-ohjelmasta saatuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä jatkotoimenpiteitä. Kokoukseen osallistui seitsemän henkilöä sekä hankevastaavan
ja konsultin edustajia. Kokouksessa keskusteltiin lietteen käsittelyyn liittyen mm. lieteputken
koosta, kahden putken tarpeesta, lietteen kuljetuksesta ja kuivauksesta, lietteen kuivauksen melu- ja hajuhaitoista sekä Vapon toiminnan vaikutuksista Topinojan ympäristössä ja jätteen käsittelyyn liittyen mm. mahdollisuudesta siirtää jätteenpolttolaitos Topinojalle.
Yhteistyöryhmän toinen kokous pidettiin 15.1.2004 yhdessä Halisten ja Räntämäen seudun
asukkaiden asukastilaisuuden kanssa. Tilaisuudessa esiteltiin ympäristövaikutusten arvioinnin
tuloksia ja valmista YVA-selostusta.
Yleisötilaisuus
Hanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointia koskevat yleisötilaisuudet järjestettiin
15.1.2004 Turun kristillisellä opistolla. Yleisöllä oli mahdollisuus saada tietoa ja keskustella
YVA-menettelystä ja sen tuloksista Turun Jätehuolto Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n
edustajien kanssa.
Yleisötilaisuuteen osallistui runsaat 100 henkilöä. Esittelyn jälkeisissä keskusteluissa puheenaiheina olivat jätehuollon hajupäästöt, jätteenpolttolaitoksen sijainti ja siirtäminen, savukaasupäästöt, terveydelliset vaikutukset, vastuutahot, kustannukset ja ympäristövaikutusten arvioinnin
merkitys.
Tiedotusmateriaali
Turun jätelaitoksen tiedotuslehden Uutissi Roskist yhteyteen liitettiin lukijoille pienimuotoinen
kuvaus hankkeesta ja kysely hankkeen vaikutuksista ja vaihtoehdoista syys-lokakuussa 2003.
Siinä lukijat saivat antaa mielipiteitään siitä, miten he hankkeen ja sen vaihtoehdot kokivat. Kyselyn tuloksia on tarkasteltu luvussa 13.2.10. Tiedotuslehden jakelu oli 132 000 kpl. Räntämäki
– Oriketo seudulla jakelumäärä oli palvelun toteuttajan ilmoituksen mukaan 1 120 kotitaloutta ja
Halinen – Ylioppilaskylä – Nummi – Kurala seudulla 9 200 kotitaloutta. Tiedotuslehti
toimitettiin lisäksi kirjastoihin ja Halisten aluekumppanuuspisteeseen.
Tiedotusvälineille ja lehdistölle toimitettiin YVA-selostuksen valmistumisvaiheessa tiedote
hankkeen tilanteesta, YVA-menettelystä ja kutsu yleisötilaisuuteen 15.1.2004. Koko sivun artikkeli julkaistiin Haliset-lehdessä, joka jaettiin 27.11.2003 Halinen-Räntämäki-Nummiseudulla yhteensä 4 000 talouteen.
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ARVIOINTISELOSTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO
Lounais-Suomen ympäristökeskus ilmoittaa lehti-ilmoituksella arviointiselostuksen nähtävilläolosta. YVA-asetuksen mukaan mielipiteet ja lausunnot arviointiselostuksesta on toimitettava
yhteysviranomaiselle yhteysviranomaisen määräämänä aikana, joka on vähintään 30 ja enintään
60 päivää.

3.7

YVA-MENETTELYN PÄÄTTYMINEN
Lounais-Suomen ympäristökeskus antaa lausuntonsa tästä YVA-selostuksesta enintään kahden
kuukauden kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä. YVA-menettely päättyy Lounais-Suomen
ympäristökeskuksen lausuntoon.

