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lausuntopyyntö 12.5.2020, UUDELY/5425/2020
Hangon biokaasulaitoksenympäristövaikutusten arviointiohjelma
Adven Oy suunnittelee biokaasulaitoksen rakentamista Hankoon. Laitoksen on
tarkoitus käsitellä Genencor International Oy:n laitoksella syntyviä substraatteja sekä
Hangon Puhdistamo Oy:n orgaanisia lietteitä. Laitos sijoittuu Genencor International
Oy:n laitoksen välittömään läheisyyteen tehdasalueelle.
Biokaasulaitos sijaitsee Hangon keskustasta 4,5 kilometrin etäisyydellä. Hankealuetta
lähin asuin-/lomakiinteistöalue sijaitsee noin 780 metrin päässä ja noin 1,2 kilometrin
etäisyydellä sijaitsee leirintäalue ja uimaranta.
Arvioitavat vaihtoehdot ovat:
VE0:

Hanketta ei toteuteta.

VE1:

Rakennetaan biokaasulaitos, joka käsittelee teollisuusalueen toimijoiden
entsyymiteollisuuden orgaanisia sivuvirtoja sekä puhdistamon lietteitä.
Sivuvirtojen käsittelykapasiteetti on noin 70 000 tonnia. Biomateriaali
siirretään biokaasulaitokselle suljetussa järjestelmässä ja kaikki prosessit
tapahtuvat suljetussa prosessissa.
Lisäksi rakennetaan mädätysjäännöksen vedenkierrätysjärjestelmä, jonka
sivutuotteena syntyvät konsentraatit käytetään lannoitteena tai ravinteena.
Tuotettu biokaasu hyödynnetään Advenin omiin sekä alueen muiden
toimijoiden tarpeisiin.

Lausunto
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen
ympäristöterveydenhuoltoyksikkö esittää lausuntonaan seuraavaa:
Talousvesi ja uimavesi
Arviointiohjelman mukaan hanke sijoittuu Hangon I luokan pohjavesialueelle, missä
sijaitsee kaksi vedenottamoa. Hanketta lähin 700 metrin etäisyydellä sijaitseva
Furunäsin vedenottamo on suljettu 1980-luvulla pohjaveden likaantumisen takia.
Vedenottamolla ja Fermionin tehtaalla tehdään pohjaveden suojapumppausta, jottei
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likaantuneen pohjaveden alue pääse leviämään. Toiminnassa oleva Hopearannan
vedenottamo sijaitsee noin 1,6 kilometrin etäisyydellä hankealueesta.
Biokaasulaitoksen vesikierto on täysin suljettu. Saniteettivedet ja laitoksen pesuvedet
johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Laitoksen piha-alue asfaltoidaan ja hulevedet
johdetaan kaupungin hulevesijärjestelmään, mistä vedet purkautuvat maastoon
etelässä. Mikäli arvioinnin yhteydessä havaitaan, että ympäristövaikutusten vuoksi
hulevedet olisi parempi johtaa kohti pohjoista Hangon vesialuetta, arvioidaan myös
tämän vaihtoehdon vesistövaikutukset.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tärkeänä, että arviointiselostuksessa
arvioidaan huolellisesti hankkeen vaikutukset pohjavesiin ja sitä kautta Hopearannan
vedenottamon raakaveteen erityisesti piha-alueella mahdollisesti tapahtuvien
onnettomuuksien osalta. Mikäli hulevedet johdetaan pohjoisen suuntaan kohti Hangon
vesialuetta, on arvioinnissa tarpeellista huomioida myös vaikutukset uimarantaveden
laadulle.
Haju ja melu
Arviointiohjelman mukana hajuvaikutuksia arvioidaan hajumallinnuksella ja
meluvaikutuksia melumallinnuksella. Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää edellä
mainittuja mallinnuksia tarpeellisina.
Muuta
Arviointiohjelman mukaan kuivattu mädätysjäännös ohjataan linkouksen jälkeen
vaihtolavalle, josta se kuljetetaan jatkokäsittelyyn asiakkaalle. Mädätysjäännöstä
voidaan myös varastoida katetuissa vaihtolavoissa niille varatulla alueella. Toisaalla
ohjelmassa sanotaan, että mädätysjäännöksen varastointi tapahtuu ulkotilassa
kattamattomalla
kentällä.
Arviointiselostukseen
on
tarpeellista
tarkentaa
mädätysjäännöksen varastointitapa ja varastointiaika.
Laitokselle haetaan Ruokavirastolta lannoitevalmistelain mukainen laitoshyväksyntä.

