JÄTTEEN JA JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYN KEHITTÄMINEN
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

15.2.2004
87 (130)

13.2.2 Maa- ja kallioperä sekä pinta- ja pohjavedet
Orikedon jätteenpolttolaitos
Vanhan jätteenpolttolaitoksen saneerauksen aikana ei synny haitallisia vaikutuksia maa- tai kallioperään. Jätteenpolttolaitoksen laajennusosan tonttia joudutaan louhimaan. Hankkeeseen liittyvä rakentaminen ja muut työt tapahtuvat jo ennestään pitkään jätehuoltokäytössä olleella
alueella.
Jätteenpolttolaitoksen sijoituspaikan välittömässä läheisyydessä ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeitä luokiteltuja pohjavesialueita. Jätteenpolttolaitoshankkeella ei ole vaikutuksia pohjavesiin.
Riski maaperän saastumisesta jätteenpolttolaitoksen käytön aikana on pieni, sillä jätteenpolttolaitoksella käytetään ainoastaan kiinteitä polttoaineita. Ainoa nestemäinen polttoaine on
käynnistyspolttoaineena käytettävä kevyt polttoöljy. Öljy- ja kemikaalivuotojen mahdollisuus
otetaan huomioon jo laitoksen suunnittelussa ja tarvittavat suojarakenteet (esim. suoja-altaat,
kiintoaineen tai öljynerotuskaivot, neutralointialtaat) toteutetaan säädösten edellyttämällä tavalla.
Jätteen lajittelulaitos ja kompostointi- tai mädätyslaitos
Jätteen lajittelulaitoksen ja biologisen käsittelylaitoksen rakentamisen aikana ei synny haitallisia
vaikutuksia maa- tai kallioperään. Hankkeeseen liittyvä rakentaminen ja muut työt tapahtuvat jo
ennestään pitkään jätehuoltokäytössä olleella alueella.
Laitosten sijoituspaikkojen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeitä luokiteltuja pohjavesialueita. Lajittelulaitoksella, kompostointilaitoksella tai mädätyslaitoksella ei ole vaikutuksia pohjavesiin.
Riski maaperän saastumisesta laitosten käytön aikana on pieni, sillä laitoksilla ei käsitellä nestemäisiä polttoaineita eikä kemikaaleja. Biologisella käsittelylaitoksella syntyvät jätevedet kerätään ja johdetaan jätevedenpuhdistamolle.
Kuonan ja tuhkan sekä pilaantuneen maan loppusijoitus
Jätteenpolttolaitoksella syntyvän tuhkan määrä on enimmillään noin 46 000 tonnia. Pohjatuhka
käytetään mahdollisuuksien mukaan hyödyksi rakentamisessa. Mikäli tuhkaa ei saada hyötykäyttöön, sijoitetaan se kaatopaikalle ja peitetään savella tai kuitusavella. Savukaasun puhdistuksessa syntyvä stabiloitu tuhka sijoitetaan kaatopaikalla sille varatulle omalle alueelleen. Kiinteä, raemainen materiaali levitetään alueelle ja tasataan työkoneilla. Seos jähmettyy ja sen sisältämien haitta-aineiden liukoisuus vähenee merkittävästi. Lopuksi tuhkakerros peitetään vettä
heikosti läpäisevällä materiaalilla. Kiinteytetyn tuhkakerroksen alla on louhekerros, jossa olevien salaojaputkien avulla mahdollinen suotovesi kootaan talteen puhdistusta varten.
Turun seudun jätehuollon yhteistyöalueella pilaantuneita maamassoja tulee käsittelyyn noin
20 000 tonnia vuodessa/kaatopaikka (SCC Viatek Oy 2003a). Kaatopaikoilla vastaanotetaan
maamassoja, joiden raskasmetallien liukoisuusominaisuudet noudattavat EU:n neuvoston päätöstä (2003/33/EY). Päätöksessä asetetaan perusteet ja menettelyt jätteen hyväksymiseksi kaatopaikoille. Loppusijoituspaikalla pidetään kirjaa tuoduista maista siten, että kunkin maakasan
haitta-aineet ja pitoisuudet ovat selvillä.
