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1. SELVITYKSEN TAUSTA
Oulun seudulla suurivolyymisiä sivuvirtoja ja maamassoja syntyy mm. metsä- ja energiateollisuudessa, rakentamisessa sekä jätevesilaitosten toiminnan yhteydessä. Sivuvirtoja käsitellään tällä
hetkellä osittain niiden syntypaikkojen läheisyydessä, esimerkiksi tuhkia rakeistetaan metsälannoitteeksi. Merkittävä osa teollisuuden sivuvirroista ja maamassoista joudutaan kuitenkin kuljettamaan
pitkiäkin matkoja, koska Oulun lähialueella ei ole kierrätystoimintaan soveltuvia alueita. Kiertokaari
Oy:n Ruskon jätekeskuksen lisäksi Oulun alueelle tarvitaan alue, jossa kiertotalouden toimijoilla on
mahdollisuus liiketoiminnan harjoittamiseen.
Vuonna 2014 valmistui Pohjois-Pohjanmaan liiton selvitys Oulun seudun materiaalikeskuksen sijoittamispaikoista, jossa Oulun Kiimingissä sijaitseva Välimaan alue valikoitui yhdeksi toimintaan
soveltuvaksi alueeksi. Samana vuonna valmistui myös ympäristövaikutusten arviointiselostus ylijäämämaiden sijoitusalueista uuden Oulun alueella, jossa Välimaan alueen todettiin kuuluvan niihin
alueisiin, joiden ympäristövaikutukset arvioitiin muita vähäisemmiksi. YVA-selostuksessa oli mukana 16 vaihtoehtoista aluetta Oulun lähialueilta. (Ramboll 2014)
Välimaan alue oli mukana uuden Oulun yleiskaavaprosessissa, jossa paikallisilla asukkailla ja toimijoilla oli mahdollisuus vaikuttaa kaavan tulevaan sisältöön ja kaavamerkintöihin. Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 20.6.2016 vahvistui, että Uudessa yleiskaavassa Välimaa merkittiin jätteenkäsittelyalueeksi (ej). Vuonna 2017 laadittiin Oulun kaupungin toimesta Välimaan materiaalikeskuksen käyttösuunnitelma, jossa kartoitettiin alueen ympäristön nykytilaa sekä elinkeinotoiminnan tarpeita kyselyllä kiertotalousalueen potentiaalisille toimijoille. Tämän selvityksen pohjalta hahmottui ensimmäiset versiot Välimaan noin 150 hehtaarin laajuisen alueen käytöstä kiertotaloustoimintaa harjoittavien yritysten toimintaa varten. (Ramboll 2017)
Oulun Vesi tulee rakentamaan Välimaalle viemärin, johon alueelle sijoittuvien yritysten on mahdollista liittyä ja ohjata toiminnassaan syntyvät jätevedet sinne. Hulevedet, joita syntyy mm. tiealueilla
ja puhtaiden materiaalien varastoalueilla, ei tule johtaa viranomaismääräysten mukaisesti viemäriin. Hulevedet kootaan niille varattuihin altaisiin ennen johtamista maastoon.
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2. SELVITYKSEN TAVOITTEET
CircVol-hankkeen Oulun osatoteutuksen tavoitteena on tukea Välimaalle sijoittuvan uuden kiertotalousalueen toimintamallin suunnittelua ja alueen kehittämistä. Tässä selvityksessä kartoitetaan
muualla Suomessa sijaitsevien kiertotalousalueiden toimintaa erityisesti vesien hallinnan ja ympäristövaikutusten osalta, jotta olemassa oleva tieto voitaisiin jo ennalta mahdollisimman hyvin huomioida Välimaan alueen kehittämisessä. CircVol-hankkeen puitteissa Välimaalle tullaan sijoittamaan valumavesien tarkkailupiste sekä suunnittelemaan ja rakentamaan vesiensuojelurakenne
hulevesien käsittelyyn teollisia sivuvirtoja hyödyntäen.
Selvityksessä keskitytään niihin kiertotalousalueisiin, joilla on tai sinne on suunniteltu vastaavaa
kiertotaloustoimintaa kuin Välimaalle. Selvityksen pohjaksi on koottu tietoja Suomessa toimivien
kiertotalousalueiden (infrassa sivuvirtoja, loppusijoitettavia massoja, kaatopaikkarakenteita, kompostointia, mädätteen käsittelyä yms) ympäristölupahakemuksista ja -päätöksistä sekä muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä.
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3. KIERTOTALOUSALUEET JA NIIDEN VESIENHALLINTARATKAISUT
3.1 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus (Ramboll 2018)

3.1.1 Toimintaympäristö
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY omistaa Espoossa sijaitsevan Ämmässuon
jätteenkäsittelykeskuksen, jossa jätteenkäsittelytoimintojen aluetta on noin 200 hehtaaria. Alueen
toimintoja ovat muun muassa jätteen vastaanotto, esikäsitellyn jätteen kaatopaikkasijoitus ja biojätteen laitosmainen käsittely. Lisäksi alueella on pilaantuneiden maiden sekä tuhkien ja kuonien
käsittelyä hyötykäyttöön. Ämmässuon Sortti-asema jätteen pienerien tuojille toimii myös alueella.
Vuonna 2017 jätteenkäsittelykeskukseen otettiin vastaan jätettä ja maata yhteensä 456 619 tonnia.

3.1.2 Vesien hallinta ja käsittely
Ämmässuon alueella puhtaat sekä jäte- ja likaantuneet hulevedet pidetään erillään. Jätteenkäsittelykeskuksen alueella syntyvät puhtaat hulevedet kerätään ojilla ja viemäreillä hulevesialtaisiin,
joista niitä joko käytetään jätteenkäsittelykeskuksen teknisenä vetenä tai ne johdetaan maastoon.
Maastoon johdettavien puhtaiden vesien laatua ja määrää tarkkaillaan jatkuvatoimisten sähkönjohtokykymittareiden avulla. Jos hulevesialtaiden vedet todetaan likaantuneiksi, ne saadaan tarvittaessa johdettua hulevesialtaista likaisten vesien tasausaltaisiin.
Ämmässuolla käsittelyä vaativia kuormitteisia vesiä muodostuu mm. vanhalla ja nykyisellä tavanomaisen jätteen kaatopaikalla, biojätteiden käsittelyssä, pilaantuneiden maiden käsittelyhallissa ja
–kentällä, kaasuvoimalassa, vastaanotettujen jätteiden hyötykäyttö- ja käsittelykentillä sekä niihin
liittyvillä tiealueilla. Nämä vedet kerätään tasausaltaisiin, joista ne johdetaan tasausaltaaseen ja
sieltä edelleen Suomenojan jätevedenpuhdistamolle.
Perustilaselvityksen yhteydessä vuonna 2017 tehdyssä lisätutkimuksessa kartoitettiin merkityksellisiä haitta-aineita Kaakkoisen avo-ojan tarkkailupisteeltä (P8). Kaakkoiseen avo-ojaan johdetaan
vaakakenttäalueen hulevesiä, Sortti-aseman hulevesiä ja vanhan kaatopaikan pintarakenteen yläpuolisia puhtaita valumavesiä. Laajasta joukosta analysoituja haitta-aineita todettiin ainoastaan
metalleja (vrt. koontitaulukko).
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3.2 Keravan kierrätyspuisto (ESAVI/5865/2014, FCG 2017)

3.2.1 Toimintaympäristö
Lassila & Tikanojan kierrätyspuistossa Keravalla on ympäristölupapäätöksen mukaan mahdollista
ottaa vastaan ja varastoida vuosittain yhteensä enintään 460 000 tonnia materiaalikierrätykseen ja
energiahyötykäyttöön soveltuvia jätteitä. Kierrätyspuistossa otetaan vastaan ja käsitellään kierrätettäviä jätejakeita, kuten paperia, pahvia, metallia, muovia ja lasia sekä energiajätettä, rakennusjätettä, puujätettä, renkaita ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. Lisäksi alueella varastoidaan käsittelyssä syntyvää seula-alitetta. Kierrätyspuiston yhteydessä toimii myös pienjäteasema.