Ympäristöterveydenhuollon
ylitarkastaja
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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00521 HELSINKI

Lausunto Biokaasulaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Hanko, Adven Oy
Viite: Lausuntopyyntö UUDELY/5425/2020
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen.
Pelastusviranomainen on tutustunut lausuntopyynnön mukana toimitettuihin
materiaaleihin ja toteaa hankkeesta seuraavaa.
Pelastusviranomaisen näkökulmasta laitoksen onnettomuusriskit ovat myös
merkittäviä ympäristöriskejä. Mahdolliset onnettomuusskenaariot, poikkeustilanteet ja
niiden aiheuttamat ympäristövaikutukset tulisi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen
mielestä huomioida YVA-ohjelmassa esitettyä kattavammin.
Laitos sijaitsee suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan laitosten Fermion Oy ja
Genencor International Oy ns. konsultointivyöhykkeellä. YVA-ohjelmassa tulisi
huomioida voiko näiden suuronnettomuusvaarallisten laitosten onnettomuus
aiheuttaa domino-efektin, jonka seurauksena myös biokaasulaitoksella tapahtuu
onnettomuus tai päinvastoin. Domino-efektillä tarkoitetaan tapahtumasarjoja, joissa
yksi onnettomuus toimii syytekijänä seuraavaan onnettomuuteen. Vaikka dominoefekti ei olisi mahdollinen tulee kaikkien alueella sijaitsevien yritysten huomioida
omissa suunnitelmissaan ja varautumisessaan naapuriyrityksessä tapahtuva
onnettomuus.
Toiminnan kuvauksessa ei ole esitetty mitään välivarastointiratkaisua biokaasulle.
Mikäli biokaasua varastoidaan alueella, tulee se esittää toiminnan kuvauksessa ja
arvioida tästä seuraavat onnettomuusskenaariot. Välivarastointi edellyttäisi myös
kemikaali-ilmoituksen laatimista joko pelastusviranomaiselle tai Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolle, mikä tulee esittää kohdassa 3.9 Hankkeen edellyttämät
suunnitelmat ja luvat rikkihapon varastoinnin lisäksi.
Kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 18 § 2 mom. mukaan tuotantolaitosta ei ilman
erityistä, perusteltua syytä saa sijoittaa tärkeälle tai muulle vedenhankintaan
soveltuvalle pohjavesialueelle, jollei kemikaalien ominaisuuksien perusteella voida
osoittaa, ettei pohjavesille aiheudu vaaraa. Jos kysymyksessä olevalle
pohjavesialueelle kuitenkin sijoitetaan vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä
valmistava, käsittelevä tai varastoiva tuotantolaitos, rakenteellisin ja käyttöteknisin
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toimenpitein on huolehdittava siitä, ettei laitoksen toiminnasta aiheudu pohjavesien
pilaantumisvaaraa.
Tukesin oppaan ”Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesin hallinta” mukaan
pohjavesialueilla kemikaalivuotojen hallinta toteutetaan tehokkaammin ja
luotettavammin kuin ns. tavallisessa kohteessa. Tämä tarkoittaa kaksinkertaisen
suojauksen vaatimusta siten, että ensisijainen ja toissijainen suojaus muodostavat
aukottomat, toisistaan riippumattomat suojauskokonaisuudet. Kaksinkertainen
suojausrakenne saavutetaan esimerkiksi sijoittamalla kaksivaippasäiliö koko vuodon
pidättävään suoja-altaaseen tai allastetulle alueelle. Kemikaaliputkisto sijoitetaan
suojaputkeen ja tiiviin alustan päälle. Maaperän tiivistysrakenteet (esim. täyttö- ja
tyhjennyspaikkojen pinnoitus) toteutetaan kaksinkertaisella tiivistysrakenteella.
Pohjavesialueilla käytettävien vuotojenhallintarakenteiden mitoituksessa otetaan
huomioon, että rakenne pystyy pidättämään pahimmasta mahdollisesta
onnettomuustilanteesta syntyvän nestemäärän.
Mahdollisen tulipalon sammuttamisessa sammutusveteen liukenee savukaasuista
kemikaaleja. Osa käytetystä sammutusvedestä haihtuu, mutta osa päätyy maaperään
sammutusjätevetenä. Lisäksi tulipalossa vaurioituvien säiliöiden kemikaaleja voi
onnettomuustilanteessa päätyä sammutusjätevesien mukana maaperään.
Toiminnanharjoittajan tulee kuvata järjestelyt, joilla sammutusjätevesien aiheuttamia
haittoja voidaan torjua (sammutusjätevesien hallintasuunnitelma).
Laitoksen jatkosuunnittelua ajatellen vesijohtoverkon suunnittelussa tulee huomioida
tulipalojen sammuttamiseen tarvittava sammutusvesi. Luokan 4 edellyttämä virtaama
on 80 I/s, 4800 I/min, 288 m3/h. Tehokkaan sammutustyön mahdollistamiseksi
alueelle tulisi sijoittaa vesiasemat enintään 150 m välein kahdesta suunnasta
lähestyttäviin paikkoihin.