3.8

SUUNNITTELUN JA YVAN VUOROVAIKUTUS
YVA-selostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto liitetään hanketta koskeviin lupahakemuksiin ja lupaviranomaiset käyttävät sitä oman päätöksentekonsa perusaineistona. Hankevastaava käynnistää tuossa vaiheessa hankkeen yksityiskohtaisen toteutussuunnittelun. YVAselostus ja YVA-menettelyn aikana tapahtunut vuorovaikutus ja kertynyt aineisto muodostavat
tuolloin yhden suunnittelun lähtökohdista.
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JÄTTEEN JA JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYN NYKYTILANNE
ORIKEDON JÄTTEENPOLTTOLAITOS
Turun Orikedon jätteenpolttolaitos on toiminut vuodesta 1975. Polttolaitos käsittelee yhdyskuntajätettä noin 50 000 t/v. Lisäksi laitos käsittelee pieniä määriä polttokelpoista erityisjätettä ja
öljyjätettä. Laitos tuottaa kaukolämpöä noin 110 GWh vuodessa ja toimii Turun kaupungin
kaukolämmön peruskuormalaitoksena.
Jätteenpolttolaitokseen vastaanotettavan jätteen laatu määräytyy syntypaikkalajittelussa. Laitoksella jätettä lisälajitellaan kahmarin avulla ja laitoksella on myös murskain. Lajittelun tarkoituksena on poistaa jätteen joukosta polttoon kelpaamaton jäte, kuten esim. suurikokoinen metalliromu. Murskaimella poltettavan jätteen palakokoa pienennetään tarvittaessa. Polttolaitokselle
toimitettavan jätteen laatua ohjataan jätehuoltomääräyksillä ja neuvonnalla.
Jätteenpolton lopputuotteina muodostuu arinakuonaa, lentotuhkaa ja savukaasunpuhdistuslaitteiston jätettä. Vuonna 2002 jätteenpolttouunien arinatuhkaa muodostui 9 510 tonnia, mikä on
noin 20 % vastaanotetun jätteen määrästä (Turun jätelaitos 2003). Savukaasujen puhdistuslaitteiston lopputuotetta syntyi 2 680 tonnia. Lentotuhka ja puhdistuslaitteiston jäte kiinteytetään
sementillä, minkä jälkeen se sijoitetaan Topinojan kaatopaikalle omalle erilliselle alueelle.
Arinakuona on toistaiseksi sijoitettu Topinojan kaatopaikkarakenteisiin. Kuonan sijoituksen uudistamisesta on tehty suunnitelma (SCC Viatek Oy 2001). Suunnitelmassa esitetään kuonan sijoittamista kaatopaikalle erilliselle alueelle siten, että kuona läjitetään kerroksittain tiivistyskerroksen kanssa, jolloin estetään veden kulkeutuminen kuonakerroksen läpi ja mahdollisten haittaaineiden kulkeutuminen ympäristöön.
Turun jätteenpolttolaitoksella on voimassa oleva ympäristölupa, joka on hyväksytty 9.6.1998
(Lounais-Suomen ympäristökeskus 1998a). Laitosta koskeva uusi ympäristölupahakemus on jätettävä 31.12.2004 mennessä.
Jätteenpolttolaitoksen päästötarkkailut toteutetaan ilmansuojeluilmoituksesta annettujen päätösten mukaisesti (Turun ja Porin lääninhallitus 1990 ja 1993, Lounais-Suomen ympäristökeskus
1996a). Päästöseuranta koostuu jatkuvatoimisista mittauksista ja vuosittaisista ulkopuolisen tahon tekemistä päästömittauksista. Vuosittaisten päästömittausten yhteydessä tehdään myös rinnakkaismittaukset, joilla varmistetaan jatkuvatoimisten prosessi- ja päästömittausten oikeellisuus sekä vaadittavien poltto-olosuhteiden toteutuminen. Polttoprosessien ja savukaasun puhdistuslaitteistojen toimintaa ja valvontaa ohjataan automaatiojärjestelmän avulla. Jatkuvatoiminen
päästömittausjärjestelmä antaa tietoa polton tehokkuudesta ja savukaasupäästöjen tasosta.