3.2.2 Vesien hallinta ja käsittely
Kierrätyspuiston asfaltoiduilta alueilta hulevedet johdetaan Keravan kaupungin sadevesiverkostoon. Osittain hulevedet johdetaan virtauksensäätökaivon läpi ennen huleveden johtamista hiekanerottimeen ja öljynerottimeen. Virtauksensäätökaivolla rajoitetaan korkeita virtaamaa erottimissa
ja siten parannetaan niiden erotuskykyä.
Kierrätyspuiston hulevesien tarkkailupisteeltä vuonna 2016 otetun vesinäytteen analyysitulokset on
kootusti esitetty seuraavassa taulukossa.
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Kierrätyspuiston hulevesille on annettu raja-arvoja vuonna 2017 laaditun hulevesiselvityksen pohjalta. Kerätyt hulevedet saa johtaa hallitusti maastoon, kun hulevesi täyttää näytteenottokerroittain
vähintään raja-arvot kokonaispitoisuutena määritettynä. Raja-arvot on esitetty määritettävän virtaamapainotteisina vuosikeskiarvoina.
Öljyhiilivedyt C10–C40

5 mg/l

Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (444/2010) ympäristöön johdettavien hulevesien öljypitoisuudelle on asetettu
raja-arvo 5 mg/l. Samaa raja-arvoa esitetään sovellettavaksi myös Keravan kierrätyspuiston hulevesille.
Kadmium

0,5 μg/l liukoiselle (0,45 μm) pitoisuudelle

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetussa valtioneuvoston asetuksessa
868/2010 sisämaan pintavesien liukoisen kadmiumin ympäristönlaatunormiksi on asetettu 0,1 μg/l.
Huleveden raja-arvoksi esitetään viisinkertaista pintavesien ympäristönlaatunormia seuraavin perustein: asetusta ei sovelleta ojavesiin (tai hulevesiin), hulevesien määrä on suhteellisen pieni ja
hulevedet laimenevat nopeasti alapuolisessa vesistössä.
Lyijy

40 μg/l liukoiselle (0,45 μm) pitoisuudelle

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetussa valtioneuvoston asetuksessa
868/2010, sellaisena kuin se oli ennen 22.12.2015, sisämaan jokivesien liukoisen (0,45 μm) lyijyn
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ympäristön laatunormiksi on humuspitoisuudesta riippuen asetettu 7,5–7,7 μg/l. Huleveden rajaarvoksi esitetään viisinkertaista em. ympäristönlaatunormia seuraavin perustein: em. asetusta ei
sovellettu ojavesiin (tai hulevesiin), hulevesien määrä on suhteellisen pieni ja hulevedet laimenevat
nopeasti alapuolisessa vesistössä.
Nikkeli

100 μg/l liukoiselle (0,45 μm) pitoisuudelle

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetussa valtioneuvoston asetuksessa
868/2010, sellaisena kuin se oli ennen 22.12.20151), sisämaan jokivesien liukoisen (0,45 μm) nikkelin ympäristön laatunormiksi on asetettu 21 μg/l. Huleveden raja-arvoksi esitetään viisinkertaista
em. ympäristön laatunormia samoin perustein kuin edellä lyijyn kohdalla.

3.3 Riikinnevan jätelaitos (ISAVI/397/2016)

3.3.1 Toimintaympäristö
Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä hallinnoi Leppävirralla sijaitsevan Riikinnevan jätelaitoksen toimintaa. Jätelaitoksella harjoitetaan nykyisin mm. hyötyjätteiden varastointia ja käsittelyä, vaarallisten jätteiden pienerien vastaanottoa ja varastointia, vaarallisten jätteiden ja teollisuusjätteiden käsittelyä, vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoittamista sekä öljyisten maiden käsittelyä.
Laitokselle 2.3.2017 myönnetyn ympäristölupapäätöksen mukaisesti tavanomaisen ja vaarallisen
jätteen kaatopaikalle saa sijoittaa kaatopaikan luokan mukaisesti hyväksyttyä voimalaitostuhkaa ja
-kuonaa sekä jätteenpoltossa tai pyrolyysissa syntyvää tuhkaa ja kuonaa. Lisäksi jätteiden käsittelyalueelle voi ottaa vastaan tuhkaa, kuitusavea, teollisuussakkoja ja pilaantuneita maamassoja
sekä muita tavanomaiseksi, vaaralliseksi tai pysyväksi jätteeksi luokiteltavia jätteitä. Kerrallaan varastoitavien massojen määrä saa olla enintään 100 000 tonnia.

3.3.2 Vesien hallinta ja käsittely
Tuhkien käsittelytoiminnoista muodostuvat vedet, vaarallisen jätteen kaatopaikan suotovedet sekä
tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen suotovedet johdetaan jätelaitoksen tasausaltaaseen. Tasausaltaasta vedet johdetaan Akonniemen jätevedenpuhdistamolle.
Lupaehtojen mukaan uusien jätteenkäsittelykenttien vedet voidaan johtaa ympäristöön, kun kentillä
on pysyviä jätteitä. Veden laadun tulee täyttää tuolloin seuraavat vaatimukset: kemiallinen hapenkulutus (KHKMn) 100 mg O2/l, kokonaistyppi 10 mg/l ja kokonaisfosfori 0,5 mg/l. Mikäli puhdistusvaatimukset eivät täyty, vesi tulee johtaa tasausaltaaseen ja edelleen jätevedenpuhdistamolle. Kun
kentällä käsitellään muita kuin pysyviä jätteitä, jätteenkäsittelykenttien hulevesi on silloin johdettava
tasausaltaaseen ja siitä viemäriverkkoon.
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3.4 Topinojan jätekeskus (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 2018)

3.4.1 Toimintaympäristö
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy hallinnoi Turussa sijaitsevaa Topinojan jätekeskusta. Jätekeskuksessa vastaanotetaan mm. yhdyskuntajätteitä, maa- ja kiviaineksia, rakennusjätteitä sekä tuotantotoiminnan jätteitä, jotka toimitetaan energia- ja materiaalihyödyntämiseen, loppusijoitukseen sekä
lajitteluun ja prosessointiin. Nykyisen jätekeskuksen kokonaispinta-ala on noin 59 ha. Topinojan
jätekeskuksen ympäristöraportin mukaan vuonna 2017 alueelle otettiin vastaan jäteitä noin
177 000 tonnia.