Anu Puttonen
Johtava palotarkastaja
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Lausuntopyyntö 12.5.2020

Asia

Adven Oy:n biokaasulaitoksen rakentamista koskeva ympäristövaikutusten
arviointiohjelma, Hanko (UUDELY/5425/2020)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on vastaanottanut yllämainitun mainitun lausuntopyyntönne ja esittää seuraavat huomiot:
Sijoittuminen, onnettomuuksien vaikutukset ja yhteistoiminta:
Kohde sijaitsee seuraavien Tukesin valvonnassa olevien kohteiden konsultointivyöhykkeellä: Genencor International Oy ja Fermion Oy. Samalla alueella
toimii myös Fortum Waste Solutions Oy:n VOC-laitos, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden Fermion Oy:n kanssa sekä Hangon Puhdistamo Oy.
Biokaasulaitoksen suunnittelussa on huomioitava yllä mainittujen kohteiden
vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista aiheutuvat mahdolliset
riskit ja onnettomuuksien vaikutukset. Toisaalta biokaasulaitoksen riskit ja
mahdollisten onnettomuuksien vaikutusalueet olemassa oleviin kohteisiin on
huomioitava biokaasulaitoksen sijoittamista arvioitaessa. (VNa 685/2015 22 §
Toiminnanharjoittajien yhteistoiminta onnettomuuksien ehkäisemiseksi)
Toiminnan laajuus, lupavelvollisuudet:
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on mainittu, että biokaasulaitoksen
vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi on vähäistä. Toiminnan laajuutta arvioitaessa on huomioitava kaikki kemikaalit, kuten biokaasu ja lannoite. Toiminnan laajuus arvioidaan kaikkien käsiteltävien ja varastoitavien vaarallisten kemikaalien suhdelukujen summalla, lisätietoa
https://tukes.fi/teollisuus/kemikaalilaitokset.
Arviointiohjelmassa on ilmoitettu, että syntyvässä biokaasussa metaania on
60-70%. Metaanipitoisuuden ollessa alle 80 % biokaasu katsotaan raakakaasuksi (puhdistamattomaksi kaasuksi) ja luparaja on kuten muillakin syttyvillä
kaasuilla (P2 syttyvä kaasu). Biokaasun valmistusta ja siihen välittömästi liittyvää teknistä käyttöä ja varastointa, koskeva lupa käsitellään vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (685/2015) mukaisesti. Lisätietoa esim. suhdeluvun laskennassa käytettävistä raja-arvoista: https://tukes.fi/teollisuus/maakaasu-jabiokaasu/biokaasu.
Biokaasulaitoksen syötteinä käytetään Genencorilta tulevia kolmea substraattia. Jos substraatit ovat vaarallisiksi luokiteltuja, muodostuu ns. toiminnallinen
kokonaisuus biokaasulaitoksen ja Genencorin välille. Toiminnallisen kokonai-
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suuden muodostuessa, Tukes käsittelee myös vähäisten kemikaalien käsittelyä
ja varastointia harjoittavien laitosten luvat (L 390/2005 23 §).
Kohde sijaitsee pohjavesialueella, joka asettaa erityisvaatimuksia. Piha-aluetta
suunniteltaessa on huomioitava myös sammutusjätevedet sekä onnettomuuksien yhteydessä prosessista mahdollisesti vapautuvat ympäristölle haitalliset
nesteet.
Kemikaalien käsittely ja varastointi ei saa aiheuttaa vaaraa henkilöille, ympäristölle tai omaisuudelle. Kemikaalien määristä ja vaarallisuudesta riippuen
toiminta voi edellyttää kemikaali-ilmoituksen laatimista pelastusviranomaiselle tai lupahakemusta Tukesille. Vaarallisten kemikaalien sijoittaminen ja kemikaalionnettomuuksiin varautuminen otetaan tällöin huomioon lupakäsittelyssä.
Lisätietoja: tanja.heinimaa(at)tukes.fi