Vastaanotetut maamassat läjitetään lyhytaikaisesti, jotta niiden alkuperä ja laatu voidaan tarvittaessa selvittää. Välivarastoitavien maiden haitta-ainepitoisuudet tarkistetaan kontrollinäytteillä
jokaista alkavaa 500 m3 kohden. Haitta-ainemääritykset tehdään esitietojen ja havaintojen muCopyright © Electrowatt-Ekono Oy
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kaan. Välivarastojen muotoiluun ja tiivistykseen tarvitaan pyöräkuormaajia kuljettajineen. Pölyn
leviämisen estämiseksi välivarastokasat peitetään tarvittaessa suojapeitteillä. Välivarastointialueen pintakerros tehdään niin, että kasoista mahdollisesti valuvat vedet saadaan otettua talteen ja
johdettua tarvittaessa erilliskäsittelyyn.
Kuona ja pilaantuneet maat loppusijoitetaan omalle tasatulle ja tiivistetylle erityisalueelleen. Tasauksen alimmasta kohdasta vedet johdetaan rakennettuun viettoviemäriin ja edelleen puhdistettavaksi. Tasauskerroksen päälle rakennetaan tiivistyskerros ja sen päälle salaojitus. Tiivistyskerroksen päälle voidaan taas läjittää kerros kuonaa tai pilaantunutta maata, jonka päälle rakennetaan välitiivistysrakenne. Näin edetään pohjakuonan läjityksessä aina kaatopaikan pintarakenteen toteuttamiseen saakka. Vaikutuksia pohjavesiin tai pintavesiin ei nykyiseen tilanteeseen
nähden odoteta syntyvän tarkasteltavilla loppusijoituskohteilla.

13.2.3 Ilmanlaatu
Päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset
Savukaasupäästöt vaikuttavat ilmanlaatuun nostaen epäpuhtauksien pitoisuuksia ilmassa. Päästöt leviävät ja laimentuvat vähitellen ilmakehässä, eikä päästöjen ja pitoisuuksien välinen suhde
ole suoraviivainen. Korkeapiippuisen jätteenpolttolaitoksen päästöt laimenevat tehokkaasti ja ne
aiheuttavat alhaisemmat pitoisuudet esimerkiksi vastaavansuuruiseen liikenteen aiheuttamaan,
matalalta tulevaan päästöön verrattuna.
Maanpinnalle savukaasupäästöistä peräisin olevat epäpuhtaudet voivat tulla joko märkä- tai kuivalaskeumana, joko sellaisinaan tai muunnuttuaan ilmassa erilaisiksi yhdisteiksi. Typpi- ja rikkilaskeuma aiheuttavat vesistöjen ja metsämaan happamoitumista. Happamoitumisella tarkoitetaan luonnon happaman laskeuman vastustuskyvyn (puskurikyvyn) heikkenemistä ja lopulta
alenevan happamuusarvon (pH:n) aikaan saamia haitallisia muutoksia. Happamoituminen ei ole
riippuvainen ainoastaan laskeuman suuruudesta, vaan siihen vaikuttavat myös maaperän ja vesistön puskurikyky. Puskurikyky vaihtelee paikallisten geologisten olosuhteiden mukaan.
Jätteenpolttolaitoksen savukaasupäästöt
Jätteen palaessa syntyy hiilidioksidia (CO2), typenoksideja (NOx), rikkidioksidia (SO2) ja hiukkasia. Lisäksi syntyy kaasumaisia ja höyrymäisiä orgaanisia aineita, kloorivetyä (HCl), fluorivetyä (HF), hiilimonoksidia (CO), dioksiineja, furaaneja, elohopeaa ja raskasmetalleja. Jätteenpolttoasetus (362/2003) asettaa tiukat päästörajat edellä mainituille epäpuhtauksille hiilidioksidia lukuun ottamatta.