3.4.2 Vesien hallinta ja käsittely
Jätekeskuksen alueella muodostuvat jätevedet kerätään yhteen ja johdetaan tasausaltaan kautta
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Jätekeskuksen ulkopuolisten vesien pääsy
alueelle on estetty niskaojilla. Ojavesien laatua tarkkaillaan kolmella tarkkailupisteellä, joista yksi
sijaitsee Topinojan kaatopaikan yläpuolella ja toinen alapuolella.
Ojavesistä on analysoitu kloridi, ammoniumtyppi (mg/l) ja sähkönjohtavuus (mS/m). Tarkkailutulosten perusteella toiminnasta ei ole voitu osoittaa aiheutuvan merkittävää vaikutusta jätekeskuksen
aluetta ympäröiviin ojiin.

3.5 Kolmenkulma ECO3 (Pöyry 2018)

3.5.1 Toimintaympäristö ja toimijat
Kolmenkulman Eco Industrial Park -alueeseen sisältyvä ECO 3 -alue (150 ha) on uusi cleantechja kiertotalousalan toimijoille suunnattu alue Tampereen, Nokian ja Ylöjärven kaupunkien kulmassa. Pirkanmaan Jätehuolto Oy suunnittelee Nokian Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen
alueelle (osa ECO3-aluetta) biojätteiden ja puhdistamolietteiden käsittelylaitosta.
Rakennettavassa uudessa käsittelylaitoksessa tultaisiin lupahakemuksen mukaan käsittelemään
mädättämällä biojätteitä ja lietteitä enintään 60 000 tonnia vuodessa. Biokaasun hyödyntämisen
osalta tavoitteena on käyttää se kokonaan liikennepolttoaineena. Biolaitoksen yhteyteen on suunniteltu sijoitettavaksi jalostetun biokaasun paineenkorotusyksikkö, paineistetun biokaasun varasto
(paine vähintään 250 bar) ja biokaasun nopean tankkauksen laitteisto (fast fill) kevyille ja raskaille
ajoneuvoille. Tankkauspiste tulisi palvelemaan erityisesti biolaitokselle kuormia tuovia jäteautoja.
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Havainnekuva ECO3-yritysalueesta. ECO3 on osa Kolmenkulman yritysaluetta Nokialla.

ECO3-alueella toimii myös Ecolan Oy, joka ottaa energiantuotannossa muodostuvaa tuhkaa vastaan enintään 20 000 tonnia vuodessa. Syksyllä 2017 Aluehallintoviraston antaman päätöksen mukaisesti yrityksen on mahdollista viisinkertaistaa tuhkan vastaanottomäärä. Ecolan valmistaa tuhkasta kevytkiviainesta maarakennukseen ja lannoitevalmisteita metsätalouteen. Biolaitoksen suunnittelualueen läheisyydessä on rakenteilla Suomen Kiertoketju Oy:n (laitetoimittaja Ecomation Oy)
pyrolyysilaitos, jolla tullaan tuottamaan pyrolyysiöljyä ja hiiltä käytetyistä autonrenkaista valmistetusta rengasrouheesta sekä jätemuovista.

3.5.2 Vesien hallinta ja käsittely
Koukkujärven jätteenkäsittelyalueella muodostuvat kaatopaikkavedet, muiden käsittelytoimintojen
jätevedet (mm. vedet kompostointialueelta ja muilta kentiltä) ja saniteettivedet johdetaan tasausaltaan kautta jätevesiviemäriin ja edelleen puhdistamolle. Biolaitoksen piha-alueilla muodostuvat
puhtaat sadevedet (kattovedet) on lupahakemuksessa esitetty johdettavaksi tasausaltaan kautta
maastoon. Likaantuneet hulevedet johdettaisiin suotovesialtaan kautta jätevedenpuhdistamolle.

9

3.6 Saramäen maa-ainespuisto (ESAVI/9866/2015)

3.6.1 Toimintaympäristö
Turun kaupungin omistamalla Saramäen maankaatopaikalla on ympäristölupapäätöksen mukaan
mahdollista tehdä ylijäämämaiden välivarastointia, käsittelyä ja loppusijoitusta, kalliokiviaineksen
louhintaa ja murskausta, puutarha- ja puujätteen käsittelyä ja välivarastointia, pientuojien jäte-erien
vastaanottoasematoimintaa sekä lumenkaatopaikkatoimintaa. Maankaatopaikka toimii ensisijaisesti ns. maa-ainespankkina, jossa välivarastoidaan puhtaita ylijäämämassoja, kuten ylijäämälouhetta, moreenia ja kuivakuorisavea, pintamaita sekä valmiita mursketuotteita, jotka toimitetaan
välivarastoinnin jälkeen hyötykäyttöön joko sellaisenaan tai jatkojalostettuina. Ainoastaan hyödyntämiskelvottomat puhtaat maa-ainekset (kuten löysät savet) loppusijoitetaan maankaatopaikalle.
Saramäen maa-ainespuistossa operatiivista toimintaa pyörittää Kiertomaa Oy. Kiviainesmyynti on
käynnistynyt elokuussa 2017. (https://kiertomaa.fi/kiertomaa-oy )

3.6.2 Vesien hallinta ja käsittely
Pintavesien laatua ja määrää tarkkaillaan alueelle rakennettavista laskeutusaltaista, joiden veden
laadussa toiminnan vaikutukset näkyvät selvimmin. Läheiset ojastot ovat peltojen ja tiestön vaikutuspiirissä, joten niistä ei ole mahdollista saada edustavaa näytettä. Näytteitä otetaan lupapäätöksen mukaisesti laskeutusaltaan purkukohdasta kerran vuodessa. Ensimmäisenä tarkkailuvuotena
ja sittemmin 5 vuoden välein tehdään laaja vesianalyysi, suppeampi analyysi tehdään joka vuosi.
Suppea analyysi:
pH
sähkönjohtavuus
kiintoaine
kemiallinen hapenkulutus
kokonaistyppi
ammoniumtyppi
nitraattityppi
kokonaisfosfori
sulfaatti

Laaja analyysi (suppean lisäksi seuraavat):
koliformiset bakteerit
E. coli
mineraaliöljyt
lyijy
kupari
sinkki
kromi
kadmium
arseeni
nikkeli
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3.7 Peittoon kierrätyspuisto (Prizztech Oy 2014)

3.7.1 Toimintaympäristö ja toimijat
Peittoon kierrätyspuisto on suunniteltu teollisuuden sivutuotevirtojen kierrätykseen, varastointiin ja
läjitykseen. Peittoon kierrätyspuisto sijoittuu Porin pohjoispuolelle lähelle Ahlaisten kylää. Alueella
on nykyisellään teollisuusjätteen loppusijoitusalueita ja toimijoina ovat Stena Metalli, Fortum Power
and Heat Oy, PVO –Lämpövoima Oy, Sachtleben Pigments Oy, Ekokem Oy, Kuusakoski Oy ja
TuuliWatti (tuulipuisto). Tavoitteena on lisätä merkittävästi kierrätysliiketoimintaa ja siihen liittyvää
tutkimus- ja kehitystoimintaa Peittoon alueella.
Alue on kooltaan lähes 800 hehtaaria, mistä jätteenkäsittelyyn, loppusijoitukseen tai massiiviseen
varastointiin varattua aluetta on noin 280 hehtaaria. Lainvoimaiset kaavamerkinnät mahdollistavat
myös rakennuslupien ja muiden tarvittavien lupien hakemisen alueelle tuleville toiminnoille.
Peittoon alueella sijaitsee Ekokemin Porin teollisuusjätteen käsittelykeskus. Kaatopaikka-alueelle
vastaanotetaan pilaantuneita maita sekä teollisuusjätteitä. Käsittelykeskus palvelee Porin talousalueen yritysten jätehuoltoa ja lisää näiden toiminnoissa syntyvien jätteiden hyötykäyttöä sekä käsittely- ja sijoitusmahdollisuuksia. Ekokemin käsittelykeskuksen alueen kokonaispinta-ala on 14,5
ha (käsittelykenttiä ja loppusijoitusalue = 10,5 ha). Käsittelykeskus on otettu käyttöön vuonna 2006.
Laitos vastaanottaa jätteitä 50 000 - 120 000 tonnia vuodessa markkinatilanteen mukaan. Jätteet
tulevat pääasiassa polttolaitoksista, jätevoimaloista ja teollisuudelta.

