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1 JOHDANTO

Lahti Energia Oy suunnittelee osallistuvansa paikallisesti, 
alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävään jätehuoltorat-
kaisuun. Siinä Lahden kaupungin omistama Lahti Energia Oy 
tarjoaa mahdollisuuden nykyisellään osin loppusijoitukseen ja 
osin nykyiseen kaasuttimeen menevän jätepolttoaineen ener-
giasisällön hyödyntämiseen. Nämä jätejakeet tulisivat erilli-
sen jätteenkäsittelylaitoksen kautta uuteen Lahti Energia Oy:
n kaasutuslaitokseen. Ratkaisulla voidaan korvata fossiilisia 
polttoaineita.

Kaasutuslaitos sijoittuisi nykyisen Kymijärven voimalaitoksen 
yhteyteen. Kaasutuslaitoksen polttoaineena käytetään syn-
typaikkalajiteltua ja laitosmaisesti käsiteltyä kierrätyspolttoai-
netta. Polttoainetta ei valmisteta voimalaitosalueella, vaan ky-
seistä toimintaa harjoittavien yritysten toimesta. Mm. Kujalan 
jätekeskuksen yhteyteen tulee tällaista yritystoimintaa. Hanke 
tukee yhdessä muiden jätehuollon kehittämistoimien kanssa 
valtakunnallisia ja alueellisia jätehuollon kehittämistavoitteita. 
Näiden johdosta Lahden alueella jätehuollon tavoitteet tullaan 
saavuttamaan.

Lahti Energia Oy on maassamme edelläkävijä lajitellun kierrä-
tyspolttoaineen energiasisällön hyödyntämisessä. Vuodesta 
1998 Kymijärven voimalaitoksessa on ollut käytössä kaasu-
tuslaitos, joka tuottaa biomassasta ja kierrätyspolttoaineista 
valmistettua tuotekaasua pääkattilaan. Kaasutuslaitos on 
käyttänyt noin 110 000 tonnia kierrätyspolttoainetta vuodessa. 
Kymijärven nykyisen kaasuttimen käyttö kierrätyspolttoaineen 
kaasutuksessa on epävarmaa 28.12.2005 jälkeen. Mikäli jät-
teestä valmistetun kierrätyspolttoaineen kaasutus joudutaan 
lopettamaan, vanha kaasutin käyttää jatkossa ainoastaan 
biomassaa tai turvetta ja kierrätyspolttoaineen käyttöä varten 
rakennetaan korvaava ratkaisu.

Uusi ratkaisu perustuu kaasutustekniikkaan. Nykyisen voi-
malaitoksen yhteyteen rakennetaan kaksi uutta kaasutinta ja 
yksi uusi kaasunpolttokattila. Kaasutin tullaan mitoittamaan 
maksimissaan 300 000 tonnille lajiteltua ja käsiteltyä kierrä-
tyspolttoainetta vuodessa. Kaasutuslaitoksen polttoaineteho 
on suunnitelman mukaan noin 160 MW. Polttoaine toimitetaan 
Kujalan jätekeskukseen suunnitellulta Lassila & Tikanoja Oyj:
n jätteen käsittelylaitokselta, Keravan käsittelylaitokselta sekä 
pienempiä määriä muualta Etelä-Suomen alueelta. 

Kaasutuslaitoksella tuotettu energiamäärä tulee korvaamaan 
fossiilisten polttoaineiden, lähinnä kivihiilen, käyttöä. Se vastaa 
noin 30 % Kymijärven voimalaitoksella tuotetusta energiamää-
rästä. Kaasutustekniikalla jätepolttoaine muutetaan kaasu-
maiseen muotoon. Näin saatu kaasu puhdistetaan ja saadaan 
korkealaatuista polttoainetta. Polttoaine poltetaan kattilassa ja 
sillä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä. Energiantuotannossa 
syntyvät savukaasupäästöt puhdistetaan jätteenpolttoasetuk-
sen vaatimusten tasolle. 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyä (YVA) ympäristövaikutusten arviointimenette-
lystä annetun lain ja asetuksen perusteella. Asetuksen hanke-
luettelon kohta on seuraava:

”11b) muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden […] fysikaalis-
kemialliset käsittelylaitokset, joiden mitoitus on enemmän kuin 
100 tonnia jätettä vuorokaudessa […].”

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuoda tietoa 
ympäristövaikutuksista suunnitteluun ja päätöksentekoon. 
Arvioinnin tarkoituksena on myös lisätä kansalaisten tiedon-
saantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena toimi 
Hämeen ympäristökeskus. Ympäristövaikutusten arvioinnin on 
tehnyt  hankkeesta vastaavan Lahti Energia Oy:n toimeksian-
nosta Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy. Projektipäällikkönä 
toimi dosentti Joonas Hokkanen. Projektiryhmään ovat kuu-
luneet fil. yo  Eerik Järvinen, FM Sari Apilo, FM Ari Hanski, 
ins. Janne Ristolainen, ins. Ari Rinkinen, RA Matti Kautto ja 
muotoilija Sampo Ahonen. Lahti Energian puolesta YVA –työ-
tä ovat koordinoineet voimalaitoksen päällikkö Matti Kivelä ja 
käyttöinsinööri Hemmo Takala.

Kuva 1-1 Yleisnäkymä Kymijärven voimalaitoksesta  
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2 HANKKEEN TAUSTAA

2.1 Hankkeen tarkoitus

YVA-menettelyssä arvioitava hanke on kierrätyspolttoaineen 
energiahyötykäyttö Lahti Energia Oy:n Kymijärven voimalai-
toksessa. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa kaukolämpöä ja 
sähköä kierrätyspolttoaineesta parhaaseen käyttökelpoiseen 
tekniikkaan perustuvalla kaasutuslaitoksella.

Hanke voi toteutua vain, jos energiakäyttö osoittautuu talou-
dellisesti järkeväksi. Hankkeella on merkittävä vaikutus jäte-
huoltoon. Sen avulla energiakäyttöön soveltuva jäte saadaan 
pois kuormittamasta kaatopaikkoja. 

2.2 Hankkeen aikataulu

YVA-menettely käynnistyi 7.10.2004, kun Lahti Energia toimitti 
ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaiselle, 
Hämeen ympäristökeskukselle. Yhteysviranomainen kuulutti 
YVA-ohjelman 10.10.2004 ja antoi lausunnon arviointiohjel-
masta 16.12.2004.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely saadaan päätökseen 
keväällä 2005. Päätökset hankkeesta sekä hankkeen yksityis-
kohtaisesta suunnittelusta tehdään vuoden 2005 aikana.

YVA-menettelyn jälkeen on mahdollista hakea valitulle ratkai-
sulle ympäristölupaa. Lupakäsittely, toimijoiden keskinäisten 
sopimusten valmistelu ja laitoksen suunnittelu vievät aikaa 
yhteensä noin vuoden.

Suunnitelmien mukaan kaasutuslaitoksen rakentamisen olisi 
tarkoitus alkaa vuonna 2006, jolloin kierrätyspolttoaineen kaa-
sutus voisi käynnistyä vuonna 2008.

Edellä olevassa aikataulussa hanke on mahdollista toteuttaa 
ehdotetun kansallisen biojätestrategian tavoitteen mukaisesti. 
Biojätestrategian tavoitteista on kerrottu tarkemmin kohdassa 
13.5.

2.3 Aiemmat vaiheet jätteiden energiahyötykäytössä

Vuonna 1975 valmistuneen Kymijärven voimalaitoksen pää-
kattila muutettiin kivihiilikäyttöiseksi vuonna 1982. Vuodesta 
1998 laitoksella on ollut käytössä biomassasta ja kierrätyspolt-
toaineesta tuotekaasua valmistava kaasutuslaitos. Vanha kaa-
sutin on käsitellyt 110 000 tonnia jätepolttoainetta vuodessa. 
Nykyisen kaasuttimen käytöllä voidaan korvata noin 15 – 20 % 
pääkattilassa poltettavista fossiilisista polttoaineista. Vanhalla 
kaasuttimella tuotetusta tuotekaasusta noin 70 % on tuotettu 
jätteenpolttoasetuksen mukaisesti määritellystä kierrätyspolt-
toaineesta.

Lahti Energian Kymijärven voimalaitos on ollut merkittävä 
osa paikallista, alueellista ja valtakunnallista jätehuoltojärjes-
telmää. Lahti Energia Oy on ollut myös edelläkävijä lajitellun 
kierrätyspolttoaineen energiasisällön hyödyntämisessä.

Itä-Suomen ympäristölupavirasto antoi Kymijärven nykyisel-
le voimalaitokselle ympäristöluvan 19.3.2004. Lahti Energia 
on valittanut ympäristöluvasta, eikä se ole siksi lainvoi-
mainen. Ympäristölupapäätökseen liittyvä jätteenpoltto-
asetuksen kansallinen tulkinta on valitetuilta osin kesken. 
Ympäristölupaehdoissa on tulkittu jätteenpolttoasetusta siten, 
että pääkattilan prosessi katsotaan jätteen rinnakkaispoltoksi, 
mikäli pääkattilassa poltetaan kaasuttimella tuotettua puhdis-
tettua tai puhdistamatonta tuotekaasua, joka on valmistettu 
jäteperäisestä polttoaineesta. Tämän seurauksena kivihiilen 
polttoa koskevat savukaasupitoisuuksien raja-arvot tulevat jät-
teenpolttoasetuksen sekoitussäännön kautta. Näin muodos-
tuvat raja-arvot ovat merkittävästi tiukemmat kuin mitä pelkälle 
kivihiilen poltolle annetut raja-arvot. 

Mikäli ympäristölupapäätös astuu voimaan Itä-Suomen ym-
päristölupaviraston antamilla ehdoilla, toiminnan jatkaminen 
nykyisellään vaatii edellä esitetyn takia suuria investointeja 
savukaasujen puhdistinlaitteistoihin. Tämä ei ole laitoksen ra-
kenne ja ikä huomioiden taloudellisesti kannattavaa. Tällöin 
Kymijärven voimalaitoksen pääkattilassa kierrätyspolttoai-
neesta tuotetun tuotekaasun poltto joudutaan lopettamaan 
28.12.2005. Ratkaisuna jätteen energiahyötykäytön jatkami-
seksi ja toimivan infrastruktuurin hyödyntämiseksi on uuden 
kierrätyspolttoaineelle suunnitellun laitoksen rakentaminen.
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3 HANKKEESTA VASTAAVA JA MUUT 
OSAPUOLET

3.1 Hankkeesta vastaava

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa hankkeesta vastaa-
vana on Lahti Energia Oy. Kaasutuslaitos on tarkoitus toteut-
taa Lahti Energia Kymijärven voimalaitoksen yhteyteen. 

Lahti Energia on Lahden kaupungin 100 prosenttisesti omis-
tama yhtiö. Lahti Energia Oy toimittaa sähköä, kaukolämpöä 
ja maakaasua sekä niihin liittyviä palveluja pääasiassa Lahden 
ympäristöön. Lahden lisäksi jakeluverkkoon kuuluu Nastola 
ja Hollola sekä osin Iitti, Hämeenkoski ja Asikkala. Sähkön 
myynti vuonna 2003 oli 1 525 GWh (miljoonaa kilowattitun-
tia) ja kaukolämmön tuotanto 1 265 GWh vuodessa. Höyryä 
myytiin noin 250 GWh ja maakaasua 412 GWh. Yhteensä 
energiaa tuotettiin noin 3 040 GWh/a. Kaikkiaan jakelualueella 
on asiakkaita 77 000. Sähköasiakkaita on noin 73 000, kau-
kolämpöasiakkaita 6 000, maakaasuasiakkaita 294 ja höyryä 
toimitetaan kahdeksalle asiakkaalle. Yhtiön palveluksessa on 
noin 320 työntekijää. Yhtiön liikevaihto vuonna 2003 oli 137 
milj. euroa. 

3.2 Muut osapuolet

Polttoaineen valmistus
Kierrätyspolttoaineen käytön kannalta keskeistä on laatu-
vaatimukset täyttävän polttoaineen valmistus. Tätä toimintaa 
varten mm. Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) on saanut ympäris-
tölupapäätöksen Hämeen ympäristökeskukselta 15.2.2005. 
Kujalan käsittelykeskukseen suunnitellussa laitoksessa kä-
sitellään rakennus- ja purkutoiminnan-, sekä kaupan, teolli-
suuden ja palvelutoiminnan yhteydessä muodostuvaa jätettä 
sekä tarvittaessa asumisessa syntyvää jätettä. L&T jatkojalos-
taa vastaanotetut jätteet käsittelylaitoksessaan materiaalikier-
rätykseen ja energiahyötykäyttöön soveltuviksi. 

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on vuonna 1993 perustettu 13 
kunnan (Artjärvi, Asikkala, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, 
Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Padasjoki, 
Pukkila ja Sysmä) omistama osakeyhtiö. Yhtiön toimialueella 
asuu noin 198 000 asukasta ja toimii noin 9 000 yritystä. 

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:llä on keskeinen rooli koko 
Päijät-Hämeen jätehuollossa. Yhtiön Kujalan jätekeskuksessa 
käy vuosittain noin 50 000 ajoneuvoa ja jätteitä vastaanote-
taan noin 100 000 tonnia.  Edellä esitetyssä L&T:n käsittelylai-
toksessa muodostuvat rejektit, joille ei voida osoittaa taloudel-
lisesti kannattavaa käyttökohdetta, toimitetaan Päijät-Hämeen 
Jätehuolto Oy:n jatkokäsittelyyn tai loppusijoitusalueelle. 
Yhtiöllä on myös merkittävä rooli neuvonta- ja valistustehtä-
vissä.

Kuva 3-1 Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n Kujalan jätekeskus ja 
polttoaineen valmistuslaitoksen sijoittuminen

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallituksen hyväksymän ym-
päristö- ja liiketoimintastrategian mukaan yhtiö toimii mm. 
siten, että yhdyskuntajätteistä hyödynnetään 75 % vuonna 
2010 ja samalla jätehuollon ympäristövaikutuksia vähenne-
tään. Hyödyntämistavoitetta ei pystytä saavuttamaan pelkäl-
lä syntypistelajittelulla, vaan tarvitaan laitosmaista käsittelyä 
ja energiasisällön talteenoton tehostamista. Päijät-Hämeen 
Jätehuolto Oy:llä ei ole omaa polttolaitosta.

Hyödyntämisasteen nostaminen edellyttää tehokkaita toimia, 
jossa jätteiden tuottajien tarpeita varten kehitetään keräily-, 
kuljetus- ja käsittelyjärjestelmät, jotka mahdollistavat yhä te-
hokkaamman kierrätyksen ja hyödyntämisen valtakunnallisten 
tavoitteiden mukaisesti. Tässä Lahti Energia Oy:n ja Päijät-
Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistyö edistää merkittävästi ener-
giasisällön hyödyntämistä.

Lahden kaupunki
Lahden kaupunki omistaa Lahti Energia Oy:n ja se on myös 
suurin osakas Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:ssä. Kaupungin 
intresseissä on edelleenkin järjestää jätehuolto ja energian 
tuotanto toisiaan tukevalla tavalla. Päijät-Hämeen alueella jät-
teiden syntypaikkalajittelu ja kierrätys ovat valtakunnallisesti 
korkealla tasolla. Tämän muodostumista on edistänyt mah-
dollisuus hyötykäyttää jätteisiin sitoutunut energia paikallises-
sa voimalaitoksessa. 
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4 ARVIOIDUT VAIHTOEHDOT

4.1 Kierrätyspolttoaineen energiakäyttöhanke

Arvioitava hanke on kierrätyspolttoaineen energiahyödyntä-
minen tarkoitukseen rakennettavassa kaasutuslaitoksessa. 
Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastelu rajataan 
seuraavien toimintojen aiheuttamien vaikutusten tarkaste-
luun:

 kierrätyspolttoaineen kuljetus kaasutinlaitokselle

 kierrätyspolttoaineen vastaanotto

 kierrätyspolttoaineen kaasutus tuotekaasuksi

 tuotekaasun puhdistus

 tuotekaasun poltto

 savukaasujen puhdistus

 tuhkan kokoaminen, varastointi ja toimittaminen käsittelyyn.

Arvioitava hanke sijoittuu Kymijärven voimalaitoksen olemas-
sa olevalle voimalaitosalueelle. 

4.2 Hankkeen toteuttamatta jättäminen

YVA-laki edellyttää arvioitavaksi hankkeen toteuttamisvaih-
toehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamat-
ta jättäminen (ns. nollavaihtoehto), ellei tällainen vaihtoehto 
erityisestä syystä ole tarpeeton.

Arviointiohjelmassa tehtiin realistinen oletus, että mikäli tä-
mänkaltainen hanke ei toteudu Lahdessa, ohjautuu poltto-
kelpoinen ja muuten hyödyntämiskelvoton jäte ja siitä tehty 
kierrätyspolttoaine jonnekin muualle energiahyötykäyttöön. 
Tällaisen vaihtoehdon arviointi on ongelmallista, koska suurin 
osa siihen liittyvistä asioista ei ole hankkeesta vastaavan hal-
linnassa tai intresseissä.

Jos hanketta ei toteuteta, Kymijärven voimalaitos toimii jatkos-
sakin Lahden alueen merkittävimpänä kaukolämmön ja vasta-
painesähkön tuottajana. Tällöin energia tuotetaan pääkattilas-
sa pääosin kivihiilellä sekä osin tuotekaasulla, maakaasulla ja 
öljyllä. 28.12.2005 jälkeen tuotekaasun valmistamisessa jou-
dutaan mahdollisesti luopumaan jäteperäisten polttoaineiden 
käytöstä. Tällöin vanhan kaasuttimen polttoaineet ovat bio-
massa ja turve. 

Pohjoismaissa sähkön rajahintatuotantotapa on kivihiililauh-
desähkö. Siinä laitosten kokonaishyötysuhde on merkittävästi 
vastapainesähköntuotantoa huonompi. Vastapainelaitoksessa 
turbiinin läpi kulkeneen höyryn jäljellä oleva lämpöenergia käy-
tetään kaukolämpöverkon lämmittämiseen. Lauhdesähkön 
tuotannossa vastaava lämpöenergia johdetaan vesistöön ja 
jää hyödyntämättä. Mikäli hanketta ei toteuteta, kaasutuslai-
toksella tuotettava sähköenergia tuotetaan pohjoismaisen 
sähköverkon alueella olevassa kivihiililauhteella.

•

•

•

•

•

•

•

Kuva 4-1 Kymijärven voimalaitoksen sijainti  

Kuva 4-2 Kaasutinlaitoksen sijoittuminen 
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Kymijärven voimalaitoksen kaukolämmön tuotantokapasiteet-
ti ei nykyisellään riitä kattamaan kaukolämpöenergiatarpeen 
huippuja. Tällöin osa energiasta tuotetaan pienehköillä kauko-
lämpökeskuksilla, jotka toimivat kevyellä polttoöljyllä tai maa-
kaasulla. Rakennettava kaasutuslaitos vähentäisi kaukoläm-
pökeskusten käyttötarvetta, ja parantaisi siten Lahden alueen 
energiantuotannon kokonaishyötysuhdetta.

4.3 Tarkastelusta pois jätetty vaihtoehto

Arviointiohjelman lausunnoissa ja arviointiohjelman esittelytilai-
suudessa nousi esille kaasutuslaitoksen sijoittaminen Kujalan 
jätekeskuksen yhteyteen. Tätä perusteltiin mm. taloudellisilla 
ja  logistisilla syillä sekä ympäristövaikutuksilla.

Kujalan jätekeskuksen alue on kehittynyt voimakkaasti viime-
aikoina. Varsinainen jätealue ja sen välittömässä läheisyydes-
sä olevat teollisille toiminnoille varatut alueet on jo varattu eri 
toimijoille. Kujalan jätekeskuksen alueella ei ole tilaa kaasu-
tuslaitokselle.

Tämän lisäksi hankkeesta vastaavan - Lahti Energia Oy:n – kannalta 
Kujalan sijoitusvaihtoehto ei ole realistinen. Kaasutuslaitoksen 
sijoittaminen nykyisen voimalaitoksen yhteyteen antaa mm. 
seuraavia hyötyjä:

 olemassa olevan kaukolämpöverkon hyödyntäminen.

 olemassa olevan sähkönsiirtoverkon hyödyntäminen.

 olemassa olevien jäähdytysjärjestelmien hyödyntäminen.

 olemassa olevien tukipalveluiden kuten valvonnan, huol-
lon ja välivarastojen sekä kuljettimien hyödyntäminen.

Olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämisen vaikutus on 
taloudellisesti merkittävä. Kujalaan sijoitettavalle kaasutuslai-
tokselle pitäisi rakentaa liittymät niin kaukolämpö- kuin sähkö-
verkkoonkin. Myös käytön ja huollon kannalta on tarkoituksen-
mukaista ja taloudellisesti kannattavaa sijoittaa kaasutuslaitos 
olemassa olevan voimalaitoksen yhteyteen. Kymijärven voi-
malaitosalueella, voidaan edellä mainitun jo olemassa olevan 
infrastruktuurin lisäksi soveltuvin osin hyödyntää olemassa 
olevia apupolttoaineiden, tuhkien ja sivutuotteiden varastointi- 
ja käsittelyjärjestelmiä sekä liikennejärjestelyjä. 

•

•

•

•

Kuva 4-3Periaatekuva kierrätyspolttoaineen kaasutuksesta ja tämän YVA:n rajauksesta.
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5 HANKKEEN KUVAUS

5.1 Kymijärven voimalaitos nykyisellään 

5.1.1 Voimalaitoksen rakentaminen ja kehitysvaiheet

Kymijärven voimalaitos on valmistunut vuonna 1975 ollen val-
mistuessaan pelkästään öljykäyttöinen. Vuonna 1982 tehtiin 
muutos jolla mahdollistettiin kivihiilen käyttö. Vuonna 1986 
maakaasun tullessa Lahteen pääprosessin yhteyteen raken-
nettiin kaasuturbiinilaitos, sekä varustettiin pääkattila maa-
kaasupolttimilla. Vuonna 1998 käynnistyi kaasutinlaitos, joka 
syöttää pääkattilaan biomassasta ja jätepolttoaineista valmis-
tettua tuotekaasua. Kaasuturbiinissa käytetään vuosittain noin 
300 GWh maakaasua.

5.1.2 Prosessit

Höyrykattilassa pääpolttoaineena on kivihiili joka poltetaan 
pölypolttona.  Höyrykattilassa poltetaan myös maakaasua, 
kaasuttimella tehtyä tuotekaasua ja öljyä. Höyrykattilan höy-
ryllä pyöritetään turbiinia, joka tuottaa voiman generaattorille. 
Turbiinin jälkeen höyryn jäljelle jäänyt energia voidaan käyttää 
kaukolämmön tuotantoon. 

Höyrykattilaan on kytketty kiertopetikaasutin, jossa voidaan 
kaasuttaa kierrätyspolttoaineiden lisäksi biomassaa tai turvet-
ta.

Höyrykattilan lisäksi Kymijärven voimalaitoksella on käy-
tössä kaasuturbiini, joka on kytketty erilliseen generaatto-
riin. Kaasuturbiinin polttoaineena käytetään maakaasua. 
Kombikytkennällä eli ns. talvikäytössä kaasuturbiinin pako-
kaasujen lämpö otetaan talteen pääprosessiin pakokaa-
sukattilassa lämmittämällä siinä höyrykattilan syöttövettä. 
Kaasuturbiiniprosessia voidaan ajaa myös kesäkäytöllä, 
jolloin pakokaasukattilassa talteen otettu energia lämmittää 
kaukolämpövettä. Tätä ajotapaa käytetään nimensä mukai-
sesti kesällä, kun pääprosessi seisoo. Sitä voidaan käyttää 
myös höyryprosessin rinnalla joissakin erikoistilanteissa. 
Voimalaitoksen pääprosessi on Kuva 5-1 mukainen.

5.1.3 Mitoitus ja tuotanto

Kymijärven voimalaitoksen sähköteho on 200 MW ja kauko-
lämpöteho 250 MW. Vuotuinen energiantuotanto on noin 1 
000 GWh kaukolämpöä ja 600 - 1 000 GWh sähköä.  

5.1.4 Polttoaineet ja varastointi

Pääkattilassa käytetään vuosittain noin 1 700 GWh (250 000 t) 
vähärikkistä kivihiiltä, noin 350 GWh tuotekaasua ja noin 150 
GWh maakaasua. Kaasuttimella korvataan 15 - 20 % kattilan 
fossiilisesta polttoaineesta ja vähennetään laitoksen hiilidiok-
sidipäästöjä lähes yhtä suurella prosenttiosuudella. 