4.2

TOPINOJAN JÄTEKESKUS
Topinoja jätekeskus sijaitsee Metsämäen kaupunginosassa noin viiden kilometrin päässä Turun
kaupungin keskustasta. Kaatopaikka-alue on otettu käyttöön vuonna 1971. Nykyisen Topinojan
jätekeskuksen kokonaispinta-ala on noin 59 ha, josta loppusijoitusalueena on tällä hetkellä noin
33 ha (kuva 4/2). Laajennusalueen pinta-ala on noin 9 ha (Suunnittelukeskus Oy 1996). Loppuosa alueesta on vastaanottoaluetta ja erilaisia kenttäalueita kuten hyötyjätteiden lajittelu- ja varastointialueet, erityisjätteiden sijoitusalue, lietteiden allasalueet ja jätevesilietteiden jälkikompostointikentät sekä kaatopaikan suoja-alueet. Lietteen kompostointilaitos aloitti toimintansa
vuonna 2002.
Kaatopaikalle tähän asti sijoitettujen jätteiden tilavuus on noin 3 milj. m3 ja nykyisen alueen jäljellä oleva täyttötilavuus runsaat 3 milj. m3. Loppusijoitustoiminta joudutaan ilmeisesti siirtämään laajennusalueelle viimeistään 1.11.2007 mennessä valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen
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(861/1997, muutos 1049/1999) kaatopaikkojen pohjarakennevaatimusten astuessa voimaan.
Laajennusalueen täyttö on suunniteltu yhdistettäväksi nykyiseen jätetäyttöön. Laajennusalueen
täyttötilavuus on em. tavalla täytettynä noin 1,9 milj. m3.
Vuonna 2002 jätekeskuksessa vastaanotettiin jätteitä ja maamassoja yhteensä noin 136 830 tonnia (Turun jätelaitos 2003). Jätteitä sijoitettiin kaatopaikalle yhteensä 88 560 tonnia. Vastaanotetuista jätteistä toimitettiin hyötykäyttöön tai hyödynnettiin alueella 35 % eli 48 220 tonnia.
Osa puuperäisistä jätteistä toimitettiin energiakäyttöön. Metalli, kylmäkalusteet ja elektroniikkaromu sekä paperit ja pahvit toimitettiin hyödynnettäviksi materiaalina. Biojäte toimitettiin Forssaan kompostoitavaksi. Jätevesilietettä vastaanotettiin kaatopaikkasijoitukseen 10 820 tonnia.
Lietteen kompostointilaitos aloitti toimintansa kesäkuussa 2002. Kuvassa 4/1 on esitetty jätteiden vastaanottomääriä Topinojan jätekeskuksessa vuosina 1999 – 2002.

KUVA 4/1
Jätteiden vastaanotto Topinojalla 1999-2002.
Jätteenpolton lopputuotteena muodostuva pohjakuona on toistaiseksi sijoitettu kaatopaikkarakenteisiin. Jatkossa kuona sijoitetaan erilliselle alueelle ja peitetään savella tai kuitusavella
(suunnitelma parhaillaan ympäristökeskuksen käsittelyssä). Jätteenpoltossa syntyvä lentotuhka
ja savukaasun puhdistuksessa syntyvä jäte kiinteytetään sementillä, minkä jälkeen ne sijoitetaan
ja peitetään Topinojan kaatopaikalle omalle erilliselle alueelle.
Kaatopaikkavesien keräysjärjestelmän uudistaminen valmistui vuonna 2002. Uudistamiseen sisältyi kaatopaikan ympäryssalaojituksen uusiminen ja korjaaminen sekä kaatopaikkavesien
pumppaamojen ja tasausaltaan rakentaminen. Tasausaltaaseen kerätään kaatopaikan suoto- sekä
valumavedet kaatopaikan pohjois- ja länsipuolelta salaojituksen pumppaamojen avulla. Tasausaltaasta kaatopaikkavedet johdetaan Turun vesilaitoksen jätevedenpuhdistamolle
käsiteltäviksi.
Kaatopaikkakaasun talteenottojärjestelmän ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön keväällä 2002.
Kaasu kerätään kaatopaikan pohjoispäästä noin 15 ha alueelta pystyimukaivojen ja vaakasalaojien kautta biokaasupumppaamoon. Vuoden 2003 alussa aloitettiin kaasun hyödyntäminen
Turku Energian biokaasulaitoksessa.
Topinojan kaatopaikan tarkkailututkimukset toteutetaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
vuonna 2000 hyväksymän tarkkailuohjelman (Suunnittelukeskus 1998 ja 1999) mukaisesti.
Tarkkailututkimukset tehdään kaatopaikan suoto- ja pintavesien sekä kaatopaikkakaasun osalta
neljä kertaa vuodessa (kuva 4/2). Pohjavesiä tarkkaillaan keväällä ja syksyllä, samaan aikaan
kaatopaikan sisäisen veden tarkkailun kanssa.
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KUVA 4/2
Topinojan jätekeskuksen toiminnot ja ympäristötarkkailupisteet.
Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi ympäristöluvan Topinojan kaatopaikalle ja sen laajennusalueelle vuonna 1998 (Lounais-Suomen ympäristökeskus 1998b). Ympäristölupaan liittyviä erillispäätöksiä on annettu vuonna 2000 kaatopaikan perustilaselvityksestä ja tarkkailuohjelmista sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2000b). Topinojan kaatopaikkaa koskeva uusi ympäristölupahakemus on jätettävä Lounais-Suomen ympäristökeskukseen 31.12.2004 mennessä.
Topinojan jätekeskuksen alueen muut toimijat
Topinojan ongelmajätekeskuksen (ympäristölupa Dnro 0296Y0583-111) toiminnasta vastaa
Ekokem Oy Ab. Keskus toimii Turun seudun kuntien kotitalouksien ongelmajätteiden vastaanottopisteenä ja välivarastona. Keskuksessa vastaanotetaan myös yritystoiminnan ongelmajätteitä.
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Pilaantuneiden maiden termisestä käsittely-yksiköstä välivarastointialueineen vastaa Greensoil
Oy (ympäristölupa Dnro 0296Y0019-111).
Jätevesilietteen tunnelikompostointilaitoksesta vastaa Vapo Biotech Oy. Laitos on otettu käyttöön kesäkuussa 2002 (ympäristölupa Dnro 0201Y1762-121). Laitos käsittelee palvelusopimuksen mukaisesti Turun keskuspuhdistamolla syntyvän, kuivatun jätevesilietteen. Ympäristölupapäätöksen mukaan kompostointilaitoksessa voidaan kompostoida noin 28 000 tonnia lietettä
vuosittain.