3.7.2 Vesien hallinta ja käsittely (Aluehallintovirasto, Etelä-Suomi 2012)

Vesien käsittely tapahtuu tällä hetkellä toimijoiden omissa laitoksissa. Alueella ei ole vesijohtoa.
Alueella on vesien erottelu: ulkopuoliset pintavedet johdetaan alueiden ohi. Kaikki jätteiden kanssa
kosketuksissa olleet sade- ja sulamisvedet kerätään käsittelyalueelta sekä kaatopaikka-alueelta
omiin valuma-altaisiinsa ja puhdistetaan ennen niiden johtamista eteenpäin. Vesienkäsittelyjärjestelmä koostuu laskeutus-, esikäsittely- ja varastoaltaista, kemiallisesta käsittelylaitoksesta, suodatinjärjestelmästä sekä jälkiselkeytysaltaista. Ohjausjärjestelmä valvoo eri alueilta tulevan veden
määrää ja laatua, sekä säätää mittaustulosten perusteella prosessia automaattisesti.
Peräkorven jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot jakaantuvat kahdelle alueelle. Tulotien varressa
sijaitsee käsittely- ja hyötykäyttöalue, jossa vastaanotettavat jätteet, teollisuuden sivutuotteet ja pilaantuneet maa-ainekset punnitaan, esikäsitellään ja välivarastoidaan. Alueilla syntyvät jätteiden
kanssa kosketuksissa olleet hulevedet kerätään tasausaltaisiin ja käsitellään ennen laskemista
ojaan. Puhdistusmenetelmänä on kemiallinen saostus ja suodatus. Saostettu sakka kiinteytetään
stabiloimalla ja sijoitetaan kaatopaikan läjitykseen.
Toiminnassa tapahtuu muutoksia mm. ongelmajätteiden määrän arvioidaan jätteiden kokonaismäärän sisällä kasvavan enintään 5 000 t/a. Alueen jätevedenpuhdistamon toimintaa on tarkoitus
laajentaa johtamalla sinne käsiteltäväksi Ekokem-Palvelu Oy:n jätevesien lisäksi Kuusakoski Oy:n
ja myöhemmässä vaiheessa myös Stena Recycling Oy:n alueilla muodostuvat jätevedet. Laitok-
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sella käsiteltävien jätevesien määrä kasvaa nykyisestä 13 500 m3:stä 64 000 m3:iin vuodessa. Vastaanotettavien jätteiden kokonaismäärä vaihtelee voimassa olevan luvan mukaan 60 000 tonnista
180 000 tonniin vuodessa.
Käsittelykeskuksen kentät on osittain asfaltoitu vesitiiviillä asfalttibetonilla ja muotoiltu siten, että
hulevedet voidaan kerätä ja johtaa käsittelyyn. Rakenteissa on hyödynnetty pilaantuneita maaaineksia erikseen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Ekokem-Palvelu Oy:n jätteenkäsittelykentällä ja kaatopaikka-alueilla syntyvät jätevedet kerätään
erillisiin tasausaltaisiin, joista ne pumpataan sekoitusaltaan kautta käsittelyyn. Pesulaitoksen esikäsitellyt jätevedet johdetaan tasausaltaaseen. Jätevesien käsittely muutetaan nykyisestä panosperiaatteella tapahtuvasta käsittelystä jatkuvatoimiseksi. Jätevesien kemiallisessa käsittelyssä haitalliset aineet erotetaan putkisaostuksella. Saostuskemikaaleina käytetään ferrosulfaattia, ferrisulfaattia, alumiinisulfaattia, polysulfideja ja muita vedenkäsittelykemikaaleja. Saostuksen toisessa
vaiheessa veden pH-säädössä käytetään kalkkimaitoa, lipeää tai rikkihappoa. Saostusta tehostetaan flokkauksella ja siihen liittyvällä polymeerilisäyksellä. Kemikaalilisäyksen jälkeen vedet johdetaan selkeytykseen ja laskeutukseen sekä edelleen nauhasuodatuksen kautta hiekkasuodatukseen. Tämän jälkeen vesi johdetaan kahteen aktiivihiilisuodattimeen. Jätevesien puhdistuksen tavoitteena on, että puhdistetun jäteveden yksittäisten raskasmetallien, arseenin, öljy-yhdisteiden kokonaispitoisuus, PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus tai fenoliyhdisteiden kokonaispitoisuus ei ylitä
tasoa 0,1 mg/l. Harvinaisempien haitta-aineiden, kuten klooriyhdisteiden osalta puhdistustavoitteena pidetään talousveden laatunormeja.
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3.7.3 Ympäristölupamääräykset (Aluehallintovirasto, Etelä-Suomi 2012)
Lupamääräysten mukaan jätteiden käsittelyalueen valumavedet, pesulaitoksen jätevedet sekä
kaatopaikan valumavedet ja suotovedet on kerättävä ja käsiteltävä ennen ojaan johtamista siten,
että niistä ei aiheudu alapuolisen purkuvesistön pilaantumista eikä alueen maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Jätevedet on käsiteltävä siten, että niistä purkuvesiin aiheutuva kuormitus ei
ylitä seuraavia ainekohtaisia kuormitusarvoja:

3.8 Kiimassuon jätekeskus (Aluehallintovirasto, Etelä-Suomi 2015)

3.8.1 Toimintaympäristö ja toimijat
Kiimassuon alueelle Forssaan myönnettiin ensimmäinen ympäristölupa vuonna 1994. Kaatopaikkatoiminta aloitettiin vuonna 1996. Kiimassuon jätekeskuksen kokonaispinta-ala on noin 56,8 hehtaaria. Kiimassuon jätekeskuksen alueella jätteen käsittelyä harjoittavat LoimiHämeen Jätehuolto
Oy, Suomen Erityisjäte Oy, Cool-Finland Oy, Suomen Elektroniikkakäsittely Oy ja Suomen Tietoturva Oy.
Kiimassuon jätekeskus sijaitsee Forssan Envitech-alueella noin neljä kilometriä Forssan keskustaalueesta lounaiseen osoitteessa Kiimassuontie 127. Alueen länsi- ja eteläpuolella on metsätalousvaltaista aluetta. Muutoin Kiimassuon jätekeskuksen ympäristö on pääasiassa teollisuusaluetta.
Alueella on myös maankaatopaikka, joka toimii maapankkina. Kaatopaikalle sijoitettua hyödyntämiskelpoista maa- ja kiviainesta voidaan toimittaa käytettäväksi Forssan alueen maankäyttökohteissa ja jätekeskuksen rakenteissa. Lisäksi kaatopaikalla seulotaan ja murskataan hyödynnettäväksi toimitettavia maa-aineksia.
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3.8.2 Vesien hallinta ja käsittely
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja Forssan vesihuoltolaitos ovat tehneet 8.6.1998 sopimuksen Kiimassuon Jätekeskuksen jätevesien johtamisesta yleiseen viemäriin. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Forssan vesihuoltoliikelaitos on päätöksellään 27.12.2011 (735/11.03.02/2011) tarkentanut vaatimuksia puhdistamolle johdettavien jätevesien raja-arvojen osalta.
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on osallistunut Forssan kaupungin ja Hämeen ELY-keskuksen ”Envitech-alueen jäte- ja hulevesien uudelleenjärjestäminen” -hankkeeseen, jossa pyritään vähentämään erityisesti Envitech-alueelta kaupungin jätevedenpuhdistamolle tulevaa hydraulista ja typen
kuormitusta. Yhtenäisen käytännön saavuttamiseksi ja kokonaisvaltaisen näkemyksen saamiseksi
alueelle on laadittu Envitech-alueen vesistövaikutusten yhteistarkkailuohjelma.
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on tarkkaillut laajasti vesipäästöjä koko toimintansa ajan. Tarkkailutulosten perusteella on voitu havaita, että jätehuoltoalueelta on ainepäästöjä ympäröiviin pohja- ja
pintavesiin.
3.8.3 Lupaprosessi ja -määräykset
Lausuntoja
Jätekeskuksen hule- ja suotovesiä esitetään ohjattavaksi osin maastoon. Esimerkiksi viimeisteltyjen jätealueiden pintavalumavedet johdetaan maastoon luotettavan laadunvarmistuksen jälkeen.
Esityksen mukaan veden mineraaliöljypitoisuus saa olla enintään 10 mg/l, CODCr 125 mg/l, BOD7
15 mg/l ja kiintoaine 35 mg/l. Periaate vesien ohjaamisesta on hyvä, mutta vesien tarkkailussa tulee
ottaa huomioon mm. valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista
(1022/2006). Määräyksessä tulee esittää laajempi listaus aineista ja yhdisteistä enimmäispitoisuuksineen ja vuosittaisine kuormituksineen.
Luvassa tulee määrätä riittävät jäte- ja hulevesien tarkkailumääräykset, jotka ovat pohjana koko
ns. Envitech-alueen yhteistarkkailulle
Valvontaviranomaisen näkemyksen mukaan tulee kaatopaikan suotovesien tarkkailussa huomioida ”Ympäristöministeriön raportti 15/2012. Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista
annettujen säädösten soveltaminen”. Raportissa esitetään eräiden aineiden päästöjen selvittämistä suotoveden kautta vesiympäristöön laitoskohtaisilla selvityksillä. Mikäli kaatopaikan suotovedestä löytyy selvityksen perusteella kyseisiä aineita, 249 (414) tulisi ne lisätä kaatopaikan päästötarkkailuun ja päästöt mitata 4–12 krt/a riippuen kaatopaikan koosta ja jätteen laadusta.
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvan lietteiden höyrytyskäsittelylle, pilaantuneiden maa-ainesten huokoskaasukäsittelylle, jätteenpolttolaitosten tuhkien ja kuonien käsittelytoiminnoille sekä yhdyskuntajätteen paalaus- ja välivarastointitoiminnalle että eräiden nestemäisten jätteiden käsittelylle.
Ulkopuolisten valumavesien kulkeutuminen jätekeskusalueelle on estettävä ojituksilla ja muilla soveltuvilla teknisillä rakenteilla. Jätekeskuksen alueella muodostuvat puhtaat hulevedet ja kaatopaikka-alueiden puhtaat pintavedet on pidettävä erillään jätteestä, kaatopaikkavesistä ja muista
jätekeskuksen likaisista vesistä ojituksilla, salaojilla ja muilla 283 (414) asianmukaisilla rakenteilla.
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Puhtaat vedet on johdettava hallitusti avo-ojaan tai muuhun jätekeskuksen puhtaiden vesien käsittelyjärjestelmään.
Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen
(1022/2006) liitteen 1 A) päästökieltoaineet, jotka eivät sisälly edellä esitettyyn, on tutkittava vesinäytteistä vähintään kerran vuodessa ainakin kahden vuoden välein. Ks. em. asetus:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061022#Pidp446243088
Hulevesien purkupaikoista, joista johdetaan jätekeskuksen alueen hulevesiä avo-ojiin, on otettava edustavia vesinäytteitä vähintään kolme kertaa vuodessa, keväällä kesällä ja syksyllä. Näytteenottojen yhteydessä on mitattava veden virtaama. Vesinäytteet on otettava yhden vuorokauden
kokoomana tai muutoin edustavana automaattisella näytteenottimella tai muulla asianmukaisella
näytteenottomenetelmällä. Vesinäytteet otettava kokoomanäytteinä viimeistään silloin, kun jätekeskuksessa on järjestetty hulevesien hallinta edellä määräyksessä A.35. velvoitetun mukaisesti.
Viivästysaltaassa on oltava jatkuvatoiminen veden virtaamamittari. (ks. sivulla 354 (414)
Vesinäytteistä on tutkittava vähintään jokaisella näytteenottokerralla yleinen ulkonäkö, haju, väri,
pH, sähkönjohtavuus ja sameus sekä analysoitava ainakin kiintoaineen, kokonaistypen, ammoniumtypen, nitraattitypen ja nitriittitypen, kokonaisfosforin, CODMn:n, kloridin, sulfaatin ja fluoridin
pitoisuudet. Lisäksi vesinäytteistä on tutkittava bensiinijakeiden (C5–C10), öljyjakeiden (C10–C40)
ja BTEX-yhdisteiden sekä liukoisen alumiinin, antimonin, arseenin, bariumin, elohopean, kadmiumin, kromin, kuparin, lyijyn, molybdeenin, nikkelin, raudan, sinkin ja vanadiinin pitoisuudet vähintään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. PAH-yhdisteiden, PCB-yhdisteiden, kloorattujen
liuottimien, kuten trikloori ja tetrakloorieteenien sekä niiden hajoamistuotteiden, kuten vinyylikloridin, fenolien mukaan lukien kloorifenolien ja syanidin sekä muiden haitta-aineiden, joita alueella
välivarastoitavat ja käsiteltävät jätteet sisältävät, pitoisuudet on tutkittava ainakin kerran vuodessa.
Lisäksi vesinäytteistä on tutkittava ainakin kerran vuodessa kolmen vuoden välein ne vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) liitteen 1
A) päästökieltoaineet ja muut kansallisessa menettelyssä määritellyt vesiympäristölle haitalliset aineet, jotka eivät sisälly edellä velvoitettuun tarkkailuun.
Valvontaviranomaisen näkemyksen mukaan tulee kaatopaikan suotovesien tarkkailussa huomioida ”Ympäristöministeriön raportti 15/2012. Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista
annettujen säädösten soveltaminen”. Raportissa esitetään eräiden aineiden päästöjen selvittämistä suotoveden kautta vesiympäristöön laitoskohtaisilla selvityksillä. Mikäli kaatopaikan suotovedestä löytyy selvityksen perusteella kyseisiä aineita, 249 (414) tulisi ne lisätä kaatopaikan päästötarkkailuun ja päästöt mitata 4–12 krt/a riippuen kaatopaikan koosta ja jätteen laadusta.
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3.9 Heinsuon käsittelykeskus ja jäteasema
3.9.1 Toimintaympäristö ja toimijat
Heinsuon käsittelykeskuksen alue rajautuu etelässä Kotkan kaupungin Heinsuon jäteasemaan. Jäteasema toimii jätteen pienerätuojien vastaanottopisteenä. Jäteasemalla on myös vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka, joka on suljettu pintarakentein vuonna 2004. Käsittelykeskuksen länsipuolella on Kotkan Energia Oy:n rakentama kierrätyspolttoaineen valmistus- ja välivarastointikenttä. Muilta osin keskuksen välitön lähiympäristö on metsätalouskäytössä.
Kiinteistöt omistaa Kotkan kaupunki, joka on vuokrannut tiloista tarvittavat alat Lassila & Tikanoja
Oyj:lle.
3.9.2 Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta (Aluehallintovirasto, Etelä-Suomi 2013)