Kivihiiltä tuodaan useista eri maista Loviisan satamaan, josta 
se kuljetetaan voimalaitoksen omalle varastokentälle nykyisin 
rekkakuljetuksin. Laitosalueen varastokentälle voidaan sijoit-
taa noin 220 000 tonnia kivihiiltä. Tämä vastaa seitsemän kuu-
kauden kulutusta täydellä teholla. Maakaasu tulee Venäjältä 
Gasum Oy:n jakeluputkistoa pitkin voimalaitoksen paineen-
vähennysasemalle. 

Kaasuttimen polttoaineena käytetään teollisuudesta kerättyä 
pakkaus- ja purkujätettä, purua, jätepuuta sekä erilliskerättyä 
energiajätettä.

5.1.5 Ympäristönsuojelu ja valvonta

Voimalaitoksen yksiköillä on yhteinen valvomo, josta kaik-
kia koneistoja ja laitteita ohjataan ja valvotaan keskitetysti. 
Kymijärven voimalaitoksen kivihiilikattilan jälkeen on pölyn-
puhdistuksessa sähkösuodatin. Typenoksidipäästöjä halli-
taan polttoteknisesti yläilman säädön ja low-NOx -polttimien 
avulla. Rikkidioksidipäästöjä hallitaan erittäin vähärikkisen kivi-
hiilen ja kaasupolttoaineiden avulla. Voimalaitoksen savukaa-
sujen päästöjä ilmaan tarkkaillaan jatkuvatoimisin mittarein. 
Voimalaitoksen vesilaboratorio analysoi prosessivesiä sekä 
lauhteita ja höyryjä. Hiililaboratoriossa analysoidaan kivihiili- 
ja puupolttoaineita.

Kuva 5-1 Kymijärven voimalaitoksen pääprosessi
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5.2 Arvioitava kaasutuslaitos

5.2.1 Mitoitus ja tuotanto

Hankkeessa on tarkoitus kaasuttaa maksimissaan 300 000 
tonnia kierrätyspolttoainetta vuodessa. Keskimääräisen kaa-
sutusmäärän on arvioitu oleva 250 000 tonnia kierrätyspoltto-
ainetta vuodessa. Laitoksen polttoaineteho on noin 160 MW, 
sähköteho noin 35-45 MW ja kaukolämpöteho 95-100 MW. 
Laitos tulee ympärivuotiseen, jatkuvaan käyttöön.

5.2.2 Polttoaineet

Polttoaineena laitoksessa käytetään kierrätyspolttoainetta ja 
maakaasua. Maakaasua käytetään tarvittaessa käynnistys- ja 
apupolttoaineena.

Kierrätyspolttoaineen valmistus ei sisälly tähän hankkee-
seen, vaan siitä vastaavat muut toimijat. Lahti Energia Oy 
tekee sopimukset kierrätyspolttoaineen valmistajien kanssa. 
Sopimuksissa otetaan huomioon mm. polttoaineen laatu- ja 
toimitusvaatimukset.

5.2.3 Laitosrakennukset

Kaasutuslaitosta varten rakennetaan laitosrakennus, jonne si-
joitetaan polttoprosessin edellyttämät laitteistot kuten kaasutin, 
tuotekaasun puhdistinjärjestelmä, kattila sekä savukaasujen 
puhdistuslaitteistot. Lisäksi rakennetaan mm. kierrätyspoltto-
aineen vastaanottoon, varastointiin ja kuljetukseen liittyvät tilat 
ja laitteistot sekä savupiippu. Kierrätyspolttoaineen vastaanot-
torakennukset rakennetaan nykyisen voimalaitosalueen pää-
portin pohjoispuolelle (sisään ajettaessa vasemmalle). 

Kaasutuslaitoksen kattilarakennuksen korkeus on suunnitel-
missa n. 45 metriä maanpinnasta muiden osien ollessa hie-
man matalammat. Savupiipun korkeudeksi on leviämismalli-
laskelmissa oletettu 80 metriä ja sisähalkaisijaksi 2 m. 

5.3 Kierrätyspolttoaineen kuljetus 
voimalaitokselle

Noin puolet voimalaitokselle tulevasta kierrätyspolttoainees-
ta tulee Kujalan jätekeskuksesta. Kujalan jätekeskuksesta 
kierrätyspolttoaine tulee yhdistelmäajoneuvoilla maantie 312 
(Levonkatu) pitkin valtatielle numero 4. Valtatieltä 4 liitytään  
valtatielle 24 (Holman-Kymijärven maantie). Valtatieltä 24 
on liittymä teollisuusalueen läpi kulkevalle Kytölänkadulle ja 
Voimakadulle.

Valtatiellä 24 pitkin kulkee nykytilanteessa kivihiiliautoja keski-
määrin 25, tuhka-autoja 12 ja kierrätyspolttoaineen kuljetusau-
toja 32 kpl vuorokaudessa. Kierrätyspolttoaineesta valtaosa 
tulee jo nykyisin em. reittiä, mutta satunnaisesti kuljetukset 
ovat tulleet muitakin reittejä kuten Ilmarisentietä -Väinämöisen 
tietä pitkin. Viiden viimeisimmän vuoden aikana vuosittainen 
ajoneuvomäärä alueelle on ollut 13 000 - 22 000 ajoneuvoa.

Nykyisin kierrätyspolttoaineen kuljetus tapahtuu vaihtolava-au-
toilla ja pakkaavilla jätteiden kuljetusajoneuvoilla. Kun kierrä-
tyspolttoaineen valmistuslaitos aloittaa toimintansa, niin polt-
toaine tulee voimalaitokselle puoli- tai täysperävaunuautoilla. 
Kuormakoko kasvaa 2-3 kertaiseksi, minkä vuoksi liikenne-
määrä kasvaa nykyisestään ainoastaan noin 7-10 puoli- tai 
täysperävaunuajoneuvoa vuorokaudessa. Kaasutuslaitoksen 
kokonaisliikennemäärä on tällöin noin 40 – 45 yhdistelmäajo-
neuvoa vuorokaudessa. 

Kymijärven voimalaitosalueelle johtaa myös rautatie. 
Suunnitellun kaasutuslaitoksen polttoainevirroista osa on 
mahdollista ohjata rautatielle. Erityisesti tämä tarkoittaa muu-
alta kuin Kujalasta tulevia kuljetuksia. Esimerkiksi Keravan 
Saviolta kierrätyspolttoaine voidaan tuoda rautatiekuljetuksi-
na.  Maksimissaan se voisi olla noin 100 000 tonnia vuodessa. 
Tämä tarkoittasi 100 kuljetuskertaa vuodessa. Jos kuljetuk-
set tapahtuisivat arkipäivisin, tarkoittaisi se keskimäärin kahta 
kuljetuskertaa viikossa. Samalla se vähentäisi kolmanneksen 
kuorma-autoliikenteestä.

Kuva 5-2Kaasutuslaitokselle tulevat kuljetusreitit 

5.4 Polttoaineen vastaanotto

Kierrätyspolttoaine toimitetaan kaasutuslaitoksen vastaanot-
toasemalle joko paalattuna, paalattuna ja käärittynä silppu-
na, tai irtosilppuna katetuilla puoli- tai täysperävaunuautoilla. 
Kierrätyspolttoaineen välivarastot sijaitsevat kierrätyspoltto-
aineen purkuaseman yhteydessä pääportin pohjoispuolella 
(kts. kuvasovite). Samalle purkuasemalle on mahdollista pur-
kaa myös rautateitse tulevat kuljetukset. Välivaraston koko 
vastaa kahden vuorokauden polttoainetarvetta.

Kaikki laitokselle saapuvat kierrätyspolttoainekuormat punni-
taan ja polttoaineen laatua valvotaan.  

Talvisissa olosuhteissa polttoainepaalit voivat jäätyä varas-
toinnin yhteydessä. Todennäköisesti jäätyneet paalit toimite-
taan takaisin Kujalaan murskattavaksi. Suunnitteluvaiheessa 
polttoaineen syöttöjärjestelmään on suunniteltu murskain. Jos 
murskainta tarvitaan, se sijoitetaan rakennuksen sisälle, jonka 
seurauksena sen meluvaikutus jää vähäiseksi. 
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5.5 Kierrätyspolttoaineen kaasutus

Kaasutuksen tarkoituksena on tuottaa tuotekaasua, jota polt-
tamalla tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä. Tuotekaasu saa-
daan kaasuttamalla kierrätyspolttoaine. 

Hankkeessa Kymijärven voimalaitoksen yhteyteen rakenne-
taan uusi kaksilinjainen kaasutuslaitos. Kiinteän polttoaineen 
kaasutus tapahtuu ns. kiertävässä leijukerroksessa (CFB-
kaasutin). Leijukerros muodostuu pienistä rakeista, jotka ovat 
polttoaineen tuhkaa ja muuta petimateriaalia. Materiaali voi 
olla hiekkaa, kalkkikiveä tai muuta vastaavantyyppistä ainet-
ta. Lisäksi petimateriaaliin on sekoit tuneena polttoainetta eri 
muodoissa. 

Koska kierrätyspolttoaineet sisältävät paljon haihtuvia aineita, 
voidaan suuri osa tällaisesta polttoaineesta muuttaa kaasuiksi 
varsin tehokkaasti. Kaasuttimeen puhalletaan kuumaa ilmaa, 
joka reagoi polttoaineen kanssa muodostaen häkää, vetyä, 
metaania ja muita palavia kaasukompo nentteja. Reaktorissa 
vallitsee erittäin hyvät lämmön- ja aineensiirron olosuhteet, 
ja suuri petima teriaalin kierto tasaa tehokkaasti lämpötiloja. 
Polttoaineen sisältämä karkea tuhka jää kaasuttimen pohjalle, 
josta se poistetaan vesijäähdytetyllä pohjatuhkaruuvilla.

5.6 Tuotekaasun puhdistus

Kaasuttimella valmistettu tuotekaasu puhdistetaan ennen 
varsinaista energiantuotantovaihetta. Tämän toimenpiteen 
avulla pienennetään savukaasupäästöjä ja kattilan jälkeisellä 
savukaasun puhdistuksella varmistetaan, että savukaasujen 
määrä ja haitta-ainepitoisuudet ovat jätteenpolttoasetuksen 
mukaiset. Tuotekaasun puhdistus mahdollistaa myös sähkön-
tuotannon hyötysuhteen maksimoinnin, koska voidaan käyt-
tää korkeita höyrynarvoja.  

5.7 Kaasun poltto

Kaasuttimilta tuleva puhdistettu tuotekaasu johdetaan tuote-
kaasukanavan kautta kaasunpolttoon. Poltto tapahtuu kaa-
sunpolttokattilan kaasupolttimilla. Kumpaakin kaasutinta var-
ten kattilassa on 2 kpl polttimia eli yhteensä 4 poltinta. 

Jätteenpoltossa yleisimmin käytettyjä tekniikoita ovat arina- ja 
leijukerrospoltto sekä kaasutus yhdistettynä tuotekaasun polt-
toon. Lahti Energia Oy:llä on pitkä kokemus kierrätyspoltto-
aineen kaasutuksesta ja siihen liittyvästä tuotekehityksestä. 
Kokemukset tekniikasta ovat olleet hyviä. Tämän perusteella on 
suunnitellun laitoksen polttotekniikkavaihtoehdoista päädytty 
kaksilinjaiseen kaasutukseen yhdistettynä kaasunpolttokatti-
laan. Näin rakennettavan uuden voimalaitoksen hyötysuhteet 
tulevat olemaan perinteisellä jätteenpolttotekniikalla saavutet-
tavia arvoja korkeammat. Suunnitellussa kaasutuslaitoksessa 
sähköntuotantohyötysuhde on yli 5 %-yksikköä korkeampi kuin 
arinakattilalaitoksessa. Tekniikalla on mahdollista saavuttaa 
myös hieman suurempi sähköntuotantohyötysuhde kuin ari-
nakattilalaitoksessa (lauhdeajolla). Hyötysuhdetarkasteluissa 
on oletettu laitostyyppien tuottavan lauhdesähköä.

Kahden kaasuttimen ratkaisumalli lisää myös koko laitoksen 
käytettävyyttä mm. mahdollisissa häiriö- ja osakuormatilan-
teissa. Suunniteltu kaasutukseen perustuva laitos on myös 
vastaavia arina- ja leijukerroskattiloita tuottavampi, joten va-
linta näiltä osin perustuu tuotantotaloudellisiin ja ympäristö-
tekijöihin. 

Vaikka tässä YVA:ssa tarkastellaan vain kaasutustekniikkaa, 
ympäristövaikutusten kannalta ei ole merkitystä tarkastellaan-
ko leijukerros- tai arinakattilalaitosta.

5.8 Siirtolinjat ja muut erityispiirteet

Hankkeen rakentaminen ja toteutus ei edellytä uusia kauko-
lämpö- tai sähkölinjoja. Tarvittavat rakenteet ovat nykyisen 
voimalaitoksen käytössä.  

Kuva 5-3. Kaasutinlaitoksen prosessikaavio 
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5.9 Kemikaalit ja muut polttoaineet

Toiminnassa tarvittavat kemikaalit ja apuaineet tuodaan laitok-
selle joko myyntipakkauksissaan ja varastoidaan sellaisinaan 
kemikaalivarastossa tai säiliöautoilla ja varastoidaan tarkoi-
tukseen suunnitelluissa varastosäiliöissä. Kaikkien kemikaa-
lien varastointitilojen osalta varmistetaan rakenteellisesti, että 
mahdollinen vuoto ei pääse maaperään. Säiliöiden kunto ja 
varaston tilanne tarkastetaan säännöllisesti.

Laitoksella tarvittavat kemikaalit ovat:

 prosessiveden käsittelyaineita  

 savukaasun puhdistukseen käytettäviä aineita (esim. kal-
siumhydroksidi, aktiivihiili, ammoniakki)

 tavanomaisia pesuaineita

 voiteluöljyjä ym.

 vara- ja apupolttoaineena on maakaasu

5.10 Savukaasupäästöt ja puhdistus

5.10.1 Päästöjen laatu ja määrä
Kierrätyspolttoaineen poltossa muodostuu mm. hiilidioksidia 
(CO2), typen oksideja (NOX), rikkidioksidia (SO2) ja hiukkasia. 
Lisäksi voi syntyä poltto-olosuhteista ja polttoaineen laadus-
ta riippuen kaasumaisia orgaanisia aineita, kloorivetyä (HCl), 
fluorivetyä (HF), hiilimonoksidia eli häkää (CO), dioksiineja ja 
furaaneja sekä raskasmetalleja. Valtioneuvoston asetus jät-
teen polttamisesta (362/2003) asettaa tiukat päästörajat edel-
lä mainituille epäpuhtauksille hiilidioksidia lukuun ottamatta. 
Hiilidioksidipäästöjen suuruus riippuu mm. siitä kuinka suuri 
osuus poltettavasta kierrätyspolttoaineesta on puuperäistä 
jätettä, sillä puusta ei poltettaessa lasketa syntyvän hiilidiok-
sidipäästöjä.

Taulukko 5-1 on esitetty jätteenpolttoasetuksen mukaiset 
päästörajat.   Kaasutuslaitos suunnitellaan siten, että pääs-
töt alittavat jätteenpolttoasetuksessa asetetut raja-arvot ja 
käytännössä pitoisuudet jäävät näiden rajojen alapuolelle. 
Taulukon suluissa ilmoitetut arvot ovat leviämismallinnukses-
sa käytettyjä lukuja, jotka ovat raja-arvopitoisuutta lähempänä 
laitoksen pitoisuuksia.

•

•

•

•

•

Taulukko 5-1 Jätteenpolttoasetuksen mukaiset päästörajat 
(mg/m3n, O2-pitoisuus 11%)

Päästökomponentti Pitoisuus sa-
vukaasussa, 
mg/m3n

Rikkidioksidi, SO2 50 (45)

Typenoksidit, NOx (NO2:na ilmoitettuna) 200 (179)

Hiukkaspäästöt 10 (9)

Kloorivety, HCl 10

Fluorivety, HF 1

Dioksiinit ja furaanit 0,1 × 10-6

Cd, Tl 0,05

Hg 0,05

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,5

Kaasumaiset ja höyrymäiset orgaaniset 
aineet orgaanisen hiilen kokonaismääränä, 
TOC 

10

Häkä, CO  - vuorokausikeskiarvo

10 minuuttisten pitoisuuksien 95 % piste

puolen tunnin keskiarvo

50 

150

100

 

Taulukkossa 5-2 on esitetty vuosipäästöt laskettuna siten, että 
kaasutuslaitoksen poltetaan keskimäärin 250 000 tonnia jätet-
tä vuodessa ja että päästöt ovat koko ajan sallittujen maksi-
miarvojen suuruiset. 

Nykyinen voima-
laitos Kaasutuslaitos

Kivihiilikattila kaasuturbiini Tuotekaasukattila

Teho (MW) 350 140 160

Käyntiaika (h/a) 8 000 5 000  8 000

 

Rikkidioksidipäästöt (t/a) 2 200 22 115

Typenoksidipäästöt (t/a) 2 050 215 460

Hiukkaspäästöt (t/a) 165 2 22

Savukaasujen lämpötila (°C) 145 80 150

Piipun korkeus (m) 154 30 80

Piipun suun sisähalkaisija (m) 3,0 3,2 2,0

Taulukko 5-2 Kaasutuslaitoksen arvioidut vuosipäästöt (t/a) verrattuna nykyisen voimalaitosten vuosipäästöihin.

5.10.2 Puhdistusmenetelmän yleiskuvaus
Rakennettavassa kaasutuslaitoksessa savukaasujen epä-
puhtauspitoisuuksiin vaikutetaan kaksivaiheisesti; ennen ja 
jälkeen tuotekaasun polton. Näin toimien voidaan ehkäistä 
osin poltossa muodostuvien haitta-aineiden muodostuminen. 
Samalla tuotekaasu jalostuu antaen tuotekaasukattilalle puh-
distamattoman kaasun polttoa paremmat suoritusarvot.

Tuotekaasun puhdistaminen letkusuodattimella ja apuainein-
jektoinnilla on oleellinen osa kattilan toimintaa ja savukaasu-
päästöjen hallintaa. Tuotekaasun puhdistamiselle ei ole ole-
massa muuta tutkittua ja toimivaa puhdistusmenetelmää. 
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Tuotekaasun puhdistamista on tutkittu Kymijärven voimalai-
toksen vanhalla kaasuttimella noin 3000 tuntia todellisesta 
tuotekaasuvirrasta erotetussa sivuvirrassa, joka on johdettu 
apu- tai pääkattilaan poltettavaksi.  

Suunnitellun kaasutuslaitoksen savukaasujen ja kierrätyspolt-
toaineen käsittely ei kytkeydy olemassa olevan voimalaitoksen 
savukaasujärjestelmiin.

5.10.3 Tuotekaasun puhdistus
Kaasuttimesta saatava kuuma raakakaasu sisältää pölyä, joka 
koostuu kaasuuntumattomasta hiilestä, kaasuttimessa käy-
tettävistä petimateriaaleista ja polttoaineen tuhkasta. Kuuma 
(910 °C) raakakaasu jäähdytetään kaasunjäähdyttimessä 
noin 400 – 450 °C:seen ja puhdistetaan letkusuodattimessa. 
Suodatuksen jälkeen tuotekaasun pölypitoisuus on alle 50 
mg/m3n, oletusarvon ollessa alle 10 mg/m3n. Tämän jälkeen 
puhdistettu tuotekaasu johdetaan kaasunpolttokattilaan.

Kaasun jäähdytyksen jälkeen suotimella erotettu hiilipitoi-
nen tuhka johdetaan vieressä sijaitsevaan pieneen, erilliseen 
tuhkanpolttoyksikköön, jossa tuhkan sisältämä hiiltojäännös 
poltetaan. Savukaasut jäähdytetään ja suodatetaan, jonka 
jälkeen ne voidaan johtaa esim. kattilan takavetoon ennen 
suodinta. Varastosiiloon siirrettävän käsitellyn tuhkan hiilipitoi-
suuden tavoitearvo on alle 3 %.

5.10.4 Savukaasujen puhdistus
Kaasunpolttokattilan jälkeen koko savukaasuvirta puhdiste-
taan haitta-ainejäämien lopullista pidätystä varten. Puhdistus 
tapahtuu letkusuodattimella tai vastaavan tehoisella menetel-
mällä. Tarvittaessa letkusuodattimeen injektoidaan kalsium-
hydroksidia esim. rikkidioksidin tai kloorivedyn poistamiseksi 
sekä aktiivihiiltä muiden epäpuhtauksien (esim. elohopea) 
poistamiseksi. 

Kahdessa vaiheessa suoritettava kaasunpuhdistus tulee 
täyttämään jätteenpoltolle asetetut vaatimukset savukaasun 
lopullisen puhtauden suhteen. Puhdistetut savukaasut joh-
detaan ilmakehään savupiipusta, jonka korkeus mitoitetaan 
päästöjen, paikallisten rakenteiden ja maastonmuotojen pe-
rustella. Alustavissa suunnitelmissa savupiipun korkeutena on 
tarkasteltu 80 metriä.  

5.11 Melu, haju ja pöly

5.11.1 Melu
Energialaitosalueella syntyvä melu aiheutuu mm. voimalai-
toksen piipuista, nykyisestä kaasuttimesta ja mm. paloilman 
ottoaukoista tulevasta jatkuvasta ”huminasta”, päiväsaikaan 
tapahtuvista kuljetuksista ja ajoittaisista huoltotoimista. 

5.11.2 Haju ja pöly
Kierrätyspolttoaineen käsittely kaasutuslaitoksella aiheuttaa 
vain vähän päästöjä ulkoilmaan. Tuotantotilat suunnitellaan 
ja rakennetaan siten, että pölyäminen ja hajun esiintyminen 
minimoituu. Kierrätyspolttoaineiden vastaanotto ja kuormien 
purku tapahtuu sisätiloissa. 

Kaasutuslaitoksen toiminnasta aiheutuva pölyäminen on pe-
räisin pääosin liikenteen aiheuttamasta teiden pölyämisestä.

Kaasutuslaitos ei muuta merkittävästi Kymijärven voima-
laitosalueella varastoitavan kierrätyspolttoaineen määrää. 
Toiminnasta ei aiheudu nykyistä enempää hajuhaittoja. 
Nykytilanteessa hajuhaittoja ei ole esiintynyt.

5.12 Vesi- ja jätevesihuolto sekä jäähdytysvedet

5.12.1 Nykytilanne
Kymijärven voimalaitos ottaa jäähdytysvetensä Vesijärven 
eteläpäästä. Vesi puhdistetaan mekaanisesti ja johdetaan 
kaupungin alitse louhittua noin 4 km pitkää tunnelia pitkin 
voimalaitoksen pumppaamoon. Suurin, hetkellinen, lupaehto-
jen mukainen virtaama on 3,5 m3/s. Vuonna 2004 pumpattiin 
lauhduttimen läpi vettä 80 miljoonaa m3. Osa prosessivedestä 
(57 000 m3) sekä talousvesi (7 000 m3) otetaan kaupungin ve-
sijohtoverkosta. Vuosittain käytetystä muusta kuin jäähdytys 
vedestä noin kolmannes saadaan laitosalueen porakaivoista. 
Kaupungin viemäriin johdetaan jätevesiä noin 18 000 m3, pää-
asiassa ioninvaihtosarjojen huuhteluvesiä (13 000 m3).

Kymijärven voimalaitoksella raakavettä käsitellään lisävedeksi 
ja pääprosessin päälauhteita puhdistetaan vesi-höyrykierron 
aikana. Lisäveden tärkeimpiä käyttökohteita ovat pääproses-
sin lisävesi, kaasuturbiinin vesiruiskutus, apukattiloiden lisä-
vesi, vesilaitoksen ja lauhdelaitoksen elvytykseen tarvittava 
vesi ja höyryturbiinin generaattorin suljettu jäähdytysvesijär-
jestelmä. Lauhduttimesta ja kaukolämmönvaihtimesta tuleva 
lauhde puhdistetaan ja palautetaan prosessiin.  