Taulukossa 7 – 3 on esitetty jätteenpolttolaitokselle jätteenpolttoasetuksessa asetettavat päästörajat, joiden perusteella ympäristövaikutusten arviointi on tehty. Käytännössä päästöt tulevat
kuitenkin alittamaan nämä raja-arvot ja voivat jäädä huomattavastikin niiden alapuolelle.
Verrattaessa Orikedon laajennetun jätteenpolttolaitoksen maksimipäästöjä Turun ympäristölupavelvollisten laitosten ja liikenteen päästöihin, jätteenpolttolaitoksen rikkidioksidipäästöt
(46 t/v) ovat noin 5 % Turun kokonaispäästöistä (940 t/v) ja typenoksidien päästöt (183 t/v)
noin 9 % Turun kokonaispäästöistä (2 070 t/v). Vastaavasti hiukkaspäästöt (9,2 t/v) ovat noin
8 % Turun vuoden 2002 päästöistä (117 tonnia).
Todellisuudessa rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten kokonaispäästöt Turun seudulla
pienenevät nykytilanteeseen verrattuna, mikäli jätteenpolttolaitoksen laajennus toteutetaan, sillä
se korvaa lämpökeskuksilla raskaalla ja kevyellä polttoöljyllä tuotettavaa kaukolämpöä.
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Myös muiden päästöjen (raskasmetallit, kloorivety, fluorivety, dioksiinit ja furaanit) kokonaispäästöt todennäköisesti pienenevät, mutta koska näiden päästöjen seurantaa ei edellytetä muilta
toiminnoilta kuin jätteenpoltolta, vähenemisestä ei voi esittää laskelmaa.
Ilmatieteen laitoksen savukaasujen leviämismalli
Leviämislaskelmiin käytettiin Ilmatieteen laitoksen kaupunkimallia, joka on muokattu Gaussin
jakaumaa noudattavasta pistemäisen lähteen viuhkamallista Suomen olosuhteisiin sopivaksi.
Laskennassa käytiin läpi kolmen vuoden pituisen meteorologisen jakson kaikkien tuntien säätilanteet ja määritettiin näiden aikana mallilaskelmien kohdealueelle muodostuvat pitoisuudet ja
laskeumat. Mallilaskelmien meteorologisten muuttujien tuntiaikasarjat tuotettiin Ilmatieteen laitoksella kehitetyllä ilmakehän rajakerroksen parametrisointimenetelmällä. Typenoksidipäästöjen
ilmakemiallinen muutunta huomioitiin tätä varten Ilmatieteen laitoksella kehitetyllä muutuntamallilla.
Tulostusalue oli säteeltään noin 10 km ja tulostuspisteiden lukumäärä laskenta-alueella noin
4 000 – 6 000. Laskentapisteiden välimatka oli pitoisuuksien ja laskeuma-arvojen muodostumisen kannalta merkittävimmissä tulostusalueiden osissa pienimmillään 50 metriä. Laskenta-alueen topografia huomioitiin mallissa. Mallilaskelmissa huomioitiin myös päästölähteen
lähellä sijaitsevat laitosrakennukset ja muut päästöjen leviämiseen ja laimenemiseen vaikuttavat
lähiesteet.
Vaikutuksia ilman laatuun on arvioitu vertaamalla leviämismallilla laskettuja jätteenpolttolaitoksen päästöjen aiheuttamia typpidioksidin, rikkidioksidin ja hiukkasten pitoisuuksia ohje- ja
raja-arvoihin (liite 4). Muita kuin edellä mainittuja epäpuhtauspitoisuuksia on suomalaisten ohjearvojen puuttuessa verrattu eri maiden ohje-, raja- ja suositusarvoihin tai eri ympäristöissä mitattuihin ulkoilmapitoisuuksiin.