Lassila & Tikanoja Oyj on mukana yhteistyökumppanina Karelia Enpi ohjelman ”Forest and energy”
teeman mukaisessa hankkeessa ”Development of tree plantations for tailings dumps afforestation
and phytoremediation in Russia”. Hankeen tarkoituksena on selvittää pajun kasvatuksen mahdollisuuksia rasitteellisilla alueilla. Näin alueet saataisiin hyötykäyttöön kasvattamalla energiakasveja, kuten pajua, ja alueiden tilaa voitaisiin myös parantaa puhdistamalla kasvualustaa fytoremediaation avulla.
Koetoiminta-alueen pinta-ala on noin 9 600 m2 ja se on jaettu kuuteen lohkoon. Lohkoista kaksi
ovat referenssilohkoja, joista toisessa käytetään perinteistä kasvualustaratkaisua eli puhdasta
maa-ainesta ja toisessa kasvualustana käytetään teollisuuden sivutuotteita, mutta ei pilaantuneita
maa-aineksia. Neljän muun lohkon kasvualustat koostetaan pilaantuneita maa-aineksia ja teollisuuden sivutuotteita hyödyntämällä.
Koerakenne on suunniteltu toteutettavaksi kaatopaikan pintakerroksen päälle, joten suunnittelussa
on otettu huomioon, että pajun juuret voivat ulottua syvällekin. Kasvualustasta muodostetaan 1,5
m:n kasvukerros, jonka alle rakennetaan kuivatuskerros rengasrouheesta. Rengasrouhetta voidaan ravinteiltaan ja vedensidontakyvyltään verrata hiekkaiseen maa-ainekseen ja kumpaankaan
ei varastoidu merkittävästi vettä tai ravinteita. Koska hiekkapohjaisessa maaperässä pajun juurien
syvyys on noin 25 cm, ei pajun juurien oleteta kasvavan rengasrouheeseen. Näiden rakenteiden
alle tulee tiivistyskerros ja muut normaalit rakenteet.
Rakenteen suotovesien laadun tarkkailemiseksi jokaiselle lohkolle kaivetaan maahan lisäksi kolme
lysimetriä (kokonaisuudessaan 18 koko koealueelle) 80 L Orthex -saaveista.
Koealueelle on suunniteltu istutettavan 14 400 eri pajulajikkeen taimea; Siperianpaju (Salix schwerinii) 4 000 pistokasta, mustuvapaju (Salix myrsinifolia) 2 400 pistokasta, Klara (S.schwerinii x S.viminalis x S.dasyclados) 4 000 pistokasta, Karina (S.schwerinii x S.viminalis x S.burjatica) 4 000
pistokasta ja istutuksen hoitaa Itä-Suomen yliopiston yhteistyökumppanit.
Pajun istutustiheys ja pistokasmäärä riippuu kasvuston käyttötarkoituksesta, mutta energiapajulla
istutustiheys on yleensä noin 13 000 kpl/ha
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Teoreettinen energiapajun lannoitusmäärä typpenä laskien, kun pajua kasvatetaan neljän vuoden
sykleissä, on kasvuvuoden mukaan 0 kg/a–150 kg/a. Typen määrään nähden pajun fosforin ja
kaliumin tarve on 15,5 % (P) ja 40 % (K). Lisäksi kasvustoa tulisi kastella enintään 100 m 3 vettä
per hehtaari per päivä. Koetoiminnassa pajua on tarkoitus kastella tarpeen mukaan riippuen sademääristä. Kasteluun on tarkoitus käyttää tasausaltaan vettä, jonka mukana kasvusto saa lannoitetta.
Koealueelta peräisin olevat hule- ja suotovedet johdetaan suunnitelman mukaisesti lysimetrirakenteen ja salaojaputkiston avulla koealueen sakokaivoon, josta vesinäytteet kerätään. Lisäksi suotovesien laatua tarkkaillaan jokaiseen lohkoon asennettavien kenttälysimetrien avulla. Kasteluun
käytetään tarvittaessa jätteenkäsittelyalueen tasausaltaalta peräisin olevaa vettä, jonka pitoisuuksia tarkkaillaan. Tasausaltaan veden laatu analysoidaan kasvatuskaudella kertaalleen ennen kastelun aloittamista. Altaan veden laatu muuttuu hyvin hitaasti ja kastelukausi on lyhyt. Vaihtoehtoisesti kasteluun voidaan käyttää myös vettä Heinsuonojasta, johon johdetaan tällä hetkellä kaatopaikkavedet. Analyysitulosten perusteella voidaan laskea kasvukerroksesta tapahtuva poistuma ja
kasteluveden mukana tuleva lisäkuormitus.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Lassila & Tikanoja Oyj:n ilmoituksen, joka koskee
koeluonteista toimintaa Kotkassa Heinsuon käsittelykeskuksessa osoitteessa Heinsuontie, ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin: mm. Koetoiminta-alueen hule- ja suotovedet on johdettava tasausaltaaseen. Koetoiminta-alueelle on rakennettava järjestelmä vesien keräämiseksi ja johtamiseksi tasausaltaaseen.

3.10 Mustankorkea (Aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomi 2012)

Mustankorkea Oy on alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö Keski-Suomessa. Yhtiön tehtävänä on hoitaa sen toiminta-alueella syntyneiden yhdyskunta-, rakennus- ja tuotantotoiminnan sekä maa- ja
kiviainesjätteiden vastaanottoa, käsittelyä ja hyödyntämistä. Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskus sijaitsee noin 5 km:n päässä Jyväskylän keskustasta lounaaseen ja käsittää yhteensä 57,8
ha:n suuruisen alueen. Maa-alueen omistaa Jyväskylän kaupunki, joka on vuokrannut sen Mustankorkea Oy:lle. Jätteenkäsittelykeskus on liittynyt Jyväskylän kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon.
Jätteenkäsittelykeskuksen päästöjä tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti säännöllisillä näytteenotoilla.