5.12.2 Kaasutuslaitos
Jätevesiä syntyy kaasutuslaitoksella lähinnä sosiaalitilois-
ta (saniteettivedet) sekä laitoksen pesu- ja huuhteluvesistä. 
Kaasutuslaitos tullaan liittämään kaupungin vesi- ja viemäri-
verkkoon. Piha-alueen sadevedet johdetaan olemassa oleval-
la sadevesiviemäröinnillä viivästysaltaiden kautta Joutjokeen. 

Jäte- ja jäähdytysvesipäästöjä koskevat vaatimukset määritel-
lään kaupungin viemäriverkostoon johdettavan veden osalta 
ympäristölupapäätöksessä ja Lahti Vesi Oy:n kanssa tehtä-
vässä sopimuksessa sekä vesistöön johdettavien vesien osal-
ta ympäristölupapäätöksessä. 

Kymijärven voimalaitoksen käyttämä jäähdytysvesimäärä ei 
hankkeen toteutuksen takia kasva. Laitoksen savukaasun-
puhdistusjärjestelminä on laitoksen suunnittelussa tarkasteltu 
järjestelmiä joissa ei synny jätevesiä, joihin sovellettaisiin jät-
teenpolttoasetuksen päästörajoja.  

Kymijärven voimalaitos voi sille myönnetyn luvan perusteella 
ottaa jäähdytysvettä enintään 3,5 m³/s ja johtaa se sekä osa 
muista laitoksen jätevesistä purkuvesistöön. Nykyisen ja tule-
van laitoksen jäähdytysvesi otetaan Vesijärven eteläpäästä, 
puhdistetaan mekaanisesti ja johdetaan kaupungin alitse lou-
hittua noin 4 km pitkää tunnelia pitkin voimalaitoksen pump-
paamoon. 

Jäähdytysvedet johdetaan suoraan ja jätevedet öljynerot-
timien sekä viivästysaltaiden kautta Joutjokeen ja edelleen 
Vesijärven Enonselälle, Niemen sataman kohdalla olevaan 
lahteen. Lupaehtojen mukaan Joutjoen uoman eroosiosuoja-
rakenteet pidetään jatkuvasti kunnossa. Vesistöön johdettavi-
en käsiteltyjen vesien sisältämä kokonaisöljymäärä on ollut alle 
1 kg vuodessa ja siten siitä aiheutuneet ympäristövaikutukset 
ovat olleet vähäisiä. Vuonna 2000 arvioitiin Joutjokeen johdet-
tujen hydratsiinipitoisten säilöntävesien ympäristövaikutuksia. 
Veden ei todettu olevan välittömästi myrkyllistä eliöstölle. 

Vuosina 2002 - 2004 jäähdytysvettä otettiin 59,7…84,3 milj. 
m³/vuosi. Purkuvesistöön johdettu vuosittainen energia oli 
1623…2877 TJ. Jos vuoden 2003 lämpökuorma olisi siirtynyt 
kerralla vesistöön, olisi se Enonselällä nostanut veden läm-
pötilaa 3,9 °C ja koko Vesijärven lämpötilaa 1,0 °C. Vuosina 
2002 – 2003 jäähdytysveden keskimääräinen vuorokautinen 
lämpötilan nousu lauhduttimessa oli 5,1…7,3 °C. 
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Lämpötilamuutokset Joutjoessa on pyritty tasoittamaan mah-
dollisimman pieniksi. Tavoitteena on, ettei jäähdytysvesien 
lämpötilan nousu lauhduttimessa ylitä vuorokausikeskiarvo-
na 12 astetta, eikä nousunopeus tuntikeskiarvona 8 astet-
ta. Jäähdytysvedelle on rakennettu lämpötilahälytys, jolloin 
lämpötilan nousunopeutta voidaan hidastaa jäähdytysveden 
virtausta lisäämällä. Vuonna 2003 yli 12 °C ylittäviä lämpö-
tilanousuja mitattiin kesä-syyskuussa yhteensä 21 kertaa. 
Keskimääräinen nousu oli 13,2 ± 0,9 °C. Vuoden 2004 elo-
kuussa lämpötila nousi lähes kuukauden ajan luokkaa 12…16 
°C, nousun oltua yleisimmin 13…14 °C.  Tavoitearvojen ylit-
tyessä Vesijärven Enonselän veden lämpötilaa seurataan te-
hostetusti. 

Suunniteltu kaasutuslaitos ei tule lisäämään jäähdytysveden 
määrää Joutjoessa. Kaasutuslaitos tulee todennäköises-
ti lisäämään vesistöön johdettavan lämpöenergian määrää. 
Lisäys on noin 0 – 300 TJ kuukaudessa riippuen Kymijärven 
voimalaitoksen pääprosessin tehosta ja kaukolämmön tar-
peesta. 

5.13 Jätteet ja sivutuotteet

5.13.1 Jätehuolto
Kaasutuslaitoksen jätehuolto koskee enimmäkseen poltossa 
syntyviä tuhkia. Sosiaalitiloissa syntyy pieniä määriä yhdys-
kuntajätettä. Lisäksi laitteiden huollossa syntyy jonkin verran 
öljyistä jätettä. Yhdyskuntajätteen noutaa jätehuoltourakoitsi-
jat. Ongelmajätteet toimitetaan sopimusperusteisesti asian-
mukaiset luvat omaavaan käsittelylaitokseen tai loppusijoitus-
paikkaan. 

Kaasutuslaitokselle perustetaan jätteiden keräyspisteet tai 
hyödynnetään Kymijärven voimalaitoksen olemassa olevaa 
jätehuoltojärjestelmää. Jätteiden lajittelu ohjeistetaan työnte-
kijöille ja urakoitsijoille. Kaasutuslaitos liitetään Lahti Energian 
sopimuksiin tavanomaisten ja ongelmajätteiden noudosta.

5.13.2 Tuhkat ja kuona
Nykytilanteessa Kymijärven voimalaitoksella (v. 2004) muo-
dostuu kivihiilituhkaa noin 5 500 t/a, kaasuttimen pohjatuhkaa 
2 500 t/a ja kivihiilikattilan lentotuhkaa 38 000 t/a.

Kymijärven voimalaitoksen lentotuhka ja pääkattilan pohja-
tuhkaa on käytetty maanrakennusaineena. Mikäli soveltuvia 
kohteita ei ole ollut tarjolla, ne on läjitetty voimalaitoksen hallin-
noimalle Miekantien läjitysalueelle Kujalaan. Miekantien läjitys-
alueelle on läjitetty myös nykyisen kaasuttimen pohjatuhka.

Poltossa osa kierrätyspolttoaineiden sisältämistä haitallisista 
aineista kerääntyy tuhkiin. Tuhkien hyötykäytön ja sijoittamisen 
kannalta keskeistä on haitallisten aineiden pitoisuus ja liukoi-
suus. Poltossa muodostuviin tuhkiin vaikuttavat polttoaineen 
laatu ja puhtaus, polttotekniikka sekä tuhkan ja pölyn erotus-
tekniikka.

Kaasutuslaitoksen pohjatuhka tullaan todennäköisesti sijoit-
tamaan Miekantien tuhkan ja kuonan loppusijoitusalueelle. 
Suodatintuhka toimitetaan todennäköisesti erilliseen termiseen 
käsittelyyn, josta se  toimitetaan tarkoitukseen soveltuvalle 
kaatopaikalle. Tarkasteltavien sijoituspaikkojen täsmentyessä 
selvitetään myös alueiden maanomistus- ja hallintatiedot.

Taulukko 5-3 Arvio kaasutuslaitoksella syntyvistä tuhkamääristä: 

t/a hiilipitoisuus (%)
Pohjatuhka 12 000-18 000 0,3
Lentotuhka (tuotekaasu) 8 300-10 000 2,5
Lentotuhka (savukaasu) n. 800 2,5
Yhteensä: 21 000-29 000

Kaasutuslaitoksen kokonaistuhkamäärä normaalikäytössä on 
21 000 - 29 000 t/a riippuen lisäaineiden syöttömääristä, peti-
materiaalin seulonnasta ja kierrätyksestä.

5.13.3 Tuhkan ominaisuudet
Kierrätyspolttoaineen poltossa syntyvät tuhkajakeet saattavat 
sisältää ympäristölle haitallisia aineosia. Pohjatuhkassa (kaa-
sutus, leiju) ja pohjakuonassa orgaaniset haitta-aineet ovat 
yleensä hajonneet ja raskasmetallit pääosin lasittuneet liuke-
nemattomiksi. Raskasmetallien pitoisuus on tyypillisesti alle 
0,2 %. 

Lentotuhka ja savukaasujen puhdistustuote sen sijaan si-
sältävät enemmän orgaanisia yhdisteitä ja mahdollises-
ti liukoisessa muodossa olevia suoloja ja raskasmetalleja. 
Kaasutuslaitoksen suodintuhka sisältää mm. suodatusteknii-
kasta riippuen klooria 5 – 20 %, raskasmetalleja 1 – 3 %, alu-
miinia 1 – 10 % sekä kalsiumyhdisteitä ja petihiekkaa.  

Tuhkien sisältämien haitta-aineiden laadusta ja määrästä riip-
puen tuhkat sijoitetaan joko tavanomaisen jätteen tai ongel-
majätteen kaatopaikalle, jossa voidaan suorittaa jatkokäsitte-
lyä ennen loppusijoitusta. Tuhkien luokittelu tehdään analyysi-
en perusteella. Tuhkan sijoittaminen luvitetaan erikseen, kun 
tiedetään tuhkan laatu. 

Pohjatuhkalle tai pohjakuonalle pyritään jätehierarkian 
mukaisesti ensisijaisesti löytämään hyötykäyttökohteita. 
Epäpuhtauksia sisältävä lento- tai suodintuhka voidaan kä-
sitellä esim. stabiloimalla, jolloin se voidaan hyödyntää mm. 
kaatopaikan peiterakenteissa, tierakentamisessa tai meluval-
leissa. 

5.14 Hankkeen elinkaari

Kaasutuslaitoksen rakentaminen voidaan jakaa kolmeen vai-
heeseen: suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto. 

Suunnitellun kaasutuslaitoksen tekninen suunnitteluvaihe vie 
aikaa noin vuoden. Perustustöihin arvioidaan kuluvan nel-
jä kuukautta. Perustamista seuraava laitoksen laitteiden ja 
laitosrakennuksen pystyttäminen kestää noin 1 - 1,5 vuotta. 
Varsinainen rakennusvaihe kestää siten noin 1,5 – 2 vuotta. Tätä 
seuraava käyttöönotto kestää noin puoli vuotta, jonka jälkeen 
kaasutuslaitos on valmis tuotantokäyttöön. Suunnitelmien mu-
kaan rakentamisen olisi tarkoitus alkaa vuonna 2006, jolloin 
kierrätyspolttoaineen kaasutus voisi käynnistyä vuonna 2008.

Kaasutuslaitosta oletetaan ajettavan käytännössä täydellä 
teholla ympäri vuoden. Laitoksen tekninen käyttöikä on noin 
25-30 vuotta, jota voidaan pidentää uusimalla koneistoja 
tarpeen mukaan. Rakennusten ja pääkomponenttien osal-
ta esitetty käyttöikä on hyvinkin realistinen. Sen sijaan mm. 
eräiden instrumentointi- ja automaatiolaitteiden käyttöikä on 
selvästi lyhyempi eli 10 – 20 vuoden luokkaa. Uusimalla näitä 
käyttöiältään lyhyitä laitteita ja järjestelmiä, on 25-30 vuoden 
käyttöikä tarpeen mukaan helposti saavutettavissa ja ylitet-
tävissäkin. Lahti Energia tavoittelee yleisemminkin kaikkien 
omistamiensa laitosyksiköiden toistuvaa modernisointia siten, 
että pitkäikäisiä pääkomponentteja voidaan hyödyntää mah-
dollisimman pitkään.
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6 LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN JA 
SUUNNITELMIIN

6.1 Kierrätyspolttoaineen valmistus

Kierrätyspolttoaineen valmistus ei kuulu arvioitavaan hankkee-
seen, vaan se tulee olemaan oma hankkeensa, jossa on oma 
hankkeesta vastaava.  Yhteysviranomainen totesi lausunnos-
saan arviointiohjelmasta että, vaikka jätepolttoaineen valmis-
tus ei kuulu arvioitavaan hankekokonaisuuteen, polttoaineen 
alkuperä ja valmistuspaikat on kuvattava huolellisemmin hank-
keen liikennevaikutusten arvioimiseksi ja laadun varmistuksen 
menettelyt selvitettävä. 

Noin puolet kierrätyspolttoaineesta valmistetaan Kujalan jäte-
keskuksen yhteyteen tulevassa mekaanisessa käsittelylaitok-
sessa. Polttoainetta voi tulla myös Keravan Saviolla sijaitse-
vasta kierrätyspuistosta, jonne myös valmistuu polttoainetta 
valmistava laitos. Maahamme valmistuu myös muita jätteestä 
polttoainetta valmistavia laitoksia., joista voidaan tuoda polt-
toainetta Lahti Energia Oy:lle.

Polttoaineen valmistus tarkoittaa käytännössä jätteen laitos-
maista käsittelyä. Valtaosaltaan kyseessä on syntypaikalla 
esilajitellun materiaalikierrätykseen tai energiahyötykäyttöön 
tarkoitetun materiaalin ja sekalaisemman jätteen mekaaninen 
käsittely. Kujalaan tulevaan yksikköön rakennetaan kierrätys-
materiaalien lajittelu- ja paalauslinja sekä mekaaninen jätteen 
käsittelylinja, jolle vastaanotetaan jätehuoltomääräysten mu-
kaisesti lajiteltu jäte, joka nykyisin menee kaatopaikalle tai 
kaasutukseen. 

Käsittelylinjalla jäte murskataan ja seulotaan erilaisilla seuloil-
la. Metallit ja ei-magneettiset metallit erotellaan magneeteilla. 
Lopputuotteena tulee energiantuotannossa hyödynnettävä 
kierrätyspolttoaine sekä kaatopaikalle sijoitettava loppujae. 

Kierrätyspolttoaine, REF (Recycled Fuel), on syntypaikkalaji-
teltua erilliskerättyä jätepolttoainetta, joka on käynyt läpi lajitte-
lun, murskauksen ja magneettierotuksen. REF:lle on olemassa 
SFS-standardi 5875. Standardi määrittää menettelytavat, joita 
käyttäen kierrätyspolttoaineen laatu voidaan hallita ja poltto-
aine voidaan jakaa laatuluokkiin. Kaasutuslaitoksen yleisesti 
käyttämiä polttoaineluokkia ovat REF I ja REF II, jotka ovat 
kierrätyspolttoaineista laadultaan puhtaimpia. Mahdollisesti 
voidaan hyödyntää myös REF III ja RDF polttoaineita. 
Käytännössä käytettävä polttoaine koostuu puuhakkeesta, 
kaupan ja teollisuuden pakkausjätteestä sekä kotitalouksien 
erilliskerätystä energiajätteestä.

Vanhalle kaasuttimelle tulevan polttoaineen laatua on seurattu 
vuodesta 1997 ja polttoaineanalyysit on tehty Insinööritoimisto 
Paavo Ristola Oy:ssä SFS 5875 standardin mukaisesti. Jätte
enkäsittelylaitoksella valmistettavan kierrätyspolttoaineen laa-
tua tullaan jatkossakin tarkkailemaan saman standardin mu-
kaisesti ja tarvittavilta osin Lahti Energia Oy:n kanssa erikseen 
sovittavalla tavalla.

L&T hakee ympäristölupaa ottaa vastaan ja käsitellä vuosittain 
Kujalan jätteenkäsittelylaitoksessa keskimäärin 250 000 ton-
nia materiaalikierrätykseen ja energiahyötykäyttöön soveltuvia 
jätteitä. Jätteet ovat luokiteltavissa tavanomaiseksi jätteeksi. 
Jätemäärät jakaantuvat seuraavasti:

 kierrätysmateriaalit (paperi, muovi yms.) 50 000 t/a

 energiahyötykäyttömateriaalit (puu, energiajae) 50 000 t/a

 sekalainen jäte 150 000 t/a

Jätemäärä on vuosittain laitoksen kautta kulkeva maksimijä-
temäärä. Jätteet eivät ole samanaikaisesti käsittelylaitoksella, 
vaan alueella käsitellään vastaanotettu jäte vaatimusten mu-
kaisesti, jonka jälkeen se toimitetaan mahdollisimman nope-
asti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, joko hyötykäyttöön 
tai loppusijoitukseen.

Jätteenkäsittelylaitoksessa käsiteltävä jäte on peräisin L&T:n 
sopimusasiakkailta. Laitos on suunniteltu palvelemaan yhtiön 
Etelä- ja Itä-Suomen sekä osittain myös Keski-Suomen alu-
eella olevia asiakkaita. Jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta 
Lahteen vastaa luvan hakijan oma kuljetusorganisaatio ali-
hankkijoineen. Lisäksi alueelle otetaan vastaan erillissopimuk-
sin myös muiden kuljetusyhtiöiden tuomia jätteitä. 

Jätteen kuljetus jätekeskukseen tapahtuu pääosin puoli- tai 
täysperävaunuun sijoitetuissa konteissa. Lähialueilta jätteitä 
kuljetetaan myös jäteautoilla ja vaihtolava-autoilla. Laitokselta 
tapahtuva kuljetus Kymijärven voimalaitokselle tapahtuu pää-
osin puoliperävaunukonteissa. 

6.2 Tuhkan käsittely

Korostettakoon, että Kymijärven voimalaitokselle ei tule pysy-
vää tuhkan varastointipaikkaa tai minkään jätejakeiden esikä-
sittelyä. Sen takia tässä yhteydessä ei arvioida näiden jäteja-
keiden käsittelyä, hyödyntämistä tai loppusijoitusta.

Tuhkien sisältämien haitta-aineiden laadusta ja määrästä riip-
puen tuhkat sijoitetaan joko tavanomaisen jätteen tai ongel-
majätteen kaatopaikalle, jossa voidaan suorittaa jatkokäsit-
telyä ennen loppusijoitusta. Jakeiden hyötykäyttö- ja sijoitus-
mahdollisuuksia on kuvattu  arvioinnissa käytettävissä olevien 
lähtötietojen perusteella. Jakeiden sijoittamisesta aiheutuvat 
ympäristövaikutukset arvioidaan näiden alueiden ja laitosten 
ympäristövaikutusten arvioinnin ja luvanhaun yhteydessä. 

•

•

•
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7 ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN

7.1 Osallistumisen yleiset periaatteet

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua 
kaikki ne kansalaiset, joiden oloihin ja etuihin kuten asumi-
seen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin 
elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa.

Kansalaiset voivat lainsäädännön mukaan:

 esittää kannanottonsa hankkeen vaikutusten selvitystar-
peista silloin, kun hankkeen arviointiohjelman vireilläolosta 
ilmoitetaan

 esittää kannanottonsa tehtyjen selvitysten riittävyydestä 
arviointiselostuksen tiedottamisen yhteydessä

Ihmisten tavoitteet ja mielipiteet ovat tärkeitä, ja arviointime-
nettelyssä tavoitteena on näiden mielipiteiden huomioonotta-
minen. Keskenään ristiriitaiset tavoitteet voidaan siten suun-
nittelussa nostaa esille niin että kaikki näkemykset voidaan 
päätöksenteossa ottaa huomioon. Tämän vuoksi arvioinnin 
yhteydessä on usein tarpeen laajentaa lain velvoittamaa kuu-
lemismenettelyä.

7.2 Arviointiohjelman nähtävillä olo ja saadut 
lausunnot ja mielipiteet

Yhteysviranomainen Hämeen ympäristökeskus kuulutti ar-
viointiohjelman. Kuulutus ja YVA-ohjelma olivat nähtävillä 
11.10.-3.12.2004 Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristö-
keskuksessa ja Hämeen ympäristökeskuksen  Lahden toi-
mipaikassa. YVA-ohjelma on nähtävissä myös Internetissä 
osoitteessa www.lahtienergia.fi. YVA-ohjelmasta pidettiin ylei-
sötilaisuus 13.10.2004. 

Yhteysviranomainen pyysi YVA-ohjelmasta lausunnot 
Asikkalan, Hollolan ja Nastolan kunnanhallituksilta, Lahden 
ja Orimattilan kaupunginhallituksilta, Päijät-Hämeen liitolta, 
Etelä-Suomen lääninhallitukselta, Turvatekniikan keskuksel-
ta, Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskukselta ja Tiehallinnon 
Hämeen tiepiiriltä. 

Kuulemisessa saatiin yhteensä 9 lausuntoa. Lisäksi viisi henki-
löä antoivat kaksi mielipidettä. Annetut lausunnot ja mielipiteet 
on huomioitu yhteysviranomaisen lausunnossa. Kopio yhte-
ysviranomaisen lausunnosta on kokonaisuudessaan tämän 
arviointiselostuksen liitteenä. 

Yhteysviranomaisen lausunnossa merkittävimpänä nousi esille 
vaikutustarkastelun laajentuminen keskeisiltä osin hankkeena 
olevasta kaasutuslaitoksesta koko Kymijärven voimalaitoksen 
kattavaksi. Lausunnossa yhteysviranomainen toteaa: ”Vaikka 
jätteenpolttohanketta esitellään arvioinnissa erillisenä toimin-
takokonaisuutena Kymijärven voimalaitoksesta, niiden yhteis-
vaikutusten arvioimiseksi on tarpeen käsitellä yleisemmällä 
tasolla myös koko Kymijärven voimalaitoksen toimintaa, eri 
polttoaineiden käyttöä ja energiantuotannon kehittymistä sekä 
hankevaihtoehdon että nollavaihtoehdon tilanteessa”. Tämän 
perusteella lausunnossa todetaan, että ”keskeisimpien vai-
kutusten, kuten melun sekä ilma- ja jäähdytysvesipäästöjen, 
osalta on selvitettävä myös hankkeen yhteisvaikutukset muun 
laitoskokonaisuuden kanssa eli vaikutukset kaikkien laitos-

•

•

alueen polttolaitosten toimiessa”. Vaikutukset on selvitettävä 
nykytilanteessa ja hankkeen ja sen vaihtoehdon mukaisessa  
tilanteessa.

Tämän lisäksi yhteysviranomainen kiinnitti huomiota mm. seu-
raaviin asioihin:

 kuljetusreitit tarkennettava

 rakentamisvaiheen kuvaus tulisi lisätä

 muodostuvien tuhkien määrää tarkennettava

 hanketta koskeva lainsäädäntöä on tarkennettava

 vaihtoehtojen vertailussa huomioidaan myös nykytila

 laitoksen lähialueen ilmanlaatua on kuvattava. 

 liikenteen vaikutusta melualueisiin on kuvattava

 ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen kohdistu-
vat vaikutukset voisi kuvata omana kokonaisuutenaan.

 erilaiset onnettomuusriskit on selvitettävä ottaen huo-
mioon mm. asutuksen läheisyys. 

 selostuksen ymmärrettävyyteen on hyvä panostaa

Yhteysviranomaisen esille nostamat asiat huomioitiin selos-
tusta laadittaessa.

7.3 Suunnittelu-, ohjaus- ja 
seurantaryhmätyöskentely

Arviointityötä ohjaamaan perustettiin ohjaus- ja seuranta-
ryhmät. Ohjausryhmän työhön ovat osallistuneet hankkees-
ta vastaavan (Lahti Energia Oy), lisäksi Lahden kaupungin, 
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n, Lassila & Tikanoja Oyj:n ja 
Hämeen ympäristökeskuksen edustajat. Ohjausryhmä seura-
si työn etenemistä ja käsitteli ohjelma- ja selostusluonnosta 
sekä arvioi toimenpiteitä joita yhteysviranomainen edellytti 
lausunnossaan.

Ohjausryhmän lisäksi perustettiin seurantaryhmä johon kut-
suttiin Joutjoen omakotiyhdistyksen edustajia ja kaikki haluk-
kaat lähialueen asukkaat. Asukkaille järjestettiin keskustelu- ja 
esittelytilaisuudet. Tätä varten kaikkiin lähialueen talouksiin 
lähetettiin kutsut eri esittelytilaisuuksista.

Ryhmien työskentelyyn on osallistunut myös ympäris-
tövaikutusten arvioinnin laadinnasta vastannut konsultti 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy.

7.4 Arviointiselostuksen nähtävillä olo

Yhteysviranomainen ilmoittaa kuulutuksessa arviointiselos-
tuksen nähtävillä oloajan. Tänä aikana on mahdollista esittää 
mielipiteitä. Lisäksi yhteysviranomainen pyytää lausuntoja eri 
tahoilta.