4.3

ISOSUON JÄTEASEMA
Lounaisrannikon jätehuollon kuntayhtymän toiminta-alueella toimivan Isosuon jäteaseman pinta-ala on noin 60 ha, josta loppusijoitusaluetta on noin 17 ha. Nykyisen alueen jäljellä oleva
täyttötilavuus on noin 70 000 m3. Laajennusalueiden kokonaistäyttötilavuus on yhteensä noin
1,7 milj. m3.
Isosuon jäteasemalla on voimassa oleva ympäristölupa, joka on hyväksytty 14.7.1995 (LounaisSuomen ympäristökeskus 1995a). Ympäristölupaa on tarkistettu 10.5.1999 (Lounais-Suomen
ympäristökeskus 1999a) siten, että kaatopaikan käyttö, hoito ja ympäristövaikutusten tarkkailu
vastaavat kaikilta osin valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen määräyksiä. Myös käytössä olevan täyttöalueen pohjarakenne on määräysten mukainen. Kaatopaikan perustilaselvitys ja tarkkailuohjelma on hyväksytty vuonna 2000 (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2000a). Uusi ympäristölupahakemus on jätetty vuoden 2002 lopulla.
Alueen jätevedet johdetaan käsiteltäviksi Raision kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Suljetun
täyttöalueen (5,5 ha) kaatopaikkakaasut kerätään ja poltetaan soihdussa.

KUVA 4/3
Jätteiden vastaanotto Isosuolla 1997-2002.
Laajennusalueen käyttöönotto ajoittunee noin vuoteen 2007, jolloin nykyisen täyttöalueen kapasiteetti loppuu. Laajennusalueen käyttöikä on jätemääristä riippuen useita vuosikymmeniä.
Yksityinen toimija kompostoi alueen aumoissa puhdistamolietettä, elintarviketeollisuuden jätevesilietteitä ja viljan puhdistusjätettä yhteensä enintään 10 000 m3 vuodessa. Lisäksi kompostointilaitoksella käsitellään elintarviketeollisuuden biohajoavia jätteitä sekä biohajoavaa yhdyskuntajätettä yhteensä enintään 2 000 m3 vuodessa. Kompostointikentällä ja kompostointilaitoksella on voimassa oleva ympäristölupa, joka on hyväksytty 21.12.2000 (Dnro 0200Y0047-121).
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RAUHALAN KAATOPAIKKA
Rauhalan kaatopaikka sijaitsee Vepon kylässä Paraisten keskustasta noin neljä kilometriä luoteeseen, osoitteessa Sydmontie 173. Sydmontieltä ei ole näkyvyyttä kaatopaikka-alueelle. Rauhalan kaatopaikan pinta-ala on noin 35 ha, mistä loppusijoituksen käytössä tällä hetkellä on 2,2
ha. Nykyisen alueen jäljellä oleva täyttötilavuus on noin 220 000 m3. Laajennusalueiden (yhteensä noin 5,6 ha) kokonaistäyttötilavuus on noin 1,1 milj. m3.