Leena Ahonen
ryhmäpäällikkö

Tanja Heinimaa
ylitarkastaja

Lausunto on sähköisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa erilliseltä allekirjoitussivulta allekirjoitusta klikkaamalla. Asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen
asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.
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Viite: UUDELY/5425/2020
Lausunto Adven Oy:n biokaasulaitoksen rakentamista koskevasta ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta, Hanko
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa Adven Oy:n
biokaasulaitoksen rakentamista koskevasta ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta. Hankealue sijaitsee Hangon kaupungin itäisellä
teollisuusalueella.
YVA menettelyssä vaihtoehtoina ovat:
VE0: Biokaasulaitoksen rakentamatta jättäminen.
VE1: Adven Oy rakentaa biokaasulaitoksen, joka käsittelee samalla
entsyymiteollisuuden orgaanisia sivuvirtoja sekä puhdistamon lietteitä.
Hankealueen kaavatilanne
YVA-ohjelmassa on esitetty hankealueen voimassa oleva
maakuntakaavatilanne, jonka mukaan alue on maakuntakaavassa
osoitettu taajamatoimintojen alueen merkintä. Lisäksi alueella on
pohjavesialueen ominaisuusmerkintä. Hankealue sijaitsee vireillä olevan
Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan alueella. Laadittavaan YVAselostukseen on tarpeen ajantasaista maakuntakaavoitustilanne, jonka
viimeisimmän tilanteen voi tarkistaa mm. Uudenmaan liiton kotisivuilta
https://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu .
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Vireillä olevassa Länsi-Uudenmaan maakuntakaavassa hankealue on ns.
valkoista aluetta eli sinne ei ole osoitettu maakunnallisesti merkittävää
alueidenkäyttöä. Alueella on pohjavesialueen ominaisuusmerkintä.
Uudenmaan maakuntahallitus on osaltaan hyväksynyt Länsi-Uudenmaan
vaihemaakuntakaavan ehdotuksen keväällä 2020. Tavoitteena on, että
maakuntavaltuusto hyväksyy vaihemaakuntakaavan kesällä ja että kaava
tulee voimaan loppuvuonna 2020. Voimaan tullessaan kaava kumoaa
alueella tällä hetkellä voimassa olevat maakuntakaavat. Hankkeessa
suunniteltu toiminta ei ole ristiriidassa voimassa olevan tai vireillä olevan
Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ehdotuksen kaavaratkaisun
kanssa.
Yleis- ja asemakaavatilanne
Hankealueella sijaitsee Hangon oikeusvaikutteisen kantakaupungin
yleiskaavan alueella, jossa alue on pohjavesialueella sijaitsevaa teollisuusja varastoaluetta. Voimassa olevan Hangon asemakaavan mukaan alue on
teollisuus- ja varastoaluetta. Maakuntakaava ei ole voimassa
oikeusvaikutteisen yleis- tai asemakaavan alueella, mutta se on ohjeena
laadittaessa ja muutettaessa niitä.

Uudenmaan liitto katsoo, että lausunnolla oleva arviointiohjelma antaa
riittävät edellytykset arviointiselostuksen laatimiselle.

UUDENMAAN LIITTO

Merja Vikman-Kanerva
Aluesuunnittelun vastuualueen johtaja

Jakelu
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Uudenmaan liitto / Kirjaamo

Lausunto

1 (1)
VÄYLÄ/3570/06.00.03/2020

4.6.2020

Uudenmaan ELY-keskus
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Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö 12.5.2020 (UUDELY/5425/2020)

Lausunto Adven Oy:n biokaasulaitoksen rakentamista koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Hanko
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa Adven Oy:n biokaasulaitoksen
rakentamista koskevasta YVA-ohjelmasta. Väylävirasto katsoo, että liikenteeseen
kohdistuvien vaikutusten arviointi on esitetty kattavasti eikä Väylävirastolla ole
huomautettavaa YVA-ohjelmasta.
Maanteiden osalta tarkemmin lausuu Uudenmaan ELY-keskuksen L-vastuualue.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Asian on esitellyt asiantuntija, ympäristö Soile Knuuti ja ratkaissut yksikönpäällikkö,
Ympäristö- ja kiinteistöyksikkö Susanna Koivujärvi.
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