Arviointiselostukseen voi tutustua seuraavissa toimipaikoissa 
niiden aukioloaikoina:

 Lahden  kaupungintalo, Harjukatu 31

 Lahden kaupungin pääkirjasto, Kirkkokatu 31

 Hämeen ympäristökeskus, Lahden toimipaikka, 
Kauppakatu 11 C.

 Hankkeen internet-sivuilla www.lahtinenergia.fi.
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 7.5 Yleisötilaisuudet

Ohjaus- ja seurantaryhmien kokousten lisäksi ympäristö-
vaikutusten arvioinnin yhteydessä haluttiin järjestää kai-
kille hankkeesta ja sen YVA:sta kiinnostuneille esittelytilai-
suus. Arviointiohjelmaa esiteltiin 13.10.2004 Lounas-kahvila 
Ilmattaressa, Lahdessa, Väinämöisentie 2. 

Arviointiselostusta esiteltiin selostuksen valmistuttua 
17.3.2005.

7.6 Arviointimenettelyn päättyminen

Hämeen ympäristökeskus antaa lausuntonsa tästä YVA-se-
lostuksesta enintään kahden kuukauden kuluessa nähtävillä 
oloajan päättymisestä. YVA-menettely päättyy ympäristökes-
kuksen lausuntoon. Kaasutuslaitokselle ei myönnetä ympäris-
tölupaa ennen YVA-selostuksen valmistumista.
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8 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN 
RAJAUS JA ARVIOINTIMENETELMÄT

8.1 Arviointitehtävä

Tehtävänä oli arvioida kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyt-
töhankkeen ympäristövaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edel-
lyttämällä tavalla ja tarkkuudella.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä:

 rajattiin tarkasteltavan hankkeen toteutusvaihtoehdot

 kuvattiin vaikutusalueen ympäristön nykytila

 arvioitiin odotettavissa olevat vaikutukset

 vertailtiin toteuttamisvaihtoehtoja ja sitä, että hanketta ei 
toteuteta

 selvitettiin haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuu-
det

 esitettiin ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjel-
maksi

 kuultiin asukkaita ja muita hankkeen vaikutuspiirissä ole-
via tahoja

Vaikutusarviot tehtiin koskien toimintoja sijoituspaikalla sekä 
tarvittavassa määrin niiden ulkopuolelle ulottuvia toimintoja 
kuten liikennettä sekä kaukolämpö- ja sähkönsiirtoyhteyksiä.

Savukaasupäästöjen vaikutuslaskelmat tehtiin noin 150 km2:
n alueelle.

8.2 Olemassa olevat selvitykset

Ympäristövaikutusten arvioinnin perustaksi on selvitetty 
Kymijärven voimalaitoksen ympäristön nykytilaa ja siihen vai-
kuttavia tekijöitä olemassa olevien selvitysten ja tutkimusten 
perusteella. 

Nykytilan kuvauksessa on käsitelty seuraavia ympäristön osa-
alueita: sijainti; maankäyttö, maisema ja rakennettu ympäristö; 
melu ja liikenne; ilmanlaatu; maa- ja kallioperä sekä pohjavesi; 
pintavedet sekä kasvillisuus ja eläimistö.

8.3 Tarkastelualueen rajaus 

Eri ympäristövaikutuksilla on erisuuruiset tarkastelualueet, 
kuten yhteysviranomainen lausunnossaan arviointiohjelmasta 
muistutti. Ohjelmassa esitettiin alustava tarkastelualuerajaus 
laajimman vaikutuksen (ilmapäästöjen leviämisen tutkimus-
alueen) mukaan. Monet vaikutukset jäävät huomattavasti lä-
hemmäksi kaasutuslaitosta. Vaikutusalueet ovat tarkentuneet 
arviointia tehdessä.  

Muulta kuin Kujalasta tulevien polttoainevirtojen vaikutuksia 
tarkasteltiin yleisellä tasolla liikenteen ja jätehuoltojärjestelmän 
kannalta. Oletuksena oli, että nollavaihtoehdossa alueella syn-
tyvä polttokelpoinen jäte ohjataan polttoon jonnekin muualle. 
Jonkun toisen, muulla paikkakunnalla ja toisessa maakun-
nassa sijaitsevan, jätteenpolttolaitoksen vaikutuksia ei tämän 
hankkeen yhteydessä arvioida.

8.4 Arviointimenetelmät ja –aineisto

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitiin hank-
keen vaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä laa-
juudessa. Arvioitaviksi tulivat kuvassa 8.2 esitetyt vaikutukset.

•
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Kuva 8-1. Arvioitavat ympäristövaikutukset (laki ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta, 2 
§, 1.4.1999).

Vaikutuksissa on kuvattu sekä rakentamisen että kaasutuslai-
toksen käytön aikaiset vaikutukset.

Aineiston hankinta ja menetelmät perustuivat:

 arvioinnin aikana käytössä oleviin hankesuunnitelmiin

 olemassa oleviin ympäristön nykytilan selvityksiin ja si-
joituspaikalla tai sen ympäristössä olevan toiminnan vai-
kutusten tarkkailuihin

 meneillään oleviin ja arviointimenettelyn aikana tehtyihin 
selvityksiin

 maastokäynteihin

 vaikutusarvioihin

 kirjallisuuteen

 ohjaus- ja seurantaryhmien kokouksissa ilmenneisiin 
asioihin

 lausunnoissa ja mielipiteissä esille tulleisiin seikkoihin.

8.4.1 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Arviointia varten koottiin tiedot sijoituspaikan ja sen lähiym-
päristön nykytilanteesta, maankäytöstä ja harjoitettavista toi-
minnoista. Tulevaisuuden suunnitelmat maankäytön suhteen 
selvitettiin kaavoista.

Hankkeen vaikutukset yhdyskuntien tärkeisiin verkostoihin 
ja yhdyskuntarakenteeseen selvitettiin pääosin jo hankkeen 
perusteluja kirjattaessa. Suunnittelualueen läheisyydessä si-
jaitsevat häiriintymiselle alttiit kohteet, kuten asutus sekä suo-
jelualueet, kartoitettiin.

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja luonnonmaisemaan 
hahmotettiin alueen nykytilaa ja laitoksen valmistusajankoh-
dan tilannetta vertaamalla. Hahmotuksessa hyödynnettiin 
valokuvia, joihin laadittiin kuvasovite laitoksesta. Vaikutuksia 
elinkeinoelämään arvioitiin hankkeen rakentamisaikaisilla työl-
lisyysvaikutuksilla ja näiden kerrannaisvaikutuksilla.

8.4.2 Maaperä sekä pinta- ja pohjavedet

Suunnittelualueen maaperä-, pintavesi- ja pohjavesitiedot 
koottiin. Hankesuunnitelmien perusteella määritettiin muo-
dostuvat jäähdytys- ja jätevesi määrät ja tätä kautta arvioitiin 
toiminnan vaikutukset ja esitettiin keinot, joilla vaikutukset mi-
nimoidaan. Vesistövaikutusten pohjatietona oli nykyisen toi-
minnan vaikutukset Vesijärven ekologiseen tilaan.

•

•

•

•

•

•

•

•



Lahti Energia Oy  Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhankkeen YVA-selostus  18

8.4.6 Melu

Voimalaitoksen melua on selvitetty mittauksin ja laskennalli-
sesti joulu-tammikuussa 2004-2005. Melua mitattiin laitosalu-
eella sekä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa eli voimalaitok-
sen lähialueen asuintalojen pihoilla.

Laskennallisessa arvioinnissa on lähtömelutasot arvioitu nyky-
tilanteen osalta tehtyjen mittausten perusteella ja uuden kaa-
sutuslaitoksen osalta laitostekniikkaan, esitettyihin suunnitte-
luratkaisuihin ja nykyisen kaasutuslaitoksen melumittauksiin 
perustuen.  

Kaasutuslaitoksen vaikutus lähialueiden melutasoihin selvitet-
tiin laskennallisesti. Meluvyöhykkeiden laskennassa käytettiin 
3-ulotteista melunlaskentamallia (Brüel & Kjær Predictor). 
Mallissa otetaan huomioon mm. maastonmuodot, rakennus-
ten este- ja heijastusvaikutukset sekä maaperän vaimennus 
melun leviämisympäristönä. 

Laskennallisessa arvioinnissa on lähtömelutasot arvioitu nyky-
tilanteen osalta tehtyjen mittausten perusteella ja uuden kaa-
sutuslaitoksen osalta laitostekniikkaan, esitettyihin suunnit-
teluratkaisuihin ja vanhan kaasutuslaitoksen melumittauksiin 
perustuen. Meluvaikutuksia arvioitaessa huomioitiin erityisesti 
lähiasutuksen sijainti.

8.4.7 Liikenne

Hankkeesta aiheutuvan liikenteen määrä, rakenne ja reitit ku-
vattiin. Liikenteen meluvaikutukset arvioitiin liikennemäärien ja 
raskaan liikenteen aiheuttaman, aikaisemmin mitatun meluta-
son perusteella.

8.4.8 Sosiaaliset vaikutukset

 Sosiaalisia vaikutuksia arvioitaessa kaasutuslaitoksen pääs-
töjen ja muiden vaikutusten merkitystä tarkasteltiin paikallisten 
ihmisten ja muiden vastaavien intressitahojen näkökulmasta. 
Tärkeä osa sosiaalisten vaikutusten arviointia on ihmisten 
kokemusten, mielipiteiden ja pelkojen selvittäminen. Näitä 
selvitettiin ohjaus- ja seurantaryhmätyöskentelyssä, esittelyti-
laisuuksissa ja kuulemismenettelyn yhteydessä. Lisäksi otet-
tiin huomioon eri tahojen lausunnoissa esitetyt näkökohdat ja 
huomioitiin hankkeen herättämä lehtikirjoittelu. 

8.4.9 Luonnonvarojen hyödyntäminen

Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen tar-
kasteltiin arvioimalla vaikutuksia keskeisiin luonnonvaroihin: 
pohjavedet, maa-ainekset, fossiiliset polttoaineet. Pohjaveden 
ottoon kohdistuvat vaikutukset pohjavesiriskien yhteydessä 
kuvatuin menetelmin, maa-aineksiin laskemalla neitseellisiä 
maa-aineksia korvaava tuhkamäärä ja fossiilisten polttoainei-
den korvaavuutta kuvataan laskemalla se osuus mikä voidaan 
korvata kierrätyspolttoaineella.

8.4.10 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Hankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset (liikenne, melu, 
pölyäminen) ja niiden kesto ja ajoittuminen kuvattiin.

8.4.3 Luonto

Arviointia varten koottiin tiedot suunnittelualueen ympäristön 
suojelualueista, valtioneuvoston vahvistamista suojeluoh-
jelmista sekä muista tiedossa olevista ympäristökohteista. 
Arvioinnissa tarkasteltiin myös hankkeen mahdollisia vaiku-
tuksia Natura 2000 –ohjelmassa suojeltaviin luontoarvoihin. 

8.4.4 Ihmisen terveys, elinolot ja viihtyvyys

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi jaettiin kahteen 
osaan; terveyteen kohdistuviin vaikutuksiin sekä elinoloihin ja 
viihtyvyyteen kohdistuviin nk. sosiaalisiin vaikutuksiin.

Vaikutukset ihmisten terveyteen arvioitiin pääosin ilmanlaatu- 
ja meluvaikutusten perusteella. Vaikutusten suuruutta verrat-
tiin ohje- ja raja-arvoihin.

8.4.5 Vaikutukset ilmanlaatuun

Kaasutuslaitoksen toimiessa aiheutuvat päästöt ilmaan määri-
tettiin laskennallisesti. Näiden määrää ja ajoittumista käyttäen 
arvioitiin vaikutukset paikalliseen ilmanlaatuun. 

Päästöjen leviämislaskelmiin käytettiin Ilmatieteen laitoksella 
kehitettyä ilman epäpuhtauspäästöjen leviämistä kuvaavaa 
matemaattis-fysikaalista tietokonemallia, ns. kaupunkimallia. 
Kaupunkimallilla määritettiin Lahti Energia Oy:n Kymijärven 
voimalaitoksen sekä suunnitellun kaasutuslaitoksen pääs-
töjen aiheuttamia ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. 
Leviämismallilaskelmissa tarkasteltiin rikkidioksidi-, typenok-
sidi- ja hiukkaspitoisuuksien muodostumista laitoksien lähi-
ympäristöön. Laskelmat tehtiin tarkastelleen Kymijärven voi-
malaitoksen nykytilannetta vastaavia maksimipäästöjä sekä 
tilanteessa, jossa nykyinen voimalaitos ja kaasutuslaitos aja-
vat käytännön maksimiteholla. 

Mallilaskelmien meteorologisina tietoina käytettiin tutkimus-
alueiden ilmastollisia olosuhteita edustavaa kolmen sää-
aseman vuosien 2001-2003 havainnoista muodostettua 
yhdistelmäaineistoa. Päästöjen leviämistä sekä pitoisuuk-
sien muodostumista tulostuspisteisiin tarkasteltiin kaikissa 
vuosien 2001–2003 tunneittaisissa ilmastollisissa tilanteissa. 
Leviämismallilaskelmissa huomioitiin paikalliset päästöjen 
kulkeutumiseen ja sekoittumiseen vaikuttavat tekijät, joita ovat 
mm. topografia ja laskenta-alueen maaston, vesistöjen ja asu-
tuksen aiheuttamat leviämisalustan rosoisuuserot. Typen ok-
sidien ilmakemiallinen muuttuminen päästöjen kulkeutumisen 
aikana otettiin myös huomioon laskelmissa.

Leviämislaskelmien tuloksina saatuja rikkidioksidin, typen 
oksidien ja hiukkasten pitoisuuksia vertailtiin työssä ilmanlaa-
dun ohje- ja raja-arvoihin. Lisäksi raportissa on esitetty tietoja 
puhtaiden tausta-alueiden pitoisuustasoista sekä paikallisten 
ilmanlaatumittausten tuloksia tulosten vertailuaineistona.
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9 KYMIJÄRVEN VOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN 
NYKYTILAN KUVAUS

9.1 Sijainti ja maankäyttö

Kymijärven voimalaitosalue sijaitsee Lahden kaupungin 
Myllypohjan ja Möysän kaupunginosissa noin kilometri valtatie 
4:stä (E75) länteen. Laitostontin koillisrajaa sivuaa 110 kilovol-
tin sähkölinja ja lounaisrajaa Niemen teollisuusraide. Raiteen 
vieressä sijaitsee Vesijärven Enonselälle Kymijärvestä laskeva 
Joutjoki. Voimalaitosalueella sijaitsevat mm. Lahti Energia Oy:
n Kymijärven voimalaitoksen toimisto, hiili- ja kemian labora-
torio, sähkö- ja konekorjaamo, hiilen purkausasema, junille 
tarkoitettu öljyn purkaushalli, säiliöautoja varten lastausalue, 
voimalaitosrakennus, kierrätyspolttoaineen käsittelyhallit, 
maakaasun paineenalennusasema, sähkökenttä, öljysäiliöt ja 
kivihiilen varastokenttä.

Tieyhteys Kymijärven voimalaitosalueelle kulkee Voimakadulta, 
joka jatkuu pohjoiseen Vipusenkatuna. Voimakadun alkupääs-
sä on liittymä valtatielle 24 Kytölänkadun kautta. Kytölänkatu 
liittyy valtatiehen tasoliittymän kautta. Etelästä nykyinen yhte-
ys tulee Voimakadulle Väinämöisentietä tai Ratavartijankatua 
pitkin. 

Lähimmät omakotitaloalueet sijaitsevat noin 300 metrin 
päässä itä- ja lounaispuolella Kymijärven voimalaitoksesta  
(Kumukatu, Siltamäenkuja) sekä lounaassa noin 300 metrin 
päässä Joutjoentien varrella. Useimmat Kymijärven voimalai-
toksen lähim mistä tonteista ovat teollisuuskäytössä. 200 met-
rin päässä Kymijärven voimalaitosalueesta on Valtion rautatei-
den omistama kiinteistö, joka on vuokrakäytössä.  

Taulukko 9-1Kymijärven voimalaitoksen läheisyydessä sijait-
sevat päiväkodit, koulut, asutus ja terveydenhoitolaitokset ja 
näiden etäisyydet voimalaitosalueesta 

Kohde Etäisyys
Päiväkodit
1. Kiveriön päiväkoti, Kiveriönkatu 76 1 500 m
2. Joutjoen päiväkoti, Ala-Tonttilankatu 17 1 000 m
2a Ristkarin päiväkoti, 1 500 m
2b Tenava-Tonttilan päiväkoti, 1 500 m
2c Viherlaakson päiväkoti, 1 500 m
Koulut ja oppilaitokset
3. Kiveriön ala-aste ja erityiskoulu, Oksakatu 17 1 500 m
4. Joutjärven ala-aste, Kokkokallionkatu 2 1 600 m
5. Lahden ammattikorkeakoulu, Vipusenkatu 5 1 000 m
5a. Metsäpellon koulu, 1 500 m
Asutus
6. Ratavartijankatu 17 200 m
7. Joutjoentie 47 360 m
8. Joutjoentie 56 380 m
9. Kahvakatu 14 350 m
10. Kumukatu 12 300 m
Muut
11. Lahden A-klinikkatoimi, Pitkämäen kuntou-
tusyksikkö, Pitkämäenkatu 4

400 m

12. Joutjärven kirkko 1200 m

Kuva 9-1. Peruskartta suunnittelualueelta 

9.2 Maa- ja kallioperä

Kymijärven voimalaitoksen alue rajoittuu lännessä ja idässä 
pohjois-etelä -suuntaisiin kallioselänteisiin. Selänteet ovat alle 
+ 130 m korkeudella. Selänteiden välissä on keskimäärin 100-
200 metrin levyinen ruhjepainanne. Painanteen maanpinta 
viettää etelästä pohjoiseen ollen noin +98 - 92 m korkeudel-
la. Painanne on täyttynyt hienorakeisella silttiaineksella. Tiiviin 
maakerroksen alla on moreenia, joka tulee näkyviin maastos-
sa paikoin kalliopaljastumien ja silttikerrosten välisellä vyöhyk-
keellä.

Nykyisen voimalaitoksen päärakennuksen perustuksesta osa 
kalliolla ja osa paalutettu kallioon kiinni. Kalliota on louhittu voi-
malan itäpuolelta. Kymijärven voimalaitoksen öljyn varmuus-
varasto on louhittu kallion sisään. Voimalaitosalueen pohjois-
puolisen kivihiilen varastokentän länsiosassa on noin viiden 
metrin paksuisen kalliolouhetäytön alla silttiä. Siltin alapuolella 
on tiiviimpi savinen silttikerros. Kentän itäosa on perustettu 
louhitun kallion varaan. Louheen ja kallion päällä on noin 20-
30 cm silttimaakerros tiivistyskerroksena.  

Voimalaitosalueen eteläpuolella, öljyn lastauspaikan ympä-
ristössä, maaperän pintaosissa on 2,5-3,0 metrin paksuinen 
täyttöhiekka ja sen alla on savea ja silttiä. 
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Kuva 9-2. Ote maaperäkartasta suunnittelualueelta  

Lämpimän veden johtamisen seurauksena Joutjoen virtaama 
on luonnontilaista suurempi ja veden lämpötila korkeampi. 
Joen happipitoisuus on tutkimuksissa todettu hyväksi. Joella 
ei ole  kalataloudellista merkitystä. Merkittävin riski vesieliös-
tölle ovat jäähdytysvesien aiheuttamat lämpökuormituspiikit, 
joiden esiintymistä Kymiäjrven voimalaitoksella pyritään tor-
jumaan.

Vuonna 2003 Enonselän päällysvedessä ravinnetaso ja le-
vätuotannon indikaattorit osoittivat vesialueen lievästi rehe-
vää laatua. Rehevyyden eräänä osoituksena voidaan pitää 
jäähdytysvesien purkualueella esiintyvää vesikasvillisuutta. 
Syvänteen alusvedessä happitilanne on kerrostuneisuuskau-
sina huono. Tämä aiheuttaa ravinteiden vapautumista pohjal-
ta yläpuoliseen veteen. 

Enonselällä koholla olevia veden lämpötiloja on yhden met-
rin syvyydessä mitattu noin kahden kilometrin etäisyydel-
le Joutjoen suulta. Korkeimmat lämpötilat ovat esiintyneet 
noin 400 m etäisyydellä sijaitsevassa havaintopaikassa. 
Tehostetussa lämpökuormituksen vaikutusten biologisessa 
seurannassa ei ole todettu merkittäviä eroja kasviplanktonin 
lajiston tai leväkasvua mittaavan klorofylli-a -pitoisuuksien 
osalta purkualueen ja vertailualueen välillä. Elokuun puolivälis-
sä 2004 Joutjoen suulla lämmin vesi oli voimakkaasti kerrostu-
nut pintaveteen, sillä pinnassa lämpötila oli 31,6 °C, metrin sy-
vyydellä 28,2 °C ja pohjalla (3,5 m) 21,2 °C.  Kerrostuneisuutta, 
joskin lievempää, esiintyi myös Kahvisaaressa, jossa vastaavat 
lämpötilat olivat 26,6 °C, 25,1 ja 20,9 °C (4 m). Täällä pohjan 
läheinen lämpötila oli samaa tasoa kuin Mukkulan ja Niemen 
sataman havaintopaikoilla. Seurannan perusteella lämpökuor-
man vaikutuksia ei todettu Niemen satamassa, mutta kylläkin 
ajoittain Mukkulan alueen pintavedessä. On huomattava, että 
vaikutusalueen laajuuteen ja muotoon vaikuttavat ratkaisevas-
ti kulloinkin vallitsevat tuuliolosuhteet.      

9.3 Pohja- ja pintavedet

9.3.1 Pohjavedet

Kymijärven voimalaitos ei sijaitse yhdyskunnan vedenkäyttöön 
soveltuvalla luokitetulla pohjavesialueella. Lähimmät pohjave-
sialueet ovat 1,2 kilometrin päässä lounaassa Salpausselän I-
luokan pohjavesialue (4039801) ja 4 kilometrin päässä idässä 
Koiskalan III-luokan pohjavesialue (0439804). 

Kymijärven voimalaitosalueen pohjaveden pinta vaihtelee 
tasolla + 89 – 96 m. Voimalaitosalueen tiiviistä silttisistä ir-
tomaakerroksista ei ole saatavissa määrältään ja laadultaan 
talousvedeksi sopivaa vettä. Alue ei ole pohjaveden muodos-
tumisaluetta. Alueella ei ole vettä johtavia maakerroksia eikä 
virtausyhteyttä pohjavesialueille.

Kymijärven voimalaitosalueella on kaksi kallioporakaivoa, joista 
on saatavissa pohjavettä enimmillään 130 m3/d. Porakaivoista 
saadaan tyydytettyä pääosa Kymijärven voimalan prosessi-
veden tarpeesta. Kulutushuiput otetaan vesijohtoverkosta. 
Koska vettä otetaan alle 250 m3/d, ei vedenottoon ole tarvittu 
vesioikeuden lupaa.

9.3.2 Pintavedet ja jäähdytysvesien nykyiset vaikutukset

Vesijärven pinta-ala on 109 km2, rantaviivan pituus 180 km, 
valuma-alueen pinta-ala 504 km2 ja järvisyys 23,8 %. Järvi 
laskee Etelä-Päijänteeseen 4 m3/s keskivirtaamalla. Joutjoen 
valuma-alue on noin 12 km2 ja järvisyys 3,3 %, keskivirtaama 
(MQ) on 0,11 m3/s ja ylivirtaama (HQ) on 3,0 m3/s. Edellä mai-
nittuihin virtaamiin ei sisälly Kymijärven voimalaitoksen jääh-
dytysvesiä. 
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Tarkkailutulosten perusteella Joutjoesta tulevan lämmenneen 
veden ei ole havaittu aiheuttaneen erityisiä haittoja Vesijärven 
veden laadulle, kalakannoille eikä kalastukselle. Esimerkiksi 
jäähdytysvesien ja verkkojen limoittumisen välillä ei tutkimuk-
sissa ole havaittu olevan yhteyttä. Talvella lämpökuorma ly-
hentää jääpeitteistä kautta Kahvisaaresta Mukkulan edustalle.  
Tästä on hyötyä vesistön happitilanteelle, mutta samalla se 
haittaa alueen talviajan virkistyskäyttöä. Talviaikana Joutjoesta 
virtaava jäähdytysvesi voi painua Vesijärven syvänteisiin vähen-
täen pohjassa talvisin vallitsevaa happikatoa. Jäähdytysveden 
samoin kuin vedenoton vaikutuksia Vesijärven jäätilanteeseen 
seurataan Joutjoen suulla tehtävillä näköhavainnoilla. Jäällä 
liikkuville ilmoitetaan varoituslaitteilla ja paikallisessa lehdessä 
jääolosuhteiden poikkeamisesta normaalista.  