KUVA 4/4
Jätteiden vastaanotto Rauhalassa 1999-2002.
Käytössä olevan täyttöalueen pohjarakenne on määräysten mukainen. Kaatopaikkavedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi. Kaasunkeräyksen toteutus on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2003.
Loppusijoitustoiminnan lisäksi alueella kompostoidaan jätevesilietettä noin 2 000 tonnia vuodessa ja vuorivillajätettä noin 3 400 tonnia vuodessa.
Rauhalan kaatopaikalle on myönnetty ympäristölupa 28.11.2003 (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2003), jossa on määritelty lupaehdot tulevalle toiminnalle. Ympäristölupapäätös on voimassa toistaiseksi. Lupamääräyksien tarkistamiseksi tulee kuitenkin hakea uusi lupa 31.12.2013
mennessä.
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HANKKEEN NOLLAVAIHTOEHTO JA TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT
VAIHTOEHTO VE 0
Jätteenkäsittely
Vaihtoehdon lähtökohtana on nykytilanteen mukainen jätteenkäsittely, jossa pääosa
yhdyskuntajätteestä loppusijoitetaan kaatopaikoille. Topinojan jäteaseman kaatopaikalle
sijoitetaan Turun jätelaitoksen toimialueella syntyvä yhdyskuntajäte, Isosuon jäteaseman
kaatopaikalle Lounaisrannikon jätehuollon kuntayhtymän alueella muodostuva yhdyskuntajäte
ja Rauhalan kaatopaikalle Paraisten yhteistyöalueella syntyvä yhdyskuntajäte.
Saneeratussa Orikedon arinapolttolaitoksessa hyödynnetään energiana nykyistä vastaava määrä
yhdyskuntajätettä, josta on syntypaikalla lajiteltu erilleen ongelmajätteet ja materiaalina hyödynnettävät jätteet. Jätteenpolttolaitoksen saneeraus on tehtävä jätteenpolttoa koskevien säädösten muuttumisen vuoksi. Syntypaikkalajitellut hyötyjätteet ohjataan materiaalina hyödynnettäväksi. Vähäinen määrä biojätettä erilliskerätään ja toimitetaan muualle käsiteltäväksi. Polttolaitoksessa syntyvä kuona ja tuhka erillissijoitetaan Topinojan kaatopaikalle.
Jätevesilietteen käsittely
Jätevesilietteet käsitellään nykytilanteen mukaisesti hajautetusti. Turun vesilaitoksen jätevedenpuhdistamolla syntyvä kuivattu ylijäämäliete kompostoidaan Topinojan jätekeskuksessa ja käytetään vanhojen kaatopaikkarakenteiden maisemoinnissa ja viherrakentamisessa.
Raision kaupungin jätevedenpuhdistamolla syntyvä kuivattu liete kompostoidaan aumakompostointina Isosuon jäteasemalla tai hyödynnetään maanviljelykäytössä mikäli mahdollista. Kompostoitunut liete sekoitetaan maa-ainekseen ja käytetään lähinnä viherrakentamiseen.
Paraisten kaupungin jätevedenpuhdistamoilla syntyvä liete kompostoidaan Rauhalan kaatopaikalla ja hyödynnetään viherrakentamisessa.