3.11 Oy Stormossen Ab (Stormossen. Vuosikertomus 2017)

Osakeyhtiö Oy Stormossen Ab hoitaa kuuden pohjalaisen omistajakuntansa jätehuollon. Yrityksen
pääpaikka on Mustasaaren Koivulahdessa sijaitseva jätekeskus.
Stormossenilla on kansainvälisten standardien ISO 14001, OHSAS 18001 ja ISO 9001 mukaiset
laatusertifikaatit. Jätekeskuksen ympäristöön kohdistuvia päästöjä tarkkaillaan säännöllisesti ja
niistä raportoidaan vuosittain Stormossenin vuosikertomuksessa.
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Stormossenin ympäristövaikutuksia seurataan suotovesi-, pintavesi- ja pohjavesinäytteiden avulla.
Tämän lisäksi puhdistamojen toimintaa seurataan viikoittaisilla kokeilla ja analyyseilla.
Stormossenin kaatopaikan suotovesi ja käsittelykenttien pintavedet johdetaan suotovedenpuhdistamoon, jossa vedestä puhdistetaan mm. kiinteät aineet, BOD7, COD, fosfori, typpi ja ammoniumtyppi. Vuonna 2017 puhdistamo käsitteli 53 208 m3 vesiä kaatopaikoilta ja käsittelykentiltä. Vedestä
otetaan näytteet ennen sen johtamista puhdistamoon sekä puhdistuksen jälkeen ennen veden johtamista luontoon.
Stormossenin jätevesi koostuu mädätyslaitoksen rejektivedestä, sakokaivolietteestä ja salaojavedestä. Jätevesi esipuhdistetaan Stormossenin prosessivedenpuhdistamossa, josta se pumpataan
edelleen viemäriverkostoon ja sieltä Påttin puhdistamolle. Vuoden 2017 jäteveden määrä oli 77
815 m3.

3.12 Kaakkurin maankaatopaikka (Dnro PSAVI/1836/2014)

Kaakkurin maankaatopaikka sijaitsee Oulussa Metelinkankaan ja Metsokankaan asuinalueiden
vieressä. Vuonna 2015 alueelle oli sijoitettu maita noin 700 000 m 3. Jäljellä olevasta luvitetusta
täyttötilavuudesta on jäljellä noin 750 000 tonnia. Tuon määrän on arvioitu olevan läjitetty ja alue
maisemoitu sekä viimeistelty noin 10 vuoden sisällä läjitystoimien jatkumisesta vuoden 2026 loppuun mennessä. Alueelle sijoitetaan Oulun alueella asuin- ja infrarakentamisessa syntyviä puhtaita
ylijäämämaita, joita ei voida sijoittaa niiden syntypaikalle. Alueelle on sijoitettu vuonna 2007 pilaantumattomia, lievästi pilaantuneita ja pilaantuneita maita kapseloituna. Maankaatopaikalle on rakennettu täyttökumpareita, joiden pinta-ala tulee olemaan noin 31 hehtaaria.
Maankaatopaikalle tuodaan vain puhtaita ylijäämämaita eikä läjitysalueen muokkaamisen arvioida
lisäävän merkittävästi alueelta lähtevän veden määrää tai laatua ja aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia tai pintavesien pilaantumisvaaraa. Täyttötöiden aikana voi läjitysalueelta huuhtoutua lähinnä
runsaiden sateiden ja sulamisvesien aikana humusta ja hienoa kiintoainetta, joka voi aiheuttaa hetkellistä samentumista alueen lähiojissa. Alueen maisemoinnin jälkeen alueelle istutettava kasvillisuus vähentää vesien pintavaluntaa. Lupaehtojen mukaisesti maankaatopaikka-alueelta poisjohdettavat pintavedet kerätään laskeutusaltaaseen. Tarkkailupisteistä otetuista vesinäytteistä määritettäviä analyysejä ovat lämpötila, kiintoaine, pH, sähkönjohtavuus, kloridi, BOD7, CODCr, NH4-N,
kokonaistyppi ja kokonaisfosfori.

3.13 Ruskon teollisuusalue ja sen vesitarkkailut (Similä 2018)

Ruskon teollisuusalue on Oulun laajin teollisuusalue, jonne on sijoittunut monenlaista teollisuutta
korkeasta teknologiasta maanrakennus- ja kierrätysyrityksiin. Teollisuusalueella on Destia Oy:n
jätteenkäsittelyalue, Gasum Oy:n (Oulun Biotehdas Oy) biokaasulaitos, Kempeleen Siirtokuljetus
Oy:n hyötyjätekeskus, Kiertokaari Oy:n jätekeskus, Kuusakoski Oy:n hyötyjätekeskus, Lassila &
Tikanoja Oyj:n kierrätysterminaali, Luja betoni Oy:n betonitehdas, Oulun kaupunginkompostointija mullan valmistusalue sekä ylijäämämaiden läjitysalue, Oulun Metallipalvelu Oy:n jätteenkäsittely-
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ja autopurkamotoiminta-alue, Paperinkeräys Oy:n lajittelukeskus, Pölkky Oy:n painekyllästämö,
Rakeistus Oy:n jätteiden kuivaamisen ja rakeistamisen koetoiminta-alue, Ruskon auto ja varaosa
Ky:n autopurkamo, Ruskon Betoni Oy:n betoniasema, Ruskon metalli ja kuljetus Oy:n metalliromun
kierrätysalue, Stena Recycling Oy:n kierrätyslaitos, Veljekset Paupek Oy:n rakennusjätteen käsittelylaitos sekä YIT Infran asfalttiasema.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt selvityksen Ruskon alueen toiminnanharjoittajien hulevesien mahdollisista yhteisvaikutuksista vesistöön. Syksyllä 2018 laaditussa raportissa tarkastellaan toiminnanharjoittajien hulevesien johtamisreittejä, vesien tarkkailuvelvoitteita sekä keskeisimpien parametrien tarkkailutuloksia vuosilta 2015–2017. Myös vuoden 2018 tarkkailutuloksia on
otettu mukaan tarkasteluun, jos ne ovat olleet saatavilla. Tarkkailuaineistot on saatu käyttöön Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskukselta (ELY-keskus) sekä Oulun kaupungin ympäristötoimelta. Hulevesiverkoston paikkatietoaineisto on saatu Oulun Vedeltä. (Similä
2018)
Ruskon teollisuusalueen toimijoista selvityksessä oli mukana 19, pääasiassa jätehuollon sektorilta.
Ruskon teollisuusalueen jätteenkäsittelijöiden ja muiden toimijoiden hulevesistä tarkkailtavat parametrit ovat olleet vaihtelevia. Yleisimmin tarkkailtavat pitoisuusarvot ovat pH, sähkönjohtavuus,
kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus, kokonaisfosfori, kokonaistyppi sekä mineraaliöljyt ja öljyhiilivedyt. Metalleista eniten tarkkaillaan lyijyä, kadmiumia, kuparia ja sinkkiä.
Kun tarkastellaan yhdeksää eri jätteenkäsittelijää eri puolilla Suomea, hulevesien tarkkailuvelvoitteissa korostuivat pH, sähkönjohtavuus, mineraaliöljyt ja öljyhiilivedyt sekä kemiallinen hapen kulutus. Metalleista eniten tarkkailtiin sinkkiä, kuparia, kromia, kadmiumia, lyijyä, elohopeaa ja nikkeliä.
Taulukossa kaksi on esitetty suositeltavia tarkkailtavia parametrejä hulevesistä, perustuen Similän
(2018) selvityksessä korostuneisiin parametreihin sekä jätteenkäsittelijöiden ympäristölupien tarkkailuvelvoitteissa korostuneisiin parametreihin.