9.4 Kasvillisuus ja eläimistö

Kymijärven voimalaitosalue on pääosin rakennettua teollisuus-
aluetta. Luonnonvaraista kasvillisuutta on lähinnä voimalaitos-
alueen ja Holman-Kymijärven maantien väliin jäävällä metsä-
vyöhykkeellä sekä Pitkänmäenpolun ja Kumukadun asutuk-
sen ja voimalaitosalueen välisellä metsävyöhykkeellä. Näillä 
puustovyöhykkeillä kasvaa kuusta seuranaan lehtipuustoa.

Suunnittelualueen ympäristöön sijoittuu koulujen opetuskoh-
teina toimivia luonnonoloiltaan edustavia kohteita. Nämä koh-
teet sijoittuvat lähimmillään yli kilometrin päähän suunnittelu-
alueesta.

Joutjoen suu Niemen-Polttimon alueella pysyy Kymijärven voi-
malaitoksen jäähdytysvesien vuoksi sulana kovinakin pakkas-
jaksoina. Alue onkin talviaikaan linnustollisesti tärkeä kohde. 
Sulassa talvehtii satoja sinisorsia, joiden joukossa vuosittain 
myös erikoisiakin lajeja. Paikalla on tavattu mm. joutsen, pik-
ku-uikku, merimetso, silkkiuikku, nokikana, tukkasotka, telkkä 
ja isokoskelo.

Alasenjärven alue sijoittuu 2,5 km päähän suunnittelualueen 
koillispuolelle. Järven rantavyöhykkeellä kukkivat keväisin sini- 
ja valkovuokko sekä imikkä ja kevätlinnunherne. Alueella esiin-
tyy myös monipuolinen linnusto. Alasenjärven länsirannalle si-
joittuu suojeltu Vuorenrinteen jalopuumetsikkö. Alasenjärven 
eteläpuolelle sijoittuvat Harjunnieman ja Herrasmannin läh-
teet.

Latomäki ja Pitkänkallionmäki sijoittuvat suunnittelualueen 
kaakkoispuolelle noin 1,5 km päähän. Mäkialueille sijoittuu 
lehtomaisen reheviä metsätyyppejä sekä kuivia kallioisia kan-
gasmetsiä. Latomäen ja Pitkänkallionmäen pohjoispuolelle 
sijoittuu Pitkänkallionmäen, Vilholan ja Tonttilan lähteet.

Joutjärvi ja Talaanranta sijoittuvat noin 2 km päähän suunnit-
telualueen eteläpuolelle. Joutjärven rantavyöhykkeillä esiintyy 
rannan ja niityn lajistoa, kulttuurikasveja sekä suokasvillisuut-
ta. Talaanranta on osa Salpausselän reunamuodostumaa, jol-
la kasvaa kuivaa kangasmetsää.

Palolampi ja Kiveriön kankaat sijoittuvat suunnittelualueen län-
sipuolelle noin 2 km päähän. Palolammen ympärillä kasvaa 
lehtokasvillisuutta. Kiveriön kankaat edustavat kangasmet-
sätyyppejä kuivista tuoreisiin ja soistuneisiin metsäkuvioihin 
asti.

Kariniemi, Lotilanharju ja Radiomäki ovat kaupungin keskus-
tan liepeille sijoittuvia Salpausselän harjumuodostuman osia, 
joissa esiintyy lehtokasvillisuutta. Vesitorninmäki on keskustan 
tuntumaan sijoittuva kalliomäki, jonka lakialueet ovat kuivia ja 
karuja. Rinteillä esiintyy tuoretta ja lehtomaista kangasta.

Suunnittelualueella ja sen ympäristössä esiintyvä eläimistö 
koostuu ihmisen toimintaan ja läsnäoloon tottuneesta yleen-
säkin taajamaympäristöissä viihtyvästä lajistosta. Nisäkkäistä 
todennäköisimmin voi tavata kotihiiren, metsähiiren, rotan, 
päästäisen, jäniksen, rusakon, oravan tai siilin.

9.5 Ilmanlaatu

9.5.1 Lahden alueen ilmanlaatu

Vuonna 2003 noin 40 % kaikista hiukkaspäästöistä  ja  noin 30 
% typenoksidipäästöistä aiheutui liikenteestä. Kasvihuonekaa
supäästöistä vajaa 10 % oli liikenteestä peräisin. Lahden alu-
eella liikenne ja energiantuotanto ovat suurimmat päästöjen 
aiheuttajat. Ilmapäästöjensä vuoksi ympäristölupavelvollisia 
laitoksia oli Lahdessa vuonna 2003 kaikkiaan noin 33 kpl.

Lahden ilmanlaadun mittaustuloksista näkyy selkeästi lii-
kenteen merkittävyys ulkoilman epäpuhtauksien lähteenä. 
Keskustassa liikenteen rytmiä seuraavat ilman typenoksidi- 
ja hiilimonoksidipitoisuudet sekä keväinen katujen ja teiden 
pölyäminen ovat tyypillisiä liikenneympäristöjen ongelmia. 
Kaupungin keskusta-alueen ulkopuolella mitatut ajoittain 
korkeahkot ulkoilman otsonipitoisuudet ovat taas tyypillinen 
kaupunkikeskusten lähialueiden ongelma. Energiantuotannon 
päästöt vapautuvat korkeista piipuista, joten energiantuotan-
non vaikutus hengitysilman laatuun on vähäinen.

Lahdessa oli vuonna 2003 käytössä Pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunnan (YTV) kehittämä ilmanlaatuindeksi. 
Indeksillä arvioituna ilmanlaatu Lahdessa oli n. 55 % ajasta 
hyvä, 40 % tyydyttävä,  6 % välttävä, ja vajaa 0,5 % ajasta 
huono tai erittäin huono. Huonoksi tai erittäin huonoksi määri-
teltyjä tunteja oli yhteensä 53 kpl 14 vuorokautena. Huonoiksi 
tai erittäin huonoiksi luokitellut tunnit johtuivat hengitettävien 
hiukkasten korkeista pitoisuuksista, mikä on tyypillistä keväällä 
ennen katujen puhdistamista hiekoitushiekasta yms. pölystä.

9.5.2 Kymijärven voimalaitoksen vaikutus ilmanlaatuun

Kymijärven voimalaitoksen nykyisten päästöjen vaikutus-
ta lähialueen ilmanlaatuun on arvioitu leviämislaskelmilla. 
Leviämislaskennat on suorittanut Ilmatieteen laitos vuonna 
2005. Nykytilanteen laskenta on tehty käytännön maksimitehoa 
vastaavassa tilanteessa. Pitoisuudet on määritetty tutkimus-
alueelle maanpintatasoon käyttämällä vuosien 2001−2003 
meteorologista aineistoa.

Rikkidioksidi (SO2)
Nykyisellään Kymijärven voimalaitoksen rikkidioksidipäästö 
muodostuu lähes yksin omaa pääkattilasta. Kaasuturbiinin 
aiheuttama rikkidioksidipäästö on noin 1 % pääkattilan tuot-
tamasta päästöstä.

Kymijärven voimalaitoksen aiheuttamat rikkidioksidipitoisuu-
det muodostuivat mallilaskelmissa melko pieniksi ja ne jäävät 
selvästi rikkidioksidille asetettuja ohje- ja raja-arvoja pienem-
miksi. Leviämislaskelmissa voimalaitoksen ympärille muodos-
tui noin puoli kilometriä halkaisijaltaan oleva katvealue, jos-
sa rikkidioksidin pitoisuudet jäivät hyvin pieniksi ja kasvoivat 
lyhyellä etäisyydellä nopeasti. Tutkimusalueen korkeimmat 
rikkidioksidipitoisuudet muodostuivat laskelmissa tämän kat-
vealueen ulkopuolelle. 
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Korkein vuosikeskiarvo ja korkeimmat ohjearvoon verrannol-
liset vuorokausi- ja tuntikeskiarvot muodostuivat laskelmis-
sa pääasiallisesti noin 1–2,5 km etäisyydelle päästölähteen 
koillispuolelle. Pitoisuudet pienenivät etäisyyden kasvaessa 
päästölähteestä. Esimerkiksi voimalaitoksen päästöjen aihe-
uttama ohjearvoon verrannollinen rikkidioksidin tuntikeskiarvo 
oli Lahden keskustassa 3,6 km:n etäisyydellä noin 6 µg/m3 ja 
6 km:n etäisyydellä Hennalassa noin 3,5 µg/m3. 

Taulukko 9-2 Leviämismallilla lasketut Lahti Energia Oy:n 
Kymijärven voimalaitoksen päästöjenaiheuttamat ulkoilman 
rikkidioksidipitoisuuksien (SO2) suurimmat arvot nykytilantees-
sa.

Rikkidioksidi (SO2)

Pitoisuus (µg/m³) Ohje-/raja-arvo Nykytilanne
Vuosikeskiarvo 20* 0,29
Korkein vuorokausikeskiarvo 7,4
2. korkein vuorokausi-
keskiarvo

80** 5,7

4. korkein vuorokausi-
keskiarvo

125** 4,8

Korkein tuntikeskiarvo 94,3
Korkein tuntiarvojen 99 %:n 
rajapitoisuus

250*** 20,5

25. korkein tuntikeskiarvo 350*** 13,8

*) kasvillisuusvaikutusperusteinen raja-arvo

**) terveysvaikutusperusteinen ohjearvo

***) terveysvaikutusperusteinen raja-arvo

Lahden seudulla mitattiin ulkoilman rikkidioksidipitoisuuk-
sia vuoden 1999 loppuun asti Veskun 11 mittausasemal-
la. Veskun 11 mittausasema sijaitsee Lahden keskustassa 
Vesijärvenkadulla, noin 3,3 kilometriä lounaaseen Kymijärven 
voimalaitosalueesta. Rikkidioksidin pitoisuuksia ulkoilmassa 
ei enää nykyisin seurata Lahdessa mittauksilla, koska pitoi-
suudet ovat hyvin pieniä suhteessa raja- ja ohjearvoihin.

Taulukko 9-3  on esitetty Veskun 11 mittauspisteen tuloksis-
ta määritetyt ohje- ja raja-arvoihin verrannolliset rikkidioksi-
dipitoisuudet sekä Kymijärven voimalaitoksen nykytilanteen 
päästöillä leviämislaskelmissa Veskun 11 mittauspisteeseen 
saadut vastaavat pitoisuudet.

Taulukko 9-3Kymijärven voimalaitoksen päästöjen aiheuttamat 
ulkoilman rikkidioksidipitoisuuksien (SO2) suurimmat arvot 
nykytilanteessa Veskun mittauspisteessä

Rikkidioksidi (SO2)

Pitoisuus (µg/m³)

Ilmanlaatumittaukset
Veskun mittauspiste
Vuosi 1999

Leviämislaskelmat
Veskun mittauspiste
Nykytilanne

Vuosikeskiarvo 5,1 0,071
2. korkein vuoro-
kausikeskiarvo

12,8 1,6

Korkein tuntiarvo-
jen 99 %:n rajapi-
toisuus

29,0 6,4

Pitoisuuksien vertailu osoittaa, että Kymijärven voimalaitoksen 
normaalikäyttötilanteen päästöt aiheuttavat Lahden keskus-
tassa vain melko pienen osuuden rikkidioksidipitoisuuksista 
jos oletetaan, että keskustan pitoisuudet ovat edelleen suun-
nilleen samalla tasolla kuin Veskun 11 mittauspisteessä vuon-
na 1999 havaitut arvot. Kymijärven voimalaitoksen päästöjen 
aiheuttamat pitoisuudet ovat taulukon mukaan nykytilantees-
sa noin 1,4 % Lahden keskustassa vuonna 1999 mitatusta 
rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvosta.

Voimalaitoksen päästöjen aiheuttamat korkeimmat ohjear-
voon verrannolliset vuorokausikeskiarvot ovat noin 14 % ja 
tuntikeskiarvot noin 23 % Veskun 11 ilmanlaadun tarkkailu-
pisteessä vuonna 1999 mitatuista vastaavista korkeimmista 
lyhytaikaispitoisuuksista. 

On huomioitava, että Lahden Veskun 11 ilmanlaadun mittaus-
tulokset edustavat rikkidioksidin kokonaispitoisuuksia, joihin 
vaikuttavat kaikki Lahden seudun rikkidioksidin päästölähteet. 
Etenkin pitoisuuksien vuosikeskiarvoihin vaikuttaa merkittä-
västi myös kaukokulkeutuneiden päästöjen aiheuttama taus-
tapitoisuus.

Typen oksidit (NOx)
Nykytilanteessa Kymijärven voimalaitoksen typen oksidien 
päästöistä 10 % muodostuu kaasuturbiinista ja loput pääkat-
tilasta.

Kymijärven voimalaitoksen päästöjen aiheuttamat typenoksi-
di- ja typpidioksidipitoisuudet ovat leviämislaskelmien mukaan 
melko pieniä ja ne jäävät selvästi vastaavia ohje- ja raja-arvoja 
matalammiksi.

Päästölähteen ympärille muodostuu katvealue, jossa typen-
oksidi- ja typpidioksidipitoisuudet ovat lähiympäristön arvoja 
pienempiä. Typpidioksidipitoisuuden tuntikeskiarvoja tarkas-
teltaessa tämä katvealue on huomattavan suuri. 

Tutkimusalueen korkeimmat typpidioksidipitoisuuden tunti- 
ja vuorokausikeskiarvojen vyöhykkeet ulottuivat suhteellisen 
kauas päästölähteestä. Korkeimmillaankin typpidioksidipi-
toisuuden lyhytaikaiskeskiarvot olivat kuitenkin varsin pieniä. 
Nykyisen Kymijärven voimalaitoksen Lahden keskustaan ai-
heuttama typpidioksidipitoisuuden korkein tuntikeskiarvo oli 
mallilaskelmien mukaan noin 2,1 µg/m³.

Kymijärven voimalaitoksen aiheuttama korkein typen oksidien 
vuosikeskiarvopitoisuus oli tutkimusalueella 0,94 µg/m³, kun 
vastaava kasvillisuusvaikutusperusteinen raja-arvo on 30 µg/
m3. Korkeimmaksi typpidioksidipitoisuuden ohjearvoon ver-
rannolliseksi tuntikeskiarvoksi muodostui laskelmissa noin 4,5 
µg/m3 (ohjearvo 150 µg/m3) ja vuorokausikeskiarvoksi noin 2,2 
µg/m³ (ohjearvo 70 µg/m³).
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Taulukko 9-5 vertailun mukaan Kymijärven voimalaitoksen 
päästöt aiheuttavat vain pienen osuuden Kisapuiston mittaus-
aseman ja koko Lahden seudun typenoksidi- ja typpidioksidi-
pitoisuuksista. Voimalaitoksen normaalitoiminnan päästöjen 
aiheuttamat suurimmat typenoksidipitoisuudet ovat alle 0,7 
% ja typpidioksidipitoisuudet alle 0,3 % vastaavista mitatuis-
ta vuosipitoisuuksista sekä nykytilanteessa että tulevassa 
tilanteessa. Mallinnetut typpidioksidipitoisuuden suurimmat 
ohjearvoihin verrannolliset vuorokausipitoisuudet ovat alle 
2,5 % ja tuntipitoisuudet alle 4,8 % Kisapuistossa mitatuista 
pitoisuuksista.

On huomioitava, että Lahden seudun typpidioksidipitoisuudet 
ovat suurelta osin peräisin autoliikenteestä, joka on merkittävin 
typpidioksidipitoisuuksia kohottava lähde myös Kisapuiston 
mittauspisteessä.

Hiukkaspitoisuudet
Kymijärven voimalaitoksen hiukkaspäästö muodostuu lähes 
yksin omaa pääkattilasta. Kaasuturbiinin aiheuttama hiukkas-
päästö on noin 1 % pääkattilan päästöstä. Päästöjen aihe-
uttamat hiukkaspitoisuudet ovat leviämislaskelmien mukaan 
melko pieniä ja ne jäävät selvästi ohje- ja raja-arvoja mata-
lammiksi.

Korkeimmaksi hiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvoksi muodos-
tui laskelmissa noin 0,02 µg/m³, kun vastaava hengitettävien 
hiukkasten (PM10) pitoisuuden raja-arvo on 40 µg/m³ ja ko-
konaisleijuman muodostavien hiukkasten (TSP) pitoisuuden 
ohjearvo 50 µg/m³. Myös korkeimmat vuorokausikeskiarvot 
alittavat selvästi PM10- ja TSP-pitoisuuksille määritetyt vuoro-
kausipitoisuuksien ohje- ja raja-arvot.

Päästölähteen ympärille muodostuu katvealue, jossa hiuk-
kaspitoisuudet olivat lähiympäristön arvoja pienempiä. 
Tutkimusalueen korkeimmat PM10-pitoisuuden ohjearvoon (70 
µg/m³) verrannolliset vuorokausikeskiarvot muodostuivat kat-
vealueen ulkopuolelle noin 0,9−1,2 km:n etäisyydelle päästö-
lähteestä. Pitoisuudet pienenivät etäisyyden kasvaessa pääs-
tölähteestä. Esimerkiksi voimalaitoksen päästöjen aiheuttama 
PM10-pitoisuuden ohjearvoon verrannollinen vuorokausikes-
kiarvo oli Lahden keskustassa 3,6 km etäisyydellä noin 0,15 
µg/m³ ja 6 km:n etäisyydellä Hennalassa noin 0,08 µg/m³.

Taulukko 9-6 Leviämismallilla lasketut Lahti Energia Oy:n 
Kymijärven voimalaitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman 
hiukkaspitoisuuksien suurimmat arvot nykytilanteessa.

Hiukkaset
Pitoisuus (µg/m³) Ohje-/raja-arvo Nykytilanne
Vuosikeskiarvo 50* (TSP) / 40 

** (PM10)
0,022

Korkein vuorokausikeskiarvo 0,56
2. korkein vuorokausikeskiarvo 70* (PM10) 0,43
Korkein vrk-keskiarvojen 98 %:n 
rajapitoisuus

120* (TSP) 0,27

36. korkein vuorokausikeskiarvo 50** (PM10) 0,08
Korkein tuntikeskiarvo 7,1
Korkein tuntiarvojen 99 %:n 
rajapitoisuus

1,5

*) terveysvaikutusperusteinen ohjearvo

**) terveysvaikutusperusteinen raja-arvo

Taulukko 9-4Kymijärven voimalaitoksen aiheuttamat typen 
oksidipitoisuudet nykytilanteessa

Typen oksidit  (NOx)
Pitoisuus (µg/m³) Ohje-/raja-

arvo
Nykytilanne

Vuosikeskiarvo 30* 0,67
Korkein vuorokausikeskiarvo 32,3
2. korkein vuorokausikeskiarvo 31,9
Korkein tuntikeskiarvo 123,7
Korkein tuntiarvojen 99 %:n raja-
pitoisuus

69,8

*) kasvillisuusvaikutusperusteinen raja-arvo

Typpidioksidi  (NO2)
Pitoisuus (µg/m³) Ohje-/raja-

arvo
Nykytilanne

Vuosikeskiarvo 40* 0,09
Korkein vuorokausikeskiarvo 2,1
2. korkein vuorokausikeskiarvo 70** 1,9
Korkein tuntikeskiarvo 14,3
Korkein tuntiarvojen 99 %:n raja-
pitoisuus

150** 4,4

19. korkein tuntikeskiarvo 200* 4,4

*) terveysvaikutusperusteinen raja-arvo

**) terveysvaikutusperusteinen ohjearvo

Lahdessa mitataan ulkoilman typenoksidipitoisuuksia kolmel-
la mittausasemalla. Taulukko 9-5 on esitetty Kisapuiston mit-
tauspisteen tuloksista määritetyt ohje- ja raja-arvoihin verran-
nolliset typen oksidien ja typpidioksidin pitoisuudet. Samassa 
taulukossa on esitetty Kymijärven voimalaitoksen leviämismal-
lilla laskettu vaikutus Kisapuiston mittauspisteen pitoisuuksiin. 
Kisapuiston mittausasema sijaitsee noin 3,9 kilometriä länteen 
Kymijärven voimalaitosalueelta. Kisapuisto on kaupunkitaus-
ta-asema, jonka pitoisuusmittauksien voidaan katsoa edus-
tavan keskimääräistä pitoisuutta ja ihmisten keskimääräistä 
altistumista keskustan alueella ja keskustan ympäristössä.  

Taulukko 9-5 Lahden Kisapuistossa tehtyjen ulkoilman tarkkai-
lumittausten tuloksista määritetyt  ohje- ja raja-arvoihin verran-
nolliset typen oksidien ja typpidioksidin pitoisuudet 

LeviämislaskelmatIlmanlaatumittaukset

2001 2002 2003 Nykytilanne
NOx -pitoisuus (µg/m³)
Vuosikeskiarvo 29,1 19,8 25,3 0,10
NO2 -pitoisuus (µg/m³)
Vuosikeskiarvo 17,0 13,6 12,6 0,025
2. korkein vuorokausi-
keskiarvo

51,0 39,1 48,7 0,69

Korkein tuntiarvojen 99 
%:n rajapitoisuus

88,0 90,0 80,0 3,1
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Lahden seudulla mitataan hengitettävien hiukkasten (PM10) pi-
toisuuksia ulkoilmasta kolmella mittausasemalla. Möysän mit-
tausasemalla hengitettäviä hiukkasia on mitattu vuodesta 2002 
lähtien. Möysä sijaitsee Lahden keskustan itäpuolella, noin 2,5 
kilometriä lounaaseen Kymijärven voimalaitosalueelta. Möysä 
on kaupunkitaustaasema, jonka mittaukset edustavat keski-
määräisiä pitoisuuksia ja ihmisten keskimääräistä altistumista 
keskustan alueella. Taulukko 9-7 on esitetty Möysän ilmanlaa-
tumittausten tuloksista määritetyt terveysvaikutusperusteisiin 
ohje- ja raja-arvoihin verrannolliset hengitettävien hiukkasten 
pitoisuudet sekä samaan mittauspisteeseen leviämismallilla 
lasketut vastaavat pitoisuudet Kymijärven voimalaitoksen ny-
kytilanteelle.

Taulukko 9-7 Lahden Möysässä tehtyjen ulkoilman tarkkai-
lumittausten tuloksista määritetyt ohje- ja raja-arvoihin ver-
rannolliset hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet sekä 
Kymijärven voimalaitoksen päästöjen aiheuttama pitoisuus

Ilmanlaatu-
mittaukset
Möysän 
mittauspiste

Leviämislaskelmat
Möysän mittauspiste

Hengitettävien 
hiukasten 
(PM10) pitoi-
suus (µg/m³)

2002 2003 Nykytilanne

Vuosikeskiarvo 13,0 12,7 0,005
2. korkein 
vuorokausi-
keskiarvo

43,2 42,8 0,15

Taulukko 9-7 vertailusta voidaan todeta, että Kymijärven voi-
malaitoksen päästöt aiheuttavat vain erittäin pienen osuuden 
Lahden seudun hiukkaspitoisuuksiin. Voimalaitoksen nor-
maalitoiminnan päästöjen aiheuttamat suurimmat hiukkaspi-
toisuudet ovat vain murto-osa (alle 0,4 % kaikissa tarkaste-
lutapauksissa) vastaavista Möysässä mitatuista kokonaispi-
toisuuksista. Lahden hiukkaspitoisuuksiin vaikuttavat nykyisin 
ja myös tulevaisuudessa merkittävästi autoliikenteen päästöt 
ja varsinkin keväisin liikenteen ja tuulen maasta nostattamat 
hiukkaset eli katupöly.

9.6 Melu 

Lähin asuintaloalue sijaitsee noin 300 m etäisyydellä Kymijärven 
voimalaitoksen lounais- ja itäpuolella. Mittausten mukaan me-
lutasot lähimpien asuintalojen kohdalla ovat nykytilanteessa 
yöaikana 45-47 dB, mikä alittaa yöajan ohjearvon LAeq 50 dB 
vanhoilla asuinalueilla.