*) Puhdistamolla syntyvä jätevesiliete

KUVA 5/1
Jätteen ja jätevesilietteenkäsittelyn materiaalivirtakaavio VE 0.
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VAIHTOEHTO VE 0+
Jätteenkäsittely
Vaihtoehdon lähtökohtana on hyödyntää pääasiassa energiana yhdyskuntajäte, josta on syntypaikalla lajiteltu erilleen ongelmajätteet ja materiaalina hyödynnettävät jätteet. Syntypaikkalajitellut hyötyjätteet ohjataan materiaalina hyödynnettäväksi. Vähäinen määrä biojätettä
erilliskerätään ja toimitetaan muualle käsiteltäväksi.
Sekajäte käsitellään Orikedon laajennetussa arinapolttolaitoksessa. Polttolaitoksessa syntyvä
kuona ja tuhka erillissijoitetaan Topinojan jätekeskuksen, Isosuon jäteaseman ja Rauhalan kaatopaikoille. Orikedon polttolaitoksen huoltoseisokkien aikana muodostuva yhdyskuntajäte toimitetaan loppusijoitettavaksi Topinojan ja Isosuon kaatopaikoille.
Jätevesilietteen käsittely
Kakolanmäen, Raision kaupungin ja Paraisten kaupungin jätevedenpuhdistamoilla syntyvä liete
kompostoidaan Topinojalla. Kakolanmäen puhdistamolta liete pumpataan putkea pitkin Topinojalle. Topinojalle liete linkokuivataan noin 30 % kuiva-ainepitoisuuteen ja kompostoidaan.
Linkokuivauksen rejektivedet johdetaan putkilinjan toista putkea pitkin takaisin puhdistamolle
tulevan jäteveden näytteenoton jälkeiseen prosessin osaan. Raision ja Paraisten lietteet, jotka on
puhdistamoilla kuivattu noin 30 % kuiva-ainepitoisuuteen, kuljetetaan Topinojalle maanteitse
kuorma-autoilla. Kompostoitu liete voidaan hyödyntää materiaalina mm. viherrakentamisessa.

KUVA 5/2
Jätteen ja jätevesilietteenkäsittelyn materiaalivirtakaavio VE 0+.
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VAIHTOEHTO VE 1
Jätteenkäsittely
Lähtökohtana on yhdyskuntajätteen tapapainoinen hyödyntäminen materiaalina ja energiana.
Syntypaikkalajitellut hyötyjätteet ohjataan materiaalina hyödynnettäväksi. Materiaalina hyödyntämistä lisätään biojätteen tehostetulla erilliskeräyksellä ja biologisella käsittelyllä. Vaihtoehdossa VE 1A erilliskerätty biojäte kompostoidaan tai mädätetään ja jälkikompostoidaan käsittelylaitoksessa Topinojalla. Vaihtoehdossa VE 1B erilliskerätty biojäte kompostoidaan Isosuon jäteasemalla. Mädättämössä syntyvä biokaasu hyödynnetään energiana joko nykyisillä energiantuotantolaitoksilla tai rakentamalla kaasumoottorilaitos mädättämön yhteyteen.
Osa energiana hyödynnettävästä jätteestä lajitellaan Topinojan jätekeskukseen rakennettavassa
lajittelulaitoksessa, jossa poistetaan hyödynnettävät metallit sekä muut palamattomat materiaalit. Lajittelulaitoksessa lajiteltu jae ja syntypaikalla lajiteltu osa sekajätteestä käsitellään Orikedon laajennetussa arinapolttolaitoksessa.
Topinojan jätekeskuksen ja Isosuon jäteaseman kaatopaikoille loppusijoitetaan lajittelu- ja polttolaitosten huoltoseisokkien aikana muodostuva yhdyskuntajäte. Topinojan jätekeskuksen kaatopaikalle loppusijoitetaan lisäksi lajittelulaitoksen rejekti. Polttolaitoksessa syntyvä kuona ja
tuhka erillissijoitetaan Topinojan jätekeskuksen, Isosuon jäteaseman ja Rauhalan kaatopaikoille.
Jätevesilietteen käsittely
Kakolanmäen puhdistamolta putkilinjaa pitkin tuleva liete sekä Raision ja Paraisten puhdistamoilla syntyvä kuorma-autoilla tuleva jätevesiliete mädätetään ja jälkikompostoidaan laitoksessa Topinojalla. Lieteputkea pitkin tuleva liete linkokuivataan Topinojalla noin 30 % kuivaainepitoisuuteen ennen jatkokäsittelyä. Raision ja Paraisten jätevesilietteet, jotka on puhdistamoilla kuivattu noin 30 % kuiva-ainepitoisuuteen, kostutetaan Topinojalla ennen mädätystä.
Käsitelty liete hyödynnetään materiaalina mm. viherrakentamisessa.