Ruskon teollisuusalueella vesien laatu on ollut vaihtelevaa mittauspisteestä ja tarkkailuajankohdasta riippuen. Huomiota tulisi kiinnittää tarkkailun kattavuuteen, sillä tarkkailtavat parametrit sekä
tarkkailutiheys vaihtelevat toimijoiden kesken. Kaikki toiminnanharjoittajat eivät myöskään tee tark-
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kailuraportointia, vaan toimittavat vain tulokset valvontaviranomaiselle. Myös tarkkailutulosten analysointi olisi tärkeää, jotta veden laadun muutokset osataan huomioida, ja muutoksiin osataan reagoida nopeasti. Lisäksi pitkän aikavälin mittaustulosten huomioiminen raportoinnissa olisi tärkeää,
jotta veden laadun kehitystä voidaan arvioida. Lisäksi ojapisteiden tarkkailutulokset olisi hyvä raportoida veden laadun rekisteriin VESLA:an, josta niitä voitaisiin hyödyntää vesistöjen kuormituksen selvittämiseksi ja edelleen vesienhoidon suunnittelun tueksi.
Hulevesien määrään ja laatuun vaikuttavat luonnonolosuhteet ja valuma-alueiden ominaisuudet,
kuten esimerkiksi vuodenaika, sateen määrä ja intensiteetti, ilman hiukkaslaskeumat, maankäyttö,
katujen päällysteet, rakennusmateriaalit ja liikenne (Nurmi 2001; Hulevesiopas 2012; Airola ym.
2014).
Hulevesien laatua voidaan myös parantaa eri toimilla. Hulevesien johtaminen esimerkiksi hiekanja öljynerotusjärjestelmien kautta voi vähentää huleveden öljypitoisuuksia. Lisäksi ympäristöluvissa
ja vesienjohtamissopimuksissa voidaan asettaa pitoisuusraja-arvoja eri aineille, jolloin myös veden
laadun muutoksiin osataan reagoida ajoissa. Hulevesien johtamistavalla voi olla myös vaikutusta
vesistöjen veden laatuun. Esimerkiksi avo-ojissa vesi haihtuu ja imeytyy maaperään, kun taas hulevesiviemärissä haihtumista tai imeytymistä ei juurikaan tapahdu. (Similä 2018).

4. VÄLIMAAN VALUMAVESIEN LAADUN SEURANTA
Välimaalla Kiimingin entisen kaatopaikan vesien tarkkailua on suorittanut Kiertokaari Oy vuonna
2007 laaditun tarkkailuohjelman mukaisesti. Kaatopaikka-alueen vedet kerätään tasausaltaaseen,
josta ne johdetaan pintavalutuskentälle, ja sieltä Sivusuon valtaojaan. Kaatopaikan ulkopuoliset
valumavedet johdetaan eristysojilla kaatopaikan ohi ympäröiviin metsäojiin, jotka nekin virtaavat
lopulta Sivusuon valtaojaan. Vesinäytteitä on otettu useasta eri pisteestä sekä pohja- että pintavesistä.
Välimaan kiertotalousalueen keskikohdalla (tuleva tiealue) kulkee veden jakaja. Oulun Vesi rakentaa alueelle viemärin, johon alueella sijoittuvilla toimijoilla on mahdollista liittyä. Tällä hetkellä (toukokuu 2019) rakentuvan kiertotalousalueen valumavesien laatua edustaa parhaiten Sivusuon valtaojan piste vähän ennen kuin oja laskee Pieneen Sivujärveen. CircVol-hankkeen puitteissa toteutettava tarkkailupiste sijoitetaan Sivuojassa olemassa olevan sillan yhteyteen.
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Sivuojassa olevaan siltaan kiinnitetään alla olevan kuvan mukaisesti 5 mittausanturia, joilla seurataan seuraavia veden laadun ominaisuuksia: pH, johtokyky, sameus, kiintoaine ja ammoniumtyppi.

Lisäksi mittausasema, jossa on datankeruu ja akut, sijoitetaan joko sillan päälle toiseen reunaan
tai välittömään sillan läheisyyteen kuormalavan päälle. Mittausaseman aurinkopaneeli kiinnitetään
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tolppaan mittausaseman välittömään läheisyyteen. Paneelin pinta-ala on alle neliömetri. Laitteistossa ei ole kemikaaleja/päästöjä yms. tavanomaisesta poikkeavaa, millä olisi minkäänlaista vaikutusta ympäristöön.

Automaattisen mittausaseman kokoonpano 2019
Oamkin automaattisen mittausaseman mittaamat parametrit kaudella ovat pH, johtokyky, sameus,
kiintoaine ja ammoniumtyppi. Oamkin laboratorioissa tehdään vertailumittauksia ko. parametrien
suhteen, sekä muita parametrejä mitataan seuraavasti:
•
•

•

pH, johtokyky ja sameus mitataan heti näytteenoton jälkeen
Otetaan vesinäytteet kerran kuussa kiintoaineen ja ammoniumtypen ja MaRan mukaiset
metallimääritykset: Alustavasti: As, Ba, Cd, Cu, Pb, Mo, Ni, Se, V, ja Zn (menetelmän sisäänajo kesken. Arvio alarajoista: riippuu metallista riippuen noin 10 –20 µg/l). Näytteet
kestävöidään tarvittaessa ja pakastetaan ja mitataan kahdessa erässä mittauskauden
päättymisen jälkeen
Elohopea-analyysiä ei tehdä Oamkin laboratoriossa, vaan ulkopuolisessa laboratoriossa.

Lisäksi vesinäytteistä mitataan tarvittaessa: kokonaistyppi, kokonaisfosfori, liukoinen fosfori (>
0,1mg/l), kloridi (> 0,1mg/l), sulfaatti (> 0,1mg/l), (tarvittaessa BOD7 ja CODMn).
Mittauskauden alussa teetetään mittausaseman antureiden kalibrointia varten analyysit kiintoaineesta ja ammoniumtypestä ja Mara:n mukainen metallianalyysi vesinäytteestä. Kalibrointinäytteet
analysoidaan ulkopuolisessa laboratoriossa. Sääasema asennetaan yhdessä automaattisen mittausaseman kanssa ja tehdään sen huoltokalibrointi.
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Mittaussuunnitelma ja näytteenotto
Mittauskausi alkaa lumien sulamisen jälkeen eli vapun tienoilla ja jatkuu talven tuloon saakka arviolta loka-marraskuulle. Automaattista mittausasemaa huolletaan ja puhdistetaan n. 1,5 viikon välein. Huoltokäynneillä otetaan vesinäytteet, joista samana päivänä mitataan pH, johtokyky ja sameus. Vesinäytteiden avulla seurataan mittausaseman toimivuutta. Kerran kuussa otetaan huoltokäynnin yhteydessä näytteet, jotka pakastetaan ja tarvittaessa kestävöidään muita analyysejä varten. Vesinäytteen määrä on noin 2 litraa.
Kun automaattisen mittausaseman ja Oamkin vertailumittauksissa havaitaan äkillinen johtokyvyn
suuri muutos, toimitetaan vesinäyte metallien (Mara) Zn, Cr, Ni, Pb, Cd, As, Al, Mn, Cu, Fe ja Hg
osalta analysoitavaksi myös ulkopuoliselle toimijalle. Sähköjohtokyvyn muutokset korreloivat tyypillisesti metallipitoisuuksien kanssa.
Automaattisen mittausaseman tulokset siirretään, tallennetaan ja käsitellään EHP Environment
Oy:n datapalvelun avulla. Mittausaseman sekä otettujen ja analysoitujen vesinäytteiden tuloksia
tarkastellaan rinnakkain Välimaalla tapahtuvien toimenpiteiden kanssa.
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