Laskennan mukaan yöajan yli 50 dB melualue ulottuu  voima-
laitoksen länsipuolella enimmillään noin 250 m etäisyydelle, 
lounaispuolella enimmillään noin 300 m etäisyydelle ja itäpuo-
lella enimmillään noin 170 m etäisyydelle voimalaitoksesta.

9.7 Kaavoitus- ja suojelutilanne

Seutukaava
Vahvistetussa seutukaavassa Kymijärven voimalaitos on 
merkitty energiahuollon alueeksi. Seutukaavassa on annettu 
suunnittelumääräys, että voimalan meluhaitat asutukselle ja 
virkistystoiminnoille olisi eliminoitava riittävin suojavyöhykkein. 
Kytölänkadun ja valtatien liittymä on merkitty eritasolittymäksi.

Kuva 9-9. Ote seutukaavasta
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Maakuntakaava
Maakuntakaavan 3 vaihtoehtoista luonnosta on ollut nähtävil-
lä. Luonnoksissa voimalaitosalue on merkitty teollisuustoimin-
tojen alueeksi.

Yleiskaava
Lahden kaupungin yleiskaava on hyväksytty vuonna 1998. 
Sillä ei ole oikeusvaikutuksia. Yleiskaavassa Kymijärven voi-
malaitosalue on merkitty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi 
(ET). Yleiskaavan mukaan Kytölänkatu jatkuu valtatien 24 ali 
koilliseen. Sen liittymä valtatielle on merkitty ohjeellisena eri-
tasoliittymänä.

Asemakaava
Kymijärven voimalaitosalue on asemakaavassa varattu yh-
dyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
korttelialueeksi (ET). Korttelialueen itäosassa on kaavan mu-
kaan säilytettävä puusto ja luonnonmuoto.

Kytölänkadun ja valtatien liittymässä on varauduttu eritasorat-
kaisuun. Valtatielle johtavaan ramppiin on merkitty ohjeellinen 
liittymä voimalaitosalueelle.

Suojelualueet ja –kohteet
Kymijärven voimalaitoksen ympäristöön sijoittuu muutamia 
luonnonsuojelualueita, joiden oloihin hankkeella voi olla vai-
kutuksia. Useimmat luonnonsuojelukohteista toimivat myös 
koulujen opetuskohteina.

Pesäkallion luonnonsuojelualue sijoittuu noin 4 km suunnitte-
lualueesta luoteeseen. Alue on rauhoitettu 1989. Pesäkalliolle 
ja sen lähiympäristöön sijoittuu monenlaisia elinympäristöjä.

Kilpiäisten pohjan luonnonsuojelualue sijoittuu noin 6 km 
suunnittelukohteesta luoteeseen. Alue on rauhoitettu 1986 
ja 1988. Kilpiäistenpohja on arvokas alue, jonka kasvi- lintu 
ja hyönteislajisto on edustava. Alueella sijaitsee lintutorni. 
Vuonna 1995 rauhoitettiin alueen eteläpuolella sijaitseva tik-
kametsä kolopesijöiden ja lehtokasvien suojelemiseksi.

Suunnittelualueelta noin 5 km luoteeseen sijaitsee Ritamäen 
luonnonsuojelualue. Lehtoalue on rauhoitettu 1962. Alueelta 
on löydetty 210 putkilokasvilajia.

Suunnittelualueelta noin 5 km länteen sijoittuu Häränsilmän 
luonnonsuojelualue, joka on rauhoitettu 1983. Häränsilmä on 
Salpausselän harjulle sijoittuva suppalampi.

Sydänkankaan luonnonsuojelualue sijoittuu noin 5 km suun-
nittelualueesta koilliseen. Sydänkankaan alue on rauhoitettu 
1980 kangasvuokkoesiintymän turvaksi.

Suunnittelualueelta etelään noin 5 km päässä sijaitsee 
Linnaistensuon luonnonsuojelualue. Alue on rauhoitettu 1982 
ja 1988. Alue on valtakunnallisestikin arvokas monimuotoinen 
suoalue ja Natura 2000 –suojeluohjelman kohde. Ahtialan kau-
punginosaan suunnittelualueen koillispuolelle Alasenjärven 
länsirannalle sijoittuu Vuorenrinteen suojeltu jalopuumetsik-
kö.

Kuva 9-10. Ote yleiskaavasta

Kuva 9-11. Ote asemakaavasta 
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10 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

10.1 Vaikutukset alueelliseen jätehuoltoon 

Sekä hankkeen toteuttamisella että toteuttamatta jättämisellä 
on merkittäviä vaikutuksia alueelliseen jätehuoltoon. Hanke 
lisää materiaalikierrätykseen soveltumattomien jätteiden hyö-
tykäyttöä oleellisesti ja tukee näin valtakunnallisia ja alueellisia 
jätehuollon tavoitteita. Laitos myös vähentää merkittävästi jät-
teiden kaatopaikkasijoitusta, ja tätä kautta kasvihuonekaasu 
metaanin muodostumista. Kierrätyspolttoaineiden energiasi-
sällöstä 60 – 80 % on biohajoavaa, uusiutuvaa ja hiilidioksidi-
päästöjen kannalta neutraalia materiaalia.

Kujalan käsittelykeskuksen alueella nykyisin loppusijoitet-
tavasta jätemäärästä osa voidaan hyötykäyttää paikallisella 
energiaratkaisulla. Jos paikallinen hanke ei toteudu, niin ener-
giana hyödyntäminen tapahtuu toisaalla. Lähimmät suun-
nitteilla olevat muut energiasisällön hyödyntämiseen liittyvät 
hankkeet ovat Kanta-Hämeessä Hämeenlinnan ja Riihimäen 
hankkeet, Uudellamaalla Keravalla, Kaakkois-Suomessa 
Kotkassa, Keski-Suomessa Jyväskylässä ja Pirkanmaalla 
Virroilla sijaitsevat hankkeet. Myös näiden hankkeiden jätema-
teriaalit tulevat laajemmilta alueilta kuin pelkästään hankeen 
sijoituspaikkakunnilta.

Hankkeen toteutumisen keskeisenä edellytyksenä on riittävä 
kierrätyspolttoaineen saanti. Mahdolliset investointipäätökset 
edellyttävät sitovia ja varsin pitkäaikaisia sopimuksia polttoai-
netoimituksista. Jos hanke toteutuu voidaan pitää hyvin var-
mana, että loppusijoitettavat jätemäärät tulevat voimakkaasti 
vähenemään.

10.2 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Kaasutuslaitoksen rakentamisen aikaiset vaikutukset eivät 
poikkea oleellisesti tavanomaisen voimalaitoksen tai suuren 
lämpökeskuksen rakentamistyömaasta. Suunnittelu ja laite-
hankintojen valmistelu mukaan lukien hanke kestää noin kaksi 
vuotta. Rakentaminen edellyttää työpanosta, joka on suuruu-
deltaan noin 60 henkilötyövuotta. Rakennusinvestointi aiheut-
taa välillisiä vaikutuksia Lahden palveluihin.

Tontille rakennetaan laitosrakennus jossa ovat kaasuttimet, 
tuotekaasun puhdistimet, ja kaasunpolttokattila. Tämän lisäk-
si rakennetaan uusi  savupiippu, kierrätyspolttoaineen vas-
taanottoasema, päivävarasto sekä syöttöjärjestelmä ja näiden 
edellyttämät tilat ja laitteistot. 

Laitoksen rakentamis- ja käyttövaiheissa melun voimakkuus 
ja ajoittuminen ovat erilaisia. Rakentamisaikana aiheutuu työ-
maasta normaalia rakennustyömaan luonteeseen liittyvää me-
lua, liikennettä ja pölyämistä. Haitat rajoittuvat pääosin raken-
tamistontille ja niiden ajallinen kesto on rajattu. Rakentamisen 
aikaiset vaikutukset ajoittuvat pääsääntöisesti päiväsaikaan.

Maansiirtotöiden yhteydessä aiheutuu räjäytyksistä, louheen 
käsittelystä, paalutuksesta sekä ajoneuvojen ja työkoneiden 
käytöstä hetkellisesti merkittävää melua. Räjäytys ja paalu-
tustyöt on tehtävä mahdollisimman vähän tärinää aiheutta-
en. Tämä siksi, että välittömästi rakennusalueen vieressä on 
Kymijärven voimalaitoksen höyry- ja kaasuturbiinit jotka ovat 
erittäin herkkiä tärinälle.

Maansiirtotöitä lukuun ottamatta rakentamisaikaiset keskime-
lutasot eivät lähiasutuksen kohdalla todennäköisesti nouse 
merkittävästi, vaikka rakennustyön äänet erottuvatkin tausta-
melusta. Suurin meluvaikutus kohdistuu voimalaitoksen lou-

naispuolella sijaitsevaan asutukseen. Rakentamisen aikainen 
meluhaitta arvioidaan vastaavissa rakennuskohteissa tehtyjen 
melumittausten perusteella ulottuvan noin 200 – 300 metrin 
etäisyydelle. Eniten melua aiheuttavat työvaiheet ajoitetaan 
päiväaikaan. 

Jos hanketta ei toteuteta, rakentamisen aikaisia vaikutuksia 
ei synny.

10.3 Vaikutukset liikenteeseen 

Kymijärven voimalaitos on hyvin saavutettavissa ja liikennöi-
tävissä nykyiseltä yleiseltä tieverkolta. Kierrätyspolttoaineen 
tuonti pakkaavilla tai vaihtolavajäteautoilla lakkaa ja se tulee 
suuremmissa erissä puoliperävaunu tai täysperävaunukulje-
tuksina tai rautatiekuljetuksina.

Hanke lisää Kymijärven voimalaitokselle tulevaa liikennettä ny-
kytilanteesta noin 7- 10 raskaalla ajoneuvolla vuorokaudessa, 
jos liikenne tapahtuu kuorma-autoilla. Voimalaitoksen ja nyt 
tarkasteltavana olevan hankkeen osuus kuljetusreitin koko-
naisliikennemäärästä vaihtelee tie osuuksittain. Suurimmillaan 
se on maantiellä 312 1,2 % KVL:stä (keskimääräisestä vuoro-
kausiliikenteestä). Raskaan liikenteen osuus on suurimmillaan 
myös maantiellä 312 (Levonkatu) 24 %. Valtatie 4:llä kierrätys-
polttoaineen kuljetuksen osuus on 3 % raskaasta liikenteestä 
ja Kymijärven tiellä 7 % . Jos osa kuljetuksista hoidetaan rau-
tateitse, vähenee maantiekuljetusten osuus suurimmillaan kol-
manneksen. Hankkeen liikenteellinen merkitys on näin pieni.

Jos hanketta ei toteuteta, kierrätyspolttoaineen kuljetusvirrat 
Kujalasta suuntautuvat toisaalle. 

Kuva 10-1 Kuljetusreitti Kujalan jätekeskukselta Kymijärven 
voimalaitokselle, tieosuuksien KVL (keskimääräinen 
vuorokausiliikenne)KAVL (keskimääräinen arkivuorokausiliiken-
ne). Suluissa on raskaan liikenteen määrä. Prosenttilukema 
kertoo tulevassa tilanteessa voimalaitokselle suuntautuvan 
raskaan liikenteen osuuden raskaasta KAVL:stä 
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Liikenteen aiheuttama meluvaikutus on kyseessä olevilla lii-
kennemäärillä vähäinen. Kahdenkymmenen rekka-auton ai-
heuttama meluvaikutus ulottuu noin 10 – 15 metrin etäisyydel-
le tiestä/kadusta. .

10.4 Vaikutukset ilmanlaatuun 

Arvio hankkeen vaikutuksista ilmanlaatuun perustuu Ilmatieteen 
laitoksen arviointia varten tekemään leviämismalliselvitykseen 
(Salmi & Varjoranta 2005) ja muihin vastaavista hankkeista 
tehtyihin leviämismalliselvityksiin. Leviämislaskelmissa on ver-
rattu nykytilannetta tilanteeseen, jossa sekä nykyinen voima-
laitos ja kaasutuslaitos ajavat käytännön maksimitehoa. 

Vaikutuksia ilman laatuun on arvioitu vertaamalla leviämismal-
lilla laskettuja laitoksen päästöjen aiheuttamia typen oksidien, 
rikkidioksidin ja hiukkasten pitoisuuksia ohje- ja raja-arvoihin. 
Ilman epäpuhtauksien leviämismallit ovat tietokoneohjelmis-
toja, joilla jäljitellään päästöjen leviämistä käyttämällä hyväksi 
tarkasteltavan alueen todellisia säätietoja. Laskennassa käy-
tetyt päästöt on esitetty taulukossa 5.5.

Valtioneuvoston päättämät, pääosin terveysperusteiset oh-
jearvot ovat kansallisia ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti oh-
jeeksi viranomaisille. Raja-arvot ovat ilmanlaadun ohje-arvoja 
sitovampia ja niiden ylittyminen on ympäristöviranomaisten 
käytettävissä olevin keinoin estettävä. Ilmanlaadun ohjearvot 
ovat vertailukelpoisia raja-arvoja tiukemmat ja pitoisuuksien 
ollessa niiden alapuolella myös raja-arvot alittuvat. 

10.4.1 Suomessa tehtyjen aikaisempien selvitysten 
tuloksia
Kierrätyspolttoaineen energiasisällön hyödyntämishankkei-
den vaikutusta ilmanlaadun tilaan on arvioitu useissa viime 
aikoina tehdyissä vaikutusten arvioinneissa leviämismallitut-
kimuksella.

Leviämislaskelmien tulosten perusteella on arvioitu tarkastel-
tavien laitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen 
vaikutuksia paikalliseen ilmanlaatuun sekä ihmisten terveyteen 
ja kasvillisuuteen. Näitä arviointeja on tehty mm. seuraavissa 
kohteissa:

 Oulun Energia: Lämmön ja sähkön tuottaminen ener-
giajätteestä, ympäristövaikutusten arviointi

 Keravan Energia: Keravan biovoimalaitoksen, ympäristövai-
kutusten arviointi

 Porin Lämpövoima Oy: Jätteen energiahyödyntäminen, 
ympäristövaikutusten arviointi

 Fortum Power & Heat Oy: Hämeenlinnan voimalaitoksen 
jätteen energiahyötykäytön YVA

 Fortum Power & Heat Oy ja Roskn’Roll Oy Ab: Jätteen 
käsittely- ja energiahyötykäyttöhankkeen YVA

 Turun Seudun Jätehuolto Oy, Turun Jätelaitos, Turun seu-
dun Puhdistamo Oy: Jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn 
kehittämisen YVA

 Jyväskylän Energiantuotanto Oy: Rauhalahden voimalai-
tos, jätteen energiahyötykäyttöhankkeen YVA

 Seinäjoen Energia Oy: Syntypaikkalajitellun jätteen ja liet-
teen energiahyötykäyttöhanke.

 Lassila & Tikanoja Oyj: Virtain kierrätyspuiston YVA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Näissä arvioinneissa tehtyjen leviämismalliselvitysten tulosten 
perusteella, kun päästöt on oletettu jätteenpolttoasetuksen 
mukaisiksi, ovat pitoisuudet olleet suurimmillaankin vain muu-
tamia prosentteja ilmanlaadun terveys- ja luontovaikutusten 
perusteella annetuista raja- ja ohjearvoista.

Osassa näitä leviämismallitutkimuksia on myös arvioitu diok-
siinien, furaanien, kloori- ja fluorivedyn sekä raskasmetallien 
leviämistä vastaavantyyppisestä laitoksesta. Suomessa näis-
tä ainoastaan lyijylle on määritetty ulkoilman pitoisuuden raja-
arvo. 

Esim. Turun Orikedon jätteenpolttolaitoksen YVA:ssa mal-
litettiin maksimitilanteessa kapasiteetiltaan 150 000 tonnin 
jätteenpolttolaitoksen ja 50 000 tonnin lietteenpolttokattilan 
yhteispäästöt (Alaviippola ym. 2003). Tulosten mukaan pääs-
töjen aiheuttamat kloorivety- ja fluorivetypitoisuudet alittavat 
selvästi tanskalaiset ja saksalaiset vertailuarvot. Korkeimmat 
Turussa mallitetut raskasmetallien vuosikeskiarvopitoisuudet 
olivat erittäin pieniä. Mallitetut dioksiini- ja furaanipitoisuudet 
olivat pienempiä kuin puhtailla tausta-alueilla mitatut ulkoilma-
pitoisuudet.

Vastaaviin tuloksiin päädyttiin myös Ouluun ja Poriin suun-
niteltujen jätteenpolttolaitosten leviämismallitutkimuksessa 
(Alaviippola ym. 2002). Taulukko 10-1 ja Taulukko 10-2 on esi-
tetty kahden esimerkkitutkimuksen tulokset.

Taulukko 10-1 Oulun Energian jätteenpolttolaitoksen mallin-
nettu vaikutus ilmanlaatuun. Suluissa oleva arvo on vastaava 
ilmanlaadun ohje- tai raja-arvo

Korkein
tuntikes-
kiarvo

Korkein
vuoro-
kausikes-
kiarvo

Korkein

vuosi-
keskiarvo 
(µg/m³)

Maksimi-
pitoisuuden
etäisyys 
laitoksesta (m)

SO2 2,4 (250) 1 (80) - 350 – 800
NO2 1,1 (150) 0,42 (70) - yli 2 km
Hiukkaset 0,2 (70) 0,012 

(40) 
500 – 700

HCl - - 0,012 
(100) 1 

350 – 700

HF - - 0,0012 
(1) 2

350 – 700

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

- - 0,0006 3 750

PCDD/F - - 0,00012 4 800

1. Saksalainen raja-arvo

2 .WHO:n vuosiohjearvo

3. Ilmanlaadun puitedirektiivin 96/62/EY liittyvän 4. tytärdirektiivin 
luonnoksessa arseenin tavoitearvo 6 ng/m³ ja nikkeli 20 ng/m³. WHO 
on suositellut kadmiumille vuosikeskiarvoa 50 ng/m³ ja elohopealle 
50 ng/m³

4. Ei raja- tai ohjearvoa. Kaupunkitausta-alue saksalaisessa tutki-
muksessa:  5,9 pg/m³, teollisuusalue 7,8 pg/m³, luonnollinen tausta-
alue 3,2 pg/m³.
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Taulukko 10-2 Porin Energia Oy:n jätteenpolttolaitoksen lasken-
nallinen vaikutus ilmanlaatuun (Ilmatieteen laitos, Alaviippola 
ym. 2002) Suluissa oleva arvo on vastaava ilmanlaadun ohjear-
vo.

Korkein

tuntikeski-
arvo

Korkein

vuorokau-
sikeskiarvo

Korkein

vuosikes-
kiarvo (µg/
m³)

Maksimi-
pitoisuuden 
etäisyys 
laitoksesta 
(m)

SO2 2 (250) 0,8 (80) - 500 – 650 
NO2 0,9  (150) 0,4 (70) - 500 – 600
Hiukkaset 0,2 (70) 0,015 (40) 500 – 700
HCl 0,38 (50) 1 0,012 

(100) 2 
350 – 700

HF 0,039 (2) 6 0,0026 
(0,85)7

0,0012 (1) 3 350 – 700

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

- - 0,0006 4 750

PCDD/F - - 0,00012 5 800

1. Tanskan ympäristöministeriön suurin arvo yksittäiselle laitokselle

2. Saksalainen raja-arvo

3. WHO:n suosittelema vuosiohjearvo

4. Ilmanlaadun puitedirektiivin 96/62/EY liittyvän 4. tytärdirektiivin 
luonnoksessa arseenin tavoitearvo 6 ng/m³ ja nikkeli 20 ng/m³. WHO 
on suositellut kadmiumille vuosikeskiarvoa 50 ng/m³ ja elohopealle 
50 ng/m³

5. Ei raja- tai ohjearvoa, kaupunkitausta-alue Saksalaisessa tutki-
muksessa:  5,9 pg/m³, teollisuusalue 7,8 pg/m³, luonnollinen tausta-
alue 3,2 pg/m³.

6. Tanskan ympäristöministeriön suurin arvo yksittäiselle laitokselle

7. Kanadan hyväksyttävän vuorokausiarvon pitoisuus

Muille suomalaisille laitoksille suoritettujen leviämismal-
linnusten tulokset ovat olleet samaa suuruusluokkaa. 
Leviämismallinnusten tuloksista on nähtävissä, että jätteen-
polttolaitosten aiheuttamat ilman epäpuhtauspitoisuudet ovat 
pääsääntöisesti noin 1 – 2 % ilmanlaadun voimassaolevista 
ohjearvoista. Laskelmissa todetaan, että laitoksen välittömäs-
sä läheisyydessä on pitoisuustasoissa matalien pitoisuuksien 
hallitsema katvealue, jonka etäisyys on joitakin satoja met-
rejä päästökohteesta. Pitoisuustaso nousee tämän jälkeen 
voimakkaasti maksimitason ollessa noin 200 – 2 000 m etäi-
syydellä laitoksesta hieman epäpuhtaudesta riippuen. Tämän 
jälkeen pitoisuudet laskevat nopeasti ollen esimerkiksi Oulun 
Energian tapauksessa rikkidioksidin osalta enää neljäsosa 
maksimipitoisuudesta 3,5 km:n päässä päästökohteesta.

Päästövaikutusten tarkasteluissa on käytetty hyväksi vertailu-
arvoina myös mm. paikallisten ilmanlaatumittausten tuloksia 
ja tietoja Suomen puhtailla tausta-alueilla tehtyjen mittausten 
tuloksista.

10.4.2 Rikkidioksidipitoisuudet 
Suunniteltu kaasutuslaitos kohottaa leviämismallilaskennan 
perusteella rikkidioksidipitoisuuksia ympäristössä vain vähän. 
Samanaikaisesti toimiva nykyinen voimalaitos ja suunniteltu 
kaasutuslaitos aiheuttavat rikkidioksidipitoisuuden, joka on 
korkeimmillaan noin 6 % ohjearvoista ja 8 % raja-arvosta.

Kaasutuslaitos nostaa Kymijärven voimalaitoksen aiheutta-
maa ohjearvoon verrannollista rikkidioksidin tuntikeskiarvoa 
3,6 km:n etäisyydellä Lahden keskustassa pitoisuudesta 6 

µg/m³ pitoisuuteen 6,3 µg/m³. Uusi yksikkö kohottaa 6 km:
n etäisyydellä Hennalassa rikkidioksidipitoisuuksia 3,5 µg/m³:
sta 3,6 µg/m³:aan.  

Taulukko 10-4Kaasutuslaitoksen vaikutus Kymijärven voimalai-
toksen päästöihin sekä vertailu raja- ja ohjearvoihin 

Rikkidioksidi (SO2)
Pitoisuus (µg/m³) Ohje-/raja-arvo Nykytilanne Tuleva 

tilanne
Vuosikeskiarvo 20* 0,29 0,35
Korkein vuorokausi-
keskiarvo

7,4 7,5

2. korkein vuorokau-
sikeskiarvo

80** 5,7 5,9

4. korkein vuorokau-
sikeskiarvo

125** 4,8 5,0

Korkein tuntikeski-
arvo

94,3 93,5

Korkein tuntiarvojen 
99 %:n rajapitoisuus

250*** 20,5 20,9

25. korkein tuntikes-
kiarvo

350*** 13,8 15,1

*) kasvillisuusvaikutusperusteinen raja-arvo

**) terveysvaikutusperusteinen ohjearvo

***) terveysvaikutusperusteinen raja-arvo

Taulukko 10-5 on verrattu nykytilannetta ja tulevaa tilannetta, 
jossa lisänä ovat kaasutuslaitoksen aiheuttamat rikkidioksidi-
pitoisuudet verrattuna Lahden kaupungin keskustassa mitat-
tuihin pitoisuuksiin.

Taulukko 10-5 Kymijärven voimalaitoksen päästöjen aiheut-
tamat ulkoilman rikkidioksidipitoisuuksien (SO2) suurimmat 
arvot nykytilanteessa Veskun mittauspisteessä

Ilmanlaatu
mittaukset
Veskun mitta-
uspiste

Leviämis-
laskelmat
Veskun
mittauspiste

SO2 -pitoisuus 
(µg/m³)

Vuosi 1999 Nykytilanne Tuleva 
tilanne

Vuosikeskiarvo 5,1 0,071 0,083
2. korkein vuoro-
kausikeskiarvo

12,8 1,6 1,8

Korkein tuntiarvo-
jen 99 %:n rajapi-
toisuus

29,0 6,4 6,7

Kymijärven voimalaitos ja kaasutuslaitos tuottavat Lahden 
kaupungin keskustaan yhdessä pitoisuustason, joka on alle 
2 % mitatusta vuosikeskiarvosta. Lyhytaikaisissa pitoisuushui-
puissa Kymijärven voimalaitos ja kaasutuslaitos aiheuttavat 
noin neljänneksen mitatusta rikkidioksidin arvosta. Lahden 
kaupungin ilman rikkidioksidipitoisuudet ovat selvästi alle 
ohje- ja raja-arvojen, eikä tuleva kaasutuslaitos muuta tilan-
netta havaittavasti.