KUVA 5/3
Jätteen ja jätevesilietteenkäsittelyn materiaalivirtakaavio VE 1.
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VAIHTOEHTO VE 2
Jätteenkäsittely
Lähtökohtana on yhdyskuntajätteen materiaalina hyödyntämisen maksimointi syntypaikkalajittelun lisäksi monipuolisella laitoslajittelulla. Syntypaikkalajiteltu sekajäte käsitellään Topinojan
jätekeskuksen yhteyteen rakennettavassa lajittelulaitoksessa, jossa siitä erotetaan biohajoava
materiaali, hyödynnettävät metallit ja muut palamattomat materiaalit. Biohajoava materiaali
kompostoidaan yhdessä erilliskerätyn biojätteen kanssa käsittelylaitoksessa Topinojalla.
Lajittelulaitoksessa lajittelun tuloksena syntyvä kierrätyspolttoaine käsitellään joko leijukerrostekniikkaan tai jätteen kaasutukseen ja tuotekaasun polttoon perustuvassa Orikedon laajennetussa polttolaitoksessa.
Topinojan jätekeskuksen kaatopaikalle loppusijoitetaan lisäksi lajittelulaitoksen rejekti. Polttolaitoksessa syntyvä kuona ja tuhka sekä jätehuoltoyhteistyöalueelta tulevat lievästi pilaantuneet
maamassat erillissijoitetaan Topinojan jätekeskuksen, Isosuon jäteaseman ja Rauhalan kaatopaikoille.
Jätevesilietteen käsittely
Kakolanmäen, Raision ja Paraisten jätevedenpuhdistamolla syntyvä liete hyödynnetään energiana Orikedolla. Kakolanmäen puhdistamolta putkilinjaa pitkin tuleva liete kuivataan linkoamalla
ja mahdollisesti termisesti Orikedolla ennen polttoa. Raision ja Paraisten jätevesilietteet, jotka
on puhdistamoilla kuivattu noin 30 % kuiva-ainepitoisuuteen, kuljetetaan Orikedolle maanteitse.
Kuivatusvedet johdetaan lieteputkea pitkin Kakolan jätevedenpuhdistamolle.

KUVA 5/4
Jätteen ja jätevesilietteenkäsittelyn materiaalivirtakaavio VE 2.
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YHTEENVETO
Seuraaviin tietotauluihin on koottu pääkohdat YVA-selostuksessa tarkasteltavista neljästä jätehuollon kehittämisen vaihtoehdosta:

0

Jätteen hyödyntäminen energiana saneeratussa arinakattilalla varustetussa
jätteenpolttolaitoksessa Orikedolla
Sekajätteen loppusijoitus Topinojalle, Isosuolle ja Rauhalaan
Kuonan ja tuhkan erillissijoitus Topinojalle
Jätevesilietteen kompostointi Topinojalla

0+

Jätteen hyödyntäminen energiana laajennetussa arinakattilalla varustetussa
jätteenpolttolaitoksessa Orikedolla
Kuonan ja tuhkan sekä mahdollisesti pilaantuneiden maiden erillissijoitus
Topinojalle, Isosuolle ja Rauhalaan
Sekajätteen loppusijoitus polttolaitoksen huoltoseisokkien aikana Topinojalle
ja Isosuolle
Jätevesilietteen kompostointi Topinojalla

1

Jätteen hyödyntäminen energiana laajennetussa arinakattilalla varustetussa
jätteenpolttolaitoksessa Orikedolla
Kuonan ja tuhkan sekä mahdollisesti pilaantuneiden maiden erillissijoitus
Topinojalle, Isosuolle ja Rauhalaan
Sekajätteen lajittelulaitos ja lajittelurejektin loppusijoitus Topinojalle
Biojätteen kompostointi tai mädätys Topinojalla tai kompostointi Isosuolla
Sekajätteen loppusijoitus lajittelu- ja/tai polttolaitoksen huoltoseisokkien
aikana Topinojalle ja Isosuolle
Jätevesilietteen mädätys ja jälkikompostointi Topinojalla