Valtioneuvoston päättämät, pääosin terveysperusteiset ohjearvot ovat kansallisia ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti ohjeeksi viranomaisille. Raja-arvot ovat ilmanlaadun ohjearvoja sitovampia ja niiden ylittyminen on ilmansuojeluviranomaisten käytettävissä olevin keinoin estettävä.
Ilmanlaadun ohjearvot ovat raja-arvoja tiukemmat ja pitoisuuksien ollessa niiden alapuolella,
myös raja-arvot alittuvat. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot on esitetty liitteessä 4.
Jätteenpolttolaitoksen savukaasupäästöjen vaikutukset ilmanlaatuun
Arvio Orikedon jätteenpolttolaitoksen vaikutuksista ilmanlaatuun perustuu Ilmatieteen laitoksen
tämän hankkeen ympäristövaikutusten arviointia varten tekemään leviämismalliselvitykseen
(Alaviippola ym. 2003). Leviämismalliselvityksen lähtökohtana on ollut kapasiteetiltaan 150
000 tonnin jätteenpolttolaitoksen ja kapasiteetiltaan 50 000 tonnin lietteenpolttokattilan yhteispäästöt. Tämä edustaa siis maksimaalista mahdollista päästötilannetta, jossa on toteutettu vaihtoehdon VE 0+ arinapolttokattila ja vaihtoehdon VE 2 lietteenpolttokattila. Tavoitteena oli selvittää maksimipäästöjen vaikutukset ilmanlaatuun. Päästöjen arviointi on perustunut lietteenpolttoasetuksen asettamiin raja-arvoihin, jotka edustavat niinikään maksimipäästötilannetta. Todellisuudessa päästöt jäävät alhaisemmiksi. Nykytilanteen päästöt on arvioitu nykyisen polttolaitoksen mitatuilla päästöillä ja sallittuihin raja-arvioihin perustuvilla päästöillä.
Rikkidioksidipitoisuudet
Suunnitellun jätteenpolttolaitoksen päästöjen aiheuttamat rikkidioksidipitoisuudet ovat pieniä.
Korkeimmaksi rikkidioksidipitoisuuden ohjearvoon verrannolliseksi tuntikeskiarvoksi muodostui laskelmissa jätteenpoltolle 6,9 µg/m3 sekä lietteenpoltolle 2,2 µg/m3 (ohjearvo 250
µg/m3) (kuva 13/9) ja vuorokausikeskiarvoksi jätteenpoltolle 2,2 µg/m3 sekä lietteenpoltolle
0,7 µg/m3 (ohjearvo 80 µg/m3). Jätteen- ja lietteenpolton yhteenlasketut pitoisuudet ovat vain
3,6 % ohjearvoista.
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KUVA 13/9
Jätteenpolttolaitoksen päästöjen aiheuttama rikkidioksidin korkein tuntiohjearvoon verrattava pitoisuus.
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Typenoksidipitoisuudet
Suunnitellun jätteenpolttolaitoksen päästöjen aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet ovat leviämislaskelmien mukaan hyvin pieniä. Korkeimmaksi typpidioksidipitoisuuden ohjearvoon
verrannolliseksi tuntikeskiarvoksi muodostui laskelmissa jätteenpoltolle 1,8 µg/m3 sekä lietteenpoltolle 0,6 µg/m3 (ohjearvo 150 µg/m3) (kuva13/10) ja vuorokausikeskiarvoksi jätteenpoltolle 0,6 µg/m3 sekä lietteenpoltolle 0,2 µg/m3 (ohjearvo 70 µg/m3). Jätteen- ja lietteenpolton
yhteenlasketut pitoisuudet ovat vain 1,6 % tuntikeskiarvon ohjearvosta ja 1,1 % vuorokausikeskiarvon ohjearvosta.

KUVA 13/10
Jätteenpolttolaitoksen päästöjen aiheuttama typpidioksidin korkein tuntiohjearvoon verrattava pitoisuus.
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