Kymijärven voimalaitoksen päästöjen aiheuttamat rikkidioksi-
dipitoisuudet alittavat suurimmillaan myös Ilmatieteen laitok-
sen Ähtärin tausta-asemalla havaitut pitoisuudet. Ähtärin rikki-
dioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot ovat vaihdelleet vuosina 
1999−2003 välillä 0,6−0,9 µg/m³. Vastaava leviämislaskelmin 
saatu voimalaitoksen ja kaasutuslaitoksen päästöjen aiheut-
tamat korkeimmat vuosikeskiarvot ovat luokkaa 0,36 µg/m³ 
(SO2). 
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Kuva 10-2 Tulokset rikkidioksidin leviämismallilaskennasta
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10.4.3 Typen oksidien pitoisuudet
Lahden laitoksen aiheuttamat typpidioksidi- ja typen oksidi pi-
toisuudet olivat korkeimmillaan noin 3 % vastaavista ohje- tai 
raja-arvoista.  

Nykyisen Kymijärven voimalaitoksen Lahden keskustaan ai-
heuttama typpidioksidipitoisuuden korkein tuntikeskiarvo oli 
mallilaskelmien mukaan noin 2,1 µg/m³ ja tulevan tilanteen 
vastaava pitoisuus noin 2,8 µg/m³.

Taulukko 10-6 Leviämismallilla lasketut Lahti Energia Oy:n 
Kymijärven voimalaitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman 
typen oksidien (NOx = NO2 + NO) pitoisuuksien suurimmat 
arvot nykytilanteessa ja tulevassa tilanteessa

Typen oksidit  (NOx)
Pitoisuus (µg/m³) Ohje-/raja-

arvo
Nykytilanne Tuleva

 tilanne
Vuosikeskiarvo 30* 0,67 0,94
Korkein vuorokausi-
keskiarvo

32,3 32,7

2. korkein vuorokau-
sikeskiarvo

31,9 32,6

Korkein tuntikeski-
arvo

123,7 121,1

Korkein tuntiarvojen 
99 %:n rajapitoisuus

69,8 71,4

*) kasvillisuusvaikutusperusteinen raja-arvo

Taulukko 10-7 lasketut Lahti Energia Oy:n Kymijärven voima-
laitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman typpidioksidipitoi-
suuksien (NO2) suurimmat arvot nykytilanteessa ja tulevassa 
tilanteessa.

Typpidioksidi  (NO2)

Pitoisuus (µg/m³)

Ohje-/raja-
arvo

Nykytilanne Tuleva 
tilanne

Vuosikeskiarvo 40* 0,09 0,12
Korkein vuorokausi-
keskiarvo

2,1 2,4

2. korkein vuorokausi-
keskiarvo

70** 1,9 2,2

Korkein tuntikeskiarvo 14,3 16,4
Korkein tuntiarvojen 
99 %:n rajapitoisuus

150** 4,4 4,5

19. korkein tuntikes-
kiarvo

200* 4,4 5,0

*) terveysvaikutusperusteinen raja-arvo

**) terveysvaikutusperusteinen ohjearvo

Taulukko 10-8 on verrattu nykytilannetta ja tulevaa tilannetta, 
jossa lisänä ovat kaasutuslaitoksen aiheuttamat typen oksi-
dien pitoisuudet verrattuna Lahden kisapuistossa mitattuihin 
pitoisuuksiin.

Taulukko 10-8 Typen oksidipitoisuudet Lahden alueella sekä 
voimalaitoksen nykyisen ja tulevan aiheuttama pitoisuus 
Kisapuiston mittauspisteessä 

Ilmanlaatumittaukset Leviämislaskelmat 

2001 2002 2003 Nyky-
tilanne

Tuleva 
tilanne

NOx -pitoisuus (µg/m³)
Vuosikeskiarvo 29,1 19,8 25,3 0,10 0,13
NO2 -pitoisuus (µg/m³)
Vuosikeskiarvo 17,0 13,6 12,6 0,025 0,35
2. korkein vuorokausi-
keskiarvo

51,0 39,1 48,7 0,69 0,99

Korkein tuntiarvojen 
99 %:n rajapitoisuus

88,0 90,0 80,0 3,1 3,8

Kymijärven voimalaitos ja kaasutuslaitos tuottavat Kisapuiston 
alueelle yhdessä pitoisuustason, joka on noin 0,5 % mitatusta 
typen oksidien vuosikeskiarvosta. Lyhytaikaisissa pitoisuus-
huipuissa Kymijärven voimalaitos ja kaasutuslaitos aiheutta-
vat noin 4 % mitatusta typen oksidien pitoisuudesta. 

Lahden kaupungin ilman typenoksidipitoisuudet ovat selvästi 
alle ohje- ja raja-arvojen, eikä tuleva kaasutuslaitos muuta ti-
lannetta havaittavasti. Tyypillisesti kaupunki-ilman typen oksi-
dit muodostuvat lähes yksin omaa liikenteen päästöistä.

Kymijärven voimalaitoksen päästöjen aiheuttamat typpidiok-
sidipitoisuudet alittavat suurimmillaan myös Ilmatieteen lai-
toksen Ähtärin tausta-asemalla havaitut pitoisuudet. Ähtärin 
typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot ovat vaihdelleet vä-
lillä 2,1−3,2 µg/m³, kun vastaavat leviämislaskelmin saadut 
voimalaitoksen tulevan tilanteen päästöjen aiheuttamat kor-
keimmat vuosikeskiarvot ovat luokkaa 0,12 µg/m³ (NO2).
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Kuva 10-3 Tulokset typen leviämismallilaskennasta 
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10.4.4 Hiukkaspitoisuudet
Hiukkasten korkeimmat pitoisuudet ovat  Kymijärven voima-
laitoksen  tapauksessa alle 0,7 % hengitettävien hiukkasten 
(PM10) vuosikeskiarvosta. Muut raja- ja ohjearvoon verrannol-
liset hiukkaspitoisuudet olivat 0,1 – 0,3 % vastaavasta raja- tai 
ohjearvosta.

Taulukko 10-9 Leviämismallilla lasketut Lahti Energia Oy:n 
Kymijärven voimalaitoksen päästöjenaiheuttamat ulkoilman 
hiukkaspitoisuuksien suurimmat arvot nykytilanteessa ja tule-
vassa tilanteessa.

Hiukkaset

Pitoisuus (µg/m³) Ohje-/raja-arvo Nykytilanne Tuleva tilanne
Vuosikeskiarvo 50* (TSP) / 40 

** (PM10)
0,022 0,036

Korkein vuorokausi-
keskiarvo

0,56 0,67

2. korkein vuoro-
kausikeskiarvo

70* (PM10) 0,43 0,51

Korkein vrk-kes-
kiarvojen 98 %:n 
rajapitoisuus

120* (TSP) 0,27 0,36

36. korkein vuoro-
kausikeskiarvo

50** (PM10) 0,08 0,13

Korkein tuntikes-
kiarvo

7,1 7,2

Korkein tuntiarvojen 
99 %:n rajapitoi-
suus

1,5 1,6

*) terveysvaikutusperusteinen ohjearvo

**) terveysvaikutusperusteinen raja-arvo

Taulukko 10-10 on verrattu nykytilannetta ja tulevaa tilannetta, 
jossa lisänä ovat kaasutuslaitoksen aiheuttamat hiukkaspitoi-
suudet verrattuna Möysän mittauspisteessä mitattuihin pitoi-
suuksiin

Taulukko 10-10Kymijärven voimalaitoksen aiheuttamat osuu-
det hiukkaspitoisuuksista nyt ja tulevaisuudessa  Möysän 
mittauspisteessä

Hiukkasten korkeimmat pitoisuudet olivat alle 0,7 % hengitet-
tävien hiukkasten (PM10) vuorokausiohjearvosta ja alle 0,3 % 
kokonaisleijuman (TSP) vuorokausiohjearvosta.

Tulevan tilanteen päästöjen aiheuttamat hiukkaspitoisuudet-
kin ovat hyvin pieniä vertailtaessa niitä Punkaharjun tausta-
aseman hiukkaspitoisuuksiin. Punkaharjun tausta-asemalla 
vuonna 1999 mitattiin hiukkasille pitoisuustaso 7 µg/m³ ja 
Kymijärven voimalaitoksen mallilaskelmin saadut korkeimmat 
hiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvot olivat noin 0,02 µg/m³.

Hengitettävien 
hiukkasten 
(PM10) pitoisuus 
(µg/m³)

2002 2003 Nyky-
tilanne

Tuleva 
tilanne

Vuosikeskiarvo 13,0 12,7 0,005 0,007
2. korkein vuorokau-
sikeskiarvo

43,2 42,8 0,15 0,19

Ilmanlaatu-
mittaukset  

Leviämis-
laskelmat

10.4.5 Muut epäpuhtaudet
Muiden vastaavien jätteenpolttolaitosten ympäristövaikutuk-
sen arvioinneissa on leviämismallinnuksen avulla todettu, ettei 
jätteenpoltosta aiheudu savukaasujen kautta oleellista dioksii-
ni-, furaani-, kloori- ja fluorivety- tai raskasmetallipitoisuuksia 
ympäristöön. Tulosten mukaan päästöjen aiheuttamat kloo-
rivety- ja fluorivetypitoisuudet alittavat selvästi tanskalaiset ja 
saksalaiset vertailuarvot. Korkeimmat mallitetut raskasmetal-
lien vuosikeskiarvopitoisuudet olivat erittäin pieniä. Mallitetut 
dioksiini- ja furaanipitoisuudet olivat pienempiä kuin puhtailla 
tausta-alueilla mitatut ulkoilmapitoisuudet. 

Suunniteltu kaasutuslaitos on rakenteeltaan ja polttolämpö-
tiloiltaan sellainen, että edellytykset dioksiinien ja furaanien 
muodostumiselle ovat erittäin huonot. Tuotekaasun puhdis-
tuksessa poistetaan polttokaasusta merkittävä osa klooria. 
Tämän lisäksi kaasunpolttokattilassa vallitseva korkea lämpö-
tila hajottaisi jo muodostuneet dioksiinit ja furaanit. 

Tuotekaasun ja savukaasun letkusuodatus laskevat ympäris-
töön johdettavan savukaasun hiukkas- ja raskasmetallipitoi-
suudet erittäin alhaisiksi. Kaasumaisessa muodossa mahdol-
lisesti oleva elohopea saadaan poistettua letkusuodattimeen 
johdettavalla apuaineella.

10.4.6 Yhteenveto vaikutuksista ilmanlaatuun
Leviämislaskelmien tulosten mukaan nykyisen voimalaitoksen 
ja kaasutuslaitoksen päästöt suurimmillaan aiheuttaisivat rik-
kidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspitoisuuksia, jotka alittaisi-
vat selvästi epäedullisissa meteorologisissa tilanteissakin ko. 
yhdisteille annetut ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot.

Mallilaskelmin saadut ilman epäpuhtauksien pitoisuudet olivat 
selvästi pienempiä kuin Ilmatieteen laitoksen tausta-asemilla 
mitatut pitoisuudet.

Leviämislaskelmien tulosten vertaaminen paikallisiin ilman-
laatumittauksiin osoittaa, ettei suunnitellulla kaasutuslaitok-
sella ole merkittävää vaikutusta Lahden alueen ilmanlaatuun. 
Leviämislaskelmissa on tarkasteltu tilannetta, jossa nykyinen 
voimalaitos ja kaasutuslaitos ajavat samanaikaisesti täyttä te-
hoa. Tuotantotaloudellisista syistä johtuen (mm. sähkön hinta, 
päästökauppa) on mahdollista, että kaasutuslaitos korvaa ny-
kyisen kivihiilikattilan tuotantoa. Tällöin Kymijärven voimalai-
toksen päästöt pienenevät ja voimalaitoksen hiilidioksiditase 
paranee nykytilanteeseen verrattuna.  

Vuosikeskiarvopitoisuuksien aluejakaumakuvissa on nähtä-
vissä suurimpien pitoisuusarvojen painottuminen päästöläh-
teen koillispuolelle Lahdessa vallitsevien tuulensuuntien mu-
kaisesti.  

Mallilaskelmien tulosten perusteella voidaan arvioida, että 
kaasutuslaitokselle suunniteltu 80 m korkea piippu takaa il-
manlaadun kannalta riittävän hyvät päästöjen leviämis- ja lai-
menemisolosuhteet. Leviämislaskelmien lähtötietojen mukaan 
kaasutuslaitos on toiminnassa lähes koko ajan maksimitehol-
la, jolloin savukaasujen nousunopeus muodostuu huomatta-
van suureksi. Tämä kasvattaa leviämisen alkuvaiheessa ns. 
nousulisää, jonka seurauksen päästöt leviävät korkeammalle 
ja laimenevat tehokkaammin.

Leviämislaskelmien tulosten mukaan kaasutuslaitoksen nor-
maalin toiminnan päästöt eivät aiheuta Lahden seudulle mer-
kittäviä ilmanlaatuvaikutuksia eivätkä terveydellistä haittaa. 
Ilmanlaatu ei myöskään merkittävästi huonone nykyisestä 
vaan kaasutuslaitoksen rakentaminen aiheuttaa korkeintaan 
lähinnä tausta-arvon luonteisen lisän Lahden pitoisuustasoihin.
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Kuva 10-4 Hiukkaspäästöjen leviämismallinnus  
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10.5 Meluvaikutukset 

Kymijärven voimalaitoksen aiheuttamat melu alueet on selvitet-
ty melun laskentamallilla. Melumallinnuksessa tarkasteltiin 1) 
voimalaitoksen nykyisen toiminnan aiheuttama melu mukaan 
lukien voimalaitokselle suuntautuva liikenne, 2) uuden kaasu-
tuslaitoksen aiheuttama melu sekä 3) nykyisen voimalaitoksen 
ja uuden kaasutuslaitoksen sekä alueelle suuntautuvan liiken-
teen aiheuttama yhteismelu. Tieliikenteen aiheuttama melu on 
edellä esitetyillä liikennemäärillä niin vähäinen, ettei sillä ole 
käytännön merkitystä voimalaitoksen lähiasutukselle missään 
vaihtoehdossa. Polttolaitoksen aiheuttaman liikenteen osuus 
paikallisteiden liikennemääristä on vähäinen. 

Uuden kaasutuslaitoksen kokonaismelupäästöksi arvioitiin LWA 
102 dB, kun nykyisen kaasuttimen melupäästö on mittausten 
perusteella LWA 104 dB. Lisäksi uusi polttoaineen purkupaikka 
aiheuttaa jonkin verran melua.

Melulaskennan mukaan uusi kaasutuslaitos nostaa melutaso-
ja voimalaitoksen länsi- ja lounaispuolen asutuksen kohdal-
la 1-2 dB. Laskentatulosten perusteella melutasot eivät ylitä 
päivä- tai yöajan ohjearvoja lähimpien asuintalojen kohdalla 
uuden kaasutuslaitoksen valmistumisen jälkeen, vaikka yö-
aikainen melutaso onkin ohjearvon tuntumassa.

Mikäli polttoaine kuljetetaan voimalaitokselle jatkossa pääosin 
rekka-autoilla, vastaa liikenteen ja polttoaineen purkamisen ai-
heuttama melu nykytilannetta siitäkin huolimatta että liikenne-
määrä lisääntyy. Liikennöintireitti ei kulje asuinalueiden läpi, 
joten voimalaitoksen liikenteen aiheuttamat meluvaikutukset 
Kymijärven voimalan lähiasutukselle jäävät pieniksi.

Mikäli polttoaine tuodaan osittain junalla, pienentää se rekka-
liikenteen määrää kuljetusreitillä. Junaliikenne tai junien purku 
ei aiheuta ohjearvon ylitystä, sillä junat puretaan päiväaikaan. 
Junan purkamisen melu saattaa kuitenkin olla häiritsevämpää 
kuin rekkaliikenteen, sillä junan liikuttelusta aiheutuu kolah-
duksia yms. impulssimaista ääntä. Rekkaliikenne voimalaitok-
selle tapahtuu melko tasaisesti päivittäin, kun taas junia tulisi 
arviolta kerran kolmessa päivässä. Junaliikenne laitosalueelle 
tulee myös enemmän asutuksen suunnasta verrattuna rekka-
liikenteeseen.

Voimalaitoksen itäpuolen melutasoihin uudella kaasutuslaitok-
sella ei ole vaikutusta ja melutasot asutuksen kohdalla alitta-
vat sekä päivä- että yöajan ohjearvot uuden kaasutuslaitoksen 
valmistumisen jälkeenkin.

10.6 Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 

Tarkasteltavan kaasutuslaitoksen normaalitoiminnassa ei ai-
heudu vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. Polttoaineiden 
ja kemikaalien varastointi ja käsittely suunnitellaan ja rakenne-
taan siten, että mahdolliset vuodot ja valumat havaitaan ja jää-
vät laitosrakennuksen sisään, josta ne siivotaan. Piha-alueet 
pinnoitetaan ja sadevedet viemäröidään. Öljy- ja kemikaali-
vuotoihin varaudutaan öljynerotuskaivoin. Laitosalue rakenne-
taan siten, että mahdollisessa tulipalotilanteessa sammutus-
vedet eivät joudu vesistöön.

Sijoituspaikka ei sijaitse yhteiskunnan kannalta tärkeällä poh-
javesialueella, eikä siten aiheuta merkittäviä vaikutuksia poh-
javeden käyttöön ja suojeluun. 

Rakentamisaikaisia vaikutuksia on tarkasteltu kohdassa 10.2. 
Liikenneonnettomuusriskejä ja niihin varautumista on tarkas-
teltu kohdissa 10.11 ja 12.7. Kuva 9-8Nykyisen toiminnan meluvaikutus yöaikaan

Kuva 9-7Nykyisen toiminnan meluvaikutus päiväaikaan
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Kuva 10-5 Nykyisen voimalaitoksen ja uuden kaasutuslaitok-
sen melualueet päivällä (7-22)

Kuva 10-6 Nykyisen voimalaitoksen ja uuden kaasutuslaitok-
sen melualueet yöaikana (22-7) sekä rautatie että maantiekul-
jetusten tapauksessa

Kuva 10-7 Nykyisen voimalaitoksen ja uuden kaasutuslaitok-
sen melualueet päivällä. Osa kierrätyspolttoainekuljetuksista 
rautateitse

10.7 Vaikutukset pintavesiin 

Lämpökuorma ja vaikutukset
Rakennettava kaasutuslaitos ei ajotavastaan johtuen vaiku-
ta keskikesän tilanteisiin vesistöön johdettavien jäähdytys-
vesien osalta. Uuden kaasutuslaitoksen vaikutus vesistöön 
johdettavan lämpöenergian määrässä tulee näkymään talvi-
kuukausina marras-huhtikuussa. Tällöin on mahdollista, että 
vesistöön johdettava jäähdytysvesi on yli neljä asteista, jolloin 
se jäähtyessään neljä asteiseksi painuu Enonselän syväntee-
seen. Nykyisin Kymijärven voimalaitos ei talvikuukausina pysty 
kohottamaan jäähdytysveden lämpötilaa yli neljä asteiseksi 
kaukolämmön kulutuksesta johtuen.

Uuden kaasutuslaitoksen aiheuttama lisäys Vesijärveen nykyi-
sin johdettavaan lämpökuormaan on vuositasolla  (kesto 6 kk) 
arvioitu maksimissaan olevan suuruusluokkaa 1800 terajoulea 
(TJ) eli 300 TJ kuukaudessa. Tämä on samaa suuruusluokkaa 
kuin nykyisestä voimalaitoksesta vuonna 2002 vesistöön joh-
detun jäähdytysenergian määrä. Ajallisesti lisäkuormitus si-
joittuu kasvukauden ulkopuolelle, marras-huhtikuulle. Vuonna 
2003, kyseisinä kuukausina vesistöön johdettuihin energia-
määriin lisättynä veden lämpötila lauhduttimessa, maksimivir-
taaman mukaisessa tilanteessa, olisi hankkeen seurauksena 
noussut lisää 5…7 °C. Tällöin Joutjokeen purkautuvan veden 
lämpötila olisi alkuvuodesta ollut 11,5…17,5 °C ja loppuvuo-
desta 12…17 °C. Kesäajan tilanne olisi pysynyt ennallaan. 
Laskennallisesti voidaan osoittaa, että lämpökuorman siirty-
essä kerralla Vesijärveen, Enonselän alueella veden lämpötila 
kohoaisi 2,4 °C. Vastaavasti jäähdytysenergian lisäkuorma 
kuukaudessa nostaisi täällä lämpötilaa 0,4°C.   
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Vesistöön takaisin johdettava, nykyistä lämpimämpi jäähdy-
tysvesi voi periaatteessa kiihdyttää kasviplanktontuotantoa ja 
sitä kautta vaikuttaa veden laatuun ja vesialueen ekologiaan. 
Vesistövaikutuksia arvioitaessa lähtökohtana on yleissään-
tö, jonka mukaan 10 asteen lämpötilannousu lisää mikro-
biaktiivisuuden ja hapenkulutuksen noin kaksinkertaiseksi. 
Arvioinnissa on kuitenkin keskeistä huomioida se, että lisä-
kuorman johtaminen ajoittuu lämpimän ajan ulkopuolelle, jol-
loin tuotantotoimintaa ei vesissä käytännössä ole. 

On mahdollista, että jäähdytysenergian kasvun seurauksena 
nykyisten lupaehtojen mukaiset raja-arvot lämpötilannousulle 
ajoittain ylittyvät. Kylmänä vuodenaikana virtaavassa vedessä 
kuitenkin tapahtuu veden jäähtymistä ennen Vesijärveä. Kun 
kuormituksen lisäys hankkeen johdosta ajoittuu loppusyksyyn 
ja talveen, sillä ei ole juurikaan vaikutusta leväkasvuun. Tosin 
huhtikuussa, kevääntulosta riippuen, Joutjoen tuoma lämmin 
vesi luo paikallisesti edulliset olosuhteet kasviplanktontuo-
tannon alkamiselle heti jäiden lähdettyä. Lisäksi ajan oloon 
jokisuulla muukin kasvillisuus voi jossain määrin runsastua. 
Vesistön happitilanteeseen jäähdytysenergian lisäyksellä ja 
sen aiheuttamalla purkuveden lämpötilan nousulla ei arvioida 
olevan merkittävää vaikutusta. On huomattava, että talvella 
lämmönsiirtoa ja kaasunvaihtoa tapahtuu aina avoinna ole-
van vesipinnan kautta. Tämä lieventää mahdollisia haitallisia 
vaikutuksia, kuten hajotustoiminnan kiihtymistä ja siitä aiheu-
tuvaa hapen kulumista. Toisaalta jäähdytysvedet eivät sisällä 
ravinteita tai happea kuluttavia yhdisteitä. Kaasutuslaitoksesta 
johtuen talvella suotuisissa olosuhteissa jäähdytysvesi voi olla 
yli neljä asteista ja painua jäähtyessään Enonselän syväntee-
seen parantaen sen happitilannetta.

Suurin vaikutus kohdistuu talvikauden jäätilanteeseen Joutjoen 
edustalla Vesijärvessä.  Täällä osin sulan, osin heikon jään 
kattama pinta-ala laajenee, siten vaikeuttaen jäällä liikkumista. 
Jäänmuodostus myös tapahtuu normaalia myöhemmin ja jäät 
lähtevät ympäröivää aluetta aikaisemmin. Tästä aiheutuu hait-
taa jäällä kulkemiselle ja samalla eri virkistyskäyttömuodoille 
kuten kalastukselle. 