2

Jätteen hyödyntäminen energiana laajennetussa leiju- tai
kaasutustekniikkaan perustuvassa jätteenpolttolaitoksessa Orikedolla
Kuonan ja tuhkan sekä mahdollisesti pilaantuneiden maiden erillissijoitus
Topinojalle, Isosuolle ja Rauhalaan
Sekajätteen lajittelulaitos Topinojalla
Biojätteen ja lajittelulaitoksen biohajoavan jätteen kompostointi Topinojalla
Lajittelurejektin loppusijoitus Topinojalle ja Isosuolle
Sekajätteen loppusijoitus lajittelulaitoksen huoltoseisokkien aikana
Topinojalle ja Isosuolle
Jätevesilietteen linkokuivaus ja mahdollisesti terminen kuivaus sekä
hyödyntäminen energiana uudessa jätteenpolttolaitoksessa Orikedolla
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Kaikissa vaihtoehdoissa Orikedon jätteenpolttolaitos joudutaan uusimaan siten, että se täyttää
jätteenpolttoasetuksen (362/2003) vaatimukset. Asetus koskee olemassa olevia laitoksia
29.12.2005 alkaen.
Kaikissa vaihtoehdoissa Turun Topinojan kaatopaikalle loppusijoitetaan sekajätettä sekä
energiahyötykäytöstä muodostuvia kuona- ja tuhkajätteitä. Vaihtoehdoissa VE 0+, VE 1 ja VE 2
sekajätteen loppusijoitus tapahtuu lähinnä polttolaitoksen huoltoseisokkien aikana. Lisäksi vaihtoehtotarkasteluun sisältyvät lajittelulaitos ja kompostointi- tai mädätyslaitos. Vaihtoehdossa
VE 0+, VE 1 ja VE 2 tarkastellaan lisäksi pilaantuneiden maamassojen loppusijoitusta TopinojalleTopinojan kaatopaikalla tarkasteltavat toiminnot eri vaihtoehdoissa on esitetty kuvissa
5/5-5/7.
Raision ja Naantalin kaupungin sekä Maskun kunnan alueella sijaitsevalle Isosuon jäteasemalle loppusijoitetaan kaikissa vaihtoehdoissa sekajätettä. Lisäksi tarkastellaan tilannetta, missä
kaatopaikalle sijoitetaan pilaantuneita maamassoja sekä energiahyötykäytöstä muodostuvia
kuona- ja tuhkajätteitä sekä vaihtoehtoa, missä alueella toimii kompostointilaitos (VE 1). Kompostointilaitos sijoitetaan joko Topinojalle tai Isosuolle. Isosuon kaatopaikalla tarkasteltavat
toiminnot on esitetty kuvassa 5/8.
Paraisten Rauhalan kaatopaikan osalta tarkastellaan vaihtoehtoja, joissa kaatopaikalle sijoitettaisiin sekajätettä ja/tai energiahyötykäytöstä muodostuvia kuona- ja tuhkajätteitä sekä pilaantuneita maamassoja. Rauhalassa tarkasteltavat toiminnot on esitetty kuvassa 5/9.
Merkittävimmät erot vaihtoehtojen välillä liittyvät jätteenpolttolaitoksen kapasiteettiin ja jätteen
lajittelun tehokkuuteen. Vaihtoehdossa VE 0+ jätteenpolttolaitoksen kapasiteetti on suurin ja
esikäsittely vähäisempää kuin vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2. Vaihtoehdossa VE 2 on jätteen materiaalina hyödyntäminen pyritty maksimoimaan tehokkaan lajittelun avulla.
Lietteenkäsittely toteutetaan vaihtoehdoissa VE 0 ja VE 0+ kompostoimalla. Vaihtoehdossa VE
1 liete voidaan käsitellä mädättämällä tai kompostoimalla ja vaihtoehdossa VE 2 polttamalla
Orikedon polttolaitoksessa.
Toteutettava jätteen ja jätevesilietteen käsittely eivät ole suoraan riippuvaisia toisistaan. YVAmenettelyssä arvioidaan mahdollisten käsittelymenetelmien ympäristövaikutukset sekä vaihtoehtojen ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus. Hankkeen toteuttamistavan ratkaisevat ympäristövaikutusten lisäksi poliittiset, taloudelliset ja logistiset tekijät. Ennen toteuttamista haetaan
toiminnoille ympäristö- ja rakennusluvat.
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