Positiivisena vaikutuksena mainittakoon, että lämmin, hape-
kas vesi voi houkutella monia kalalajeja. Tämä antaa mahdol-
lisuuden niiden kalastamiseen rajoitetulta alueelta ja luo siten 
erään näkökohdan vesialueen virkistyskäyttöön. Toisaalta vain 
viileässä vedessä viihtyvät kalalajit karkottuvat entistä kauem-
maksi jäähdytysvesien vaikutusalueelta. Pitkällä aikavälillä 
lämpöolosuhteiden muutos suosii särkikalojen runsastumis-
ta.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että esitetyn mukainen läm-
pökuorman lisäys ei ainakaan merkittävästi vaikuta purkuve-
sistön nykyiseen ekologiseen tilaan. Tämä johtuu osaksi siitä, 
että Vesijärveen on jo pitkään johdettu jäähdytysvesiä, myös 
kylmän veden aikaan. Lähinnä Joutjoen suualueella voi vä-
hitellen tapahtua lievää rehevyyden kasvua. Jos hanketta ei 
toteuteta tilanne jatkuu nykyisen kaltaisena.

10.8 Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön ja 
suojelukohteisiin 

Kaasutuslaitoksen rakentaminen ei aiheuta vaikutuksia kas-
villisuuteen, eläimistöön tai suojelukohteisiin, koska se raken-
netaan nykyiselle voimalaitoslaitosalueelle. Poltosta aiheutu-
vat piippupäästöt eivät tehdyn leviämismallituksen (ks. kohta 
10.4) perusteella aiheuta vaikutuksia, joilla olisi merkitystä kas-
villisuuden, eläimistön tai suojelukohteiden kannalta. Päästöt 
ovat 1-3 % kasvillisuusvaikutusperusteisista raja-arvoista.

Joutjokeen aiheutuva lämpökuorman lisäys ei ainakaan mer-
kittävästi vaikuta purkuvesistön nykyiseen ekologiseen tilaan. 
Tämä johtuu osaksi siitä, että Vesijärveen on jo pitkään joh-
dettu jäähdytysvesiä, myös kylmän veden aikaan. Lähinnä 
Joutjoen suualueella voi vähitellen tapahtua lievää rehevyyden 
kasvua. Joutjoen suun sulassa talvehtivien lintujen määrä ja 
lajisto voi runsastua lämpötilan nousun myötä. Jos hanketta 
ei toteuteta, tilanne jatkuu nykyisen kaltaisena.

10.9 Vaikutukset Natura 2000 –alueisiin 

Lähin Natura 2000-kohde on Linnaistensuo (FI0324001), joka 
sijaitsee Lahden ja Nastolan rajalla noin 5 kilometrin päässä 
laitoksesta kaakkoon. Alue on linnustollisesti arvokas. Osa 
suoalueesta ja sen länsireunalla oleva vanha metsäalue on 
rauhoitettu. Linnaistensuo on keidassoiden sekamuoto, joka 
kuuluu myös soidensuojelun perusohjelmaan.

Leviämismallilaskennan (kohta 10.4) perusteella Kymijärven 
voimalaitoksen aiheuttamat epäpuhtauspitoisuudet ovat 1-3 
% kasvillisuusvaikutusperusteisista raja-arvoista. Kymijärven 
voimalaitos ja suunniteltu kaasutuslaitos eivät aiheuta vaiku-
tuksia kohdealueen ympäristössä olevien Natura 2000-aluei-
den kasveille tai eläimille. 

Kymijärven voimalaitosalueelle johtava tiestö ei kulje suo-
jelualueiden läheltä. Lähimpänä Natura 2000-kohdetta on 
Miekantien tuhkanläjitysalue (n. 500 m). Läjitysalueelle suun-
tautuu nykyiseltä ja suunnitellulta voimalaitokselta tuhkakul-
jetusta. Kuljetusreitti ei kulje Linnaistensuon alueen läpi tai 
sivuitse. 

Kaasutuslaitoksen tuoma lisäys tuhkamäärissä tulee lisää-
mään Miekan alueelle suuntautuvia kuljetusmääriä noin 50 
%. Kaasutuslaitoksen aiheuttaman tuhkaliikenne ei ole mer-
kittävä tekijä alueen ympäristökuormittajana. Läjitysalueen 
naapuritontilla sijaitsee mm. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n 
Kujalan jätekeskus sekä Lahden kaupungin maankaatopaik-
ka. Tuhkanläjitysalueen ympäristövaikutusten arviointi ei kuulu 
tämän YVA:n piiriin.

10.10 Vaikutukset luonnonvarojen 
hyödyntämiseen 

Hanke ei sijoitu pohjaveden muodostumisalueelle, eikä sen 
välittömässä läheisyydessä ole vedenhankinnan kannalta tär-
keitä pohjavesialueita. Pohjavedenhankinnalla hankkeella ei 
näin ole vaikutuksia.

Hanke säästää energiavaroja ottamalla käyttöön muutoin hyö-
dyntämättä jäävää jätteisiin sitoutunutta energiaa ja osittain 
korvaamalla siten muita polttoaineita. Koska jätteet voidaan 
hyödyntää yhteistuotannossa muiden polttoaineiden korvaa-
vuus on 100 %.  

Mikäli poltossa syntyvä pohjakuona tai tuhkat kelpaavat laa-
dultaan maanrakentamisessa hyödynnettäväksi, korvaa nii-
den käyttö neitseellisiä materiaaleja. 
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10.11 Arvio ympäristöriskeistä 

Ympäristöriskit voidaan yleisesti jakaa esimerkiksi:

 pitkäaikaisiin suoriin vaikutuksiin

 pitkäaikaisiin välillisiin vaikutuksiin ja

 äkillisiin, onnettomuudentapaisiin vaikutuksiin.

Pitkäaikaisia suoria vaikutuksia ovat esimerkiksi happamoitta-
vien kaasujen päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset luontoon ja 
rakennettuun ympäristöön, ilmapäästöjen hiukkasten terveys-
vaikutukset, kuljetusten turvallisuus-, päästö- ja meluvaiku-
tukset ja kaatopaikkojen vaikutukset vesistöihin. Pitkäaikaisia 
välillisiä vaikutuksia ovat esim. palamisen hiilidioksidi- ja kaa-
topaikkojen metaanipäästöjen vaikutukset ilmakehään, raa-
ka-aineiden ja tuotteiden valmistuksen luonnonvarojen tarve 
ja jätteiden loppusijoittamisen maantarve. Äkillisiä vaikutuksia 
ovat ennalta odottamattomat onnettomuudet, jotka vaikutta-
vat terveyteen tai ympäristöön.

Seuraavassa keskitytään äkillisten, ennalta odottamattomien 
ympäristö onnettomuuksien arviointiin ja selostetaan, miten 
niihin on varauduttu ja tullaan varautumaan.

Tulipalo 
Tulipalo on tilanne, joka on seuraus jostakin vaurioista tai 
muusta ei-toivottavasta tapahtumasta ja joka itsessään ai-
heuttaa seurannaisvau rioita ja niistä johtuvia vaaratilanteita. 
Kaasutuslaitoksessa ja sen polttoainevarastossa on syttyvää 
polttoainetta. Tulipalotilanteessa se vapauttaa palaessaan 
runsaasti energiaa ja haitallisia savukaasuja. Nämä seikat 
tunnetaan ja huomioidaan suunnittelussa. Polttoaineen vas-
taanottoasema tullaan varustamaan palonilmaisimilla ja au-
tomaattisilla sammutusjärjestelmillä. Kaasutuslaitoksella kä-
siteltävät polttoainemäärät pidetään mahdollisimman pieninä. 
Kaasutuslaitokselle ja polttoaineen vastaanottoasemalle tul-
laan tekemään palo- ja pelastussuunnitelma. Laitosalueelle 
tehdään sammutusvesien keruujärjestelmä, jotta mahdolli-
sesti likaantuneet sammutusvedet eivät pääse ympäristöön.

Sähkön saannin katkeaminen 
Kaasutuslaitokselle toteutetaan automaattinen pysäytysjärjes-
telmä, joka pysäyttää sen turvallisesti, mikäli esim. sähköener-
gian saanti laitokselle katkeaa.

Huollot ja kunnossapito
Kaasutuslaitoksen normaalit huollot tapahtuvat kesällä ole-
van seisokin aikana. Huollon kohteet ja laajuus määräytyvät 
vuosittain tarpeen mukaan sekä rikkoutumisen että etukäteen 
suunnitellun huolto-ohjelman perusteella.

Kaasutusprosessi 
Tyypillisin esiintyvä häiriötilanne on arvion mukaan kaasut-
timen polttoaineen syöttöhäiriö ja kattilalaitoksen häiriö. 
Kummassakin tapauksessa automaatioon liitetty itsenäinen 
turvajärjestelmä rajoittaa häiriöiden vaikutukset. Keskeisessä 
asemassa onnettomuuksien ehkäisemisessä on kuitenkin 
henkilökunnan korkea ammattitaito, prosessien hyvä suun-
nittelu ja tehokas valvonta sekä laitteistojen korkeatasoinen 
käyttö ja säännöllinen kunnossapito.

Laitoksen sisältämä tuotekaasumäärä on niin pieni, että se 
ei vuototilanteessa aiheuta vaaraa laitosalueen ulkopuolelle. 
Tuotekaasu on ominaisuuksiltaan sellaista, että vuotaessaan 
kuumana ympäristöön se palaa välittömästi, eikä voi aiheut-
taa räjähdystä. Jäähdytetty tuotekaasu (esim. tuotekaasun 
puhdistimen jälkeen) vastaa ominaisuuksiltaan lähinnä maa-

•

•

•

kaasua. Sen lämpöarvo ja siten palo- ja räjähdysteho ovat 
noin neljännes maakaasun vastaavista arvoista. Kymijärven 
voimalaitoksella on pitkä historia maakaasun käsittelystä. 
Kaasutuslaitoksella kaikki tilat joissa on maakaasu- tai tuote-
kaasuvuotomahdollisuus, varustetaan kaasuhälyttimillä.

Kaasutuslaitos suunnitellaan siten, että kaasuvuotojen riski on 
mahdollisimman pieni. Kaasutuslaitokselle tullaan laatimaan 
hätäpysäytys- ja evakuointisuunnitelma.

Koska kaasutin ja kattila sijaitsevat energiantuotantoon ja teol-
lisuuteen varatulla alueella, mahdollisten onnettomuuksien tai 
häiriötilanteiden aiheuttamat vaarat kohdistuvat käytännössä 
lähinnä käyttö- ja kunnossapitohenkilökuntaan. Maakaasun 
vuototilanteissa kaasu nousee ylöspäin heti vuotokohdassa, 
eikä aiheuta vaaraa lähiasutukselle.

Kaasutuslaitokselle tullaan tekemään yksityiskohtaisen suun-
nittelun aikana vaaran arviointi ja häiriötilannetarkastelu, jonka 
tulokset huomioidaan suunnittelussa ja laitoksen toteuttami-
sessa. Tässä Turvatekniikan keskukselle (TUKES) toimitet-
tavassa vaaran arvioinnissa käydään läpi häiriöistä, käyttö-
virheistä ja vaurioista aiheutuvat vaarat itse laitokselle, siellä 
työskenteleville ihmisille ja laitoksen ympäristölle. 

Menettelyt onnettomuus- ja häiriötilanteissa
Energiantuotantolaitokset pyrkivät teknisin toimenpitein ja lait-
teiden huolellisella käytöllä varmistamaan, ettei toiminnasta 
aiheudu vaaraa ihmisille ja ympäristölle.

Lahti Energia on laatinut yhdessä kaupungin palo- ja pelas-
tusviranomaisten kanssa Kymijärven voimalaitoksen pelas-
tussuunnitelman, joka käsittää toimenpiteet väestön suoje-
lemiseksi ja torjunnan järjestämiseksi mahdollisessa onnet-
tomuustilanteessa, esim. tulipalo tai kuljetusonnettomuus. 
Myös terveyskeskuksella ja poliisilla on pelastuspalvelun 
perussuunnitelma. Suunnitelma päivitetään kattamaan myös 
rakennettava kaasutuslaitos.

Onnettomuustilanteita varten voimalaitoksella on sammutus- 
ja pelastusryhmät sekä ensiapuryhmä, joihin kuuluu myös 
vuorohenkilöstöä. Ryhmien tehtäviin kuuluu henkilöiden pe-
lastaminen, tulipalon alkujen sammutus, vuotojen tukkiminen 
jne. Tulipalot ja muut onnettomuudet pyritään huomaamaan 
mahdollisimman varhaisissa vaiheissa ja no peasti rajaamaan 
mahdollisimman pienelle alueelle. Paloilmaisimien hälytykset 
menevät valvomoon ja hälytyskeskukseen. 

Kaikissa polttolaitoksissa on tekniikasta riippumat-
ta laadittava lainsäädännön edellyttämä vaaran arviointi. 
Paineastialainsäädännön mukaisesti kattilalaitoksessa on 
tehtävä vaaran arviointi, jos siellä on rekisteröitävä höyrykat-
tila, jonka teho on yli 6 MW tai rekisteröitävä kuumavesikattila, 
jonka teho on yli 15 MW. Vaaran arvioinnista on käytävä ilmi 
käyttöön ja tekniikkaan liittyvät vaaratilanteet ja olosuhteet, 
joissa onnettomuus on mahdollinen. 
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10.12 Maisemavaikutukset  

Kymijärven voimalaitoksen lähialueen maisemaa on jo vuosi-
kymmeniä hallinnut teollisuushallien keskeltä kohoava voima-
laitosrakennus. Voimalaitoksen itäpuolella kohoava kuusikko 
tarjoaa osittaista näkemäsuojaa idässä oleville alueille ollen 
taustana voimalaitokselle lännestä päin katseltaessa.

Kaasutuslaitos sijoittuu nykyisen voimalaitoksen yhteyteen 
pohjoisseinustalle, jääden asutuksen suunnasta katsoen osin 
nykyisen voimalaitoksen taakse. Polttoaineen vastaanottoase-
ma sijoittuu pääportin pohjoispuolelle jääden matalampana 

rakennuksena osin asutuksen suunnasta tarkasteltuna puus-
ton ja teollisuushallien katveeseen.

Ratavartijankadun tai Joutjoentien suunnasta nähtynä uusi 
kaasutuslaitos on nähtävissä. Nykyinen voimalaitos tulee kui-
tenkin jatkossakin olemaan maisemaa ja laitosaluetta hallitse-
va elementti.   

Alueen yleisilmeestä ja edelleen hallitsevana tekijänä säily-
västä voimalaitosrakennuksesta johtuen kaasutuslaitoksen 
rakentaminen ei muuta alueen maiseman luonnetta. Siksi sen 
maisemallinen vaikutus on vähäinen.

  

Kuva 10-8Viistokuva Kymijärven 
voimalaitoksesta nykytilanteessa

Kuva 10-9Viistokuva, kun suun-
nitelman mukainen hanke on 
valmistunut
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Kuva 10-10 Näkymä voimalaitokselle 
Joutjoentien päästä nykytilanteessa

10.13 Vaikutukset ihmisten terveyteen, 
elinoloihin ja viihtyvyyteen 

YVA-menettelyn yhteydessä käytävän vuorovaikutuksen tavoit-
teena oli selvittää hankeen vaikutuspiirissä olevien asukkaiden 
ja muiden osallisten näkemyksiä suunniteltavasta hankkeesta 
ja sen vaikutuksista.

Arviointiohjelmasta saaduissa mielipiteissä ja lausunnoissa 
sekä yleisö- ja muissa keskustelutilaisuuksissa esille nousivat 
mm. seuraavat huolenaiheet:

 terveysvaikutukset

 vaikutusalueella asuvat ihmiset sekä herkät toiminnot ja 
kohteet

 melu ja pöly

 onnettomuudet

 liikenneturvallisuus

 luontokohteet

 asuinalueen imagon muuttuminen

 tonttien ja kiinteistöjen arvon aleneminen

•

•

•

•

•

•

•

•

Kuva10-11 Talvinen näkymä  
Joutjoentien päästä kun suunnitelman 
mukainen hanke on valmistunut
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Terveysvaikutukset
Edellä esitettyjen ilmapäästöjen ja melun leviämislaskentojen 
perustella hankkeen ympäristöön ei aiheudu ihmisten tervey-
teen tai viihtyvyyteen vaikuttavia haittoja (vrt. etäisyydet vaiku-
tuskohteisiin kpl. 9.1) 

Keskeiset ilman epäpuhtaudet ovat rikkidioksidi, typenoksidit, 
hiukkaset, häkä ja hiilivedyt. Niille altistutaan hengitysteiden 
kautta. Terveysvaikutusten syntymisen vaikuttavat useat teki-
jät, kuten epäpuhtauspitoisuudet, altistumisen määrä ja tapa, 
eri yhdisteiden yhteisvaikutukset, ilmasto ja yksilölliset erot. 
Ulkoilman epäpuhtauksille raja-arvot on esitetty seuraavassa 
Taulukko 10-11 .

Taulukko 10-11 Ilmanlaadun raja-arvot terveyshaittojen eh-
käisemiseksi (Vnp 711/2001).

Ilman epäpuhtaus Keskiarvon lasken-
ta-aika

Raja-arvo (µg/m³)
 (293 K, 
101,3 kPa)

Sallitut ylitykset kalen-
terivuodessa

Ajankohta, jolloin pitoi-
suuksien viimeistään olta-
va raja-arvoa pienemmät

Ihmisten terveyden suojelemiseksi annetut raja-arvot:
Rikkidioksidi 1 tunti

24 tuntia
350
125

24krt/vuosi
3krt/vuosi

1.1.2005
1.1.2005

Typpidioksidi 1 tunti 
kalenterivuosi

200
40

18 krt/vuosi
–

1.1.2010
1.1.2010

Hengitettävät hiukkaset 
(PM10)

24 tuntia 
kalenterivuosi

50*
40*

35 krt/vuosi
–

1.1.2005
1.1.2005

Ekosysteemien ja kasvillisuuden suojelemiseksi annetut raja-arvot:
Rikkidioksidi kalenterivuosi/ talvi 

(31.10–31.3.)
20 – 15.8.2001

Typen oksidit kalenterivuosi 30 – 15.8.2001

* tulokset ilmaistaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa

Ihmiset ja herkät toiminnot vaikutusalueella
Leviämismallilaskelmien tulosten perusteella voidaan todeta, 
että Kymijärven voimalaitoksen ja tarkasteltavan hankkeen 
rikkidioksidi-, typpidioksidi- ja hiukkaspitoisuudet alittavat sel-
västi maassamme voimassa olevat terveysvaikutusperustei-
set ko. ilman epäpuhtauksia koskevat ohjearvot. 

Kaasutuslaitokselle tulevan liikenteen melu- ja pölyn vaikutus-
alueella ei asu ihmisiä. Vaikutukset ulottuvat vain 200 – 300 
metrin etäisyydelle laitoksesta ja 10 – 15 metrin päähän liiken-
neväylistä. Vaikutusalueella ei ole herkkiä toimintoja ja kohteita 
kuten päiväkoteja tai kouluja.

Onnettomuudet
Voimalaitostekniikka on tarkasti sisäisesti sekä ulko-
puolisten ja viranomaisten toimesta valvottua, eikä sii-
tä aiheudu onnettomuusriskiä ympärillä asuville ihmisille. 
Liikenneonnettomuusriski ei lisäänny merkittävästi hyvien 
liikenneyhteyksien ja suhteellisen vähäisten liikennemäärien 
vuoksi.

Alueen luonne
Voimalaitoksen rakentaminen ei aiheuta luonnonarvojen tai 
virkistysalueiden menettämistä. Käytännössä vain rakenta-
mistontin tila muutetaan pysyvästi. Tämä alue on ollut voima-
laitosalueena vuosikymmeniä.

Hanke ei muuta merkittävästi alueen imagoa, koska Kymijärven 
voimalaitoksen alue on jo nykyään kaavoituksella varattu ener-
giantuotantoon. Laitosten läheisyydessä ei sijaitse kiinteistöjä, 
joiden arvon voitaisiin katsoa alentuvan kyseisen hankkeen 
takia. 

10.14 Vaikutukset maankäyttöön ja 
yhdyskuntarakenteeseen 

Hanke on voimassa olevien seutu-, yleis- ja asemakaavan 
mukainen. Rakentaminen tapahtuu olemassa olevalla laito-
salueella. Siten sen rakentaminen tiivistää yhdyskuntaraken-
netta.

Laitoksen rakentaminen ei aiheuta kohtuutonta lisähaittaa ym-
päröivälle maankäytölle. 

Hankkeen toteutuminen vähentää jätteiden sijoittamista kaa-
topaikoille. Siksi sen toteuttaminen vähentää tarvetta uusiin 
jätteiden loppusijoitusalueisiin.

10.15 Vaikutukset elinkeinoelämään

Mikäli kaasutuslaitos rakennetaan, se polttoainevirroista pää-
osa tulee Kujalaan suunnitellusta kierrätyspolttoaineen val-
mistuslaitoksesta. Vastaavanlaisen kierrätyspolttoaineen val-
mistuslaitos Keravalla työllistää toimiessaan suoranaisesti 70 
henkilöä. Tämän lisäksi toiminnan epäsuora työllistämisvai-
kutus lisää myös työpaikkoja.  Kaasutuslaitoksen toiminnas-
ta johtuen henkilöstö Kymijärven voimalaitoksella tulee myös 
lisääntymään.

Hankkeen vaikutukset elinkeinotoimintaan ajoittuvat osin ra-
kentamisaikaan. Laitoksen rakentaminen kestää kokonaisu-
udessa noin kaksi vuotta. Työntekijämäärien arvioidaan olevan 
rakentamisen eri vaiheissa seuraavat:
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 rakennus- ja asennustyöt, keskimäärin 30 henkilöä, 54 
henkilötyövuotta

 käyttöönotto ja koekäyttö, keskimäärin 10 henkilöä, 4 hen-
kilötyövuotta

 yhteensä n. 60 henkilötyövuotta

Työntekijät tarvitsevat lähiseudun majoituspalveluja ja sosiaali-
palveluja (ruokailu, terveydenhoito yms.). Kerrannaisvaikutukset 
rakentamistoiminnan aikana ovat luokkaa 3-4 –kertaiset.

10.16 Sosiaaliset vaikutukset 

Ohjaus-  ja seurantaryhmätyöskentelyssä hankkeella tunnis-
tettiin  olevan sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia alu-
een ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Eri tilaisuuksissa esil-
le tulleita hankkeen myönteisiä vaikutuksia olivat: hankkeen 
työllistävä vaikutus, perinteisten polttoaineiden korvaaminen, 
jätteiden hyötykäyttö, jätemäärien pieneneminen kaatopaikoil-
la ja kaatopaikkaongelmien pieneneminen. Hankkeen myös 
odotettiin tuovan kustannussäästöjä kuluttajille jätemaksujen 
pienenemisenä ja energian hinnan laskemisena. 

Kielteisistä vaikutuksista eniten oltiin huolissaan melu- ja haju-
haitoista, liikenteen lisääntymisestä ja liikenteestä aiheutuvista 
haitoista, ilman epäpuhtauksista, ympäristön pilaantumisesta, 
maisemahaitoista ja vaikutuksista asuinalueen imagoon. Esille 
nousivat myös turvallisuus, kiinteistöjen arvon aleneminen ja 
kustannusten nousu. Näitä on tarkasteltu edellä.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa ja hankkeen suunnittelus-
sa toivottiin huomioitavan erityisesti hankkeen ympäristövai-
kutukset, liikennejärjestelyt, hankkeen taloudellinen kannat-
tavuus ja imagolliset seuraukset alueelle. Lisäksi toivottiin 
mm. tiedottamista ja avoimuutta, sosiaaliseen elämänlaatuun 
vaikuttavien tekijöiden selvittämistä ja asukkaiden toiveiden 
huomioimista.

10.17 Laitoksen toiminnan lopettamisen 
vaikutukset 

Toiminnan lähtökohtana on, että laitos suunnitellaan pitkäai-
kaiseen (vähintään 25 vuotta) käyttöön ja sen elinikää voidaan 
investoinnein tarvittaessa jatkaa. Se tulee tällöin tärkeäksi 
osaksi alueen yhdyskuntateknistä huoltoa, sekä jätehuoltoa 
ja energiantuotantoa.

On myös mahdollista, että laitoksen toiminta aikanaan pääte-
tään lopettaa, jolloin sen rakennukset ja rakenteet puretaan, 
mahdollisesti siirretään toisaalle. Tällaisessa tilanteessa laa-
ditaan etukäteen yksityiskohtainen suunnitelma maaperän-
suojelua, ilmansuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan 
lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Mahdollinen alueen 
käyttötarkoituksen muutos tulevaisuudessa edellyttää asema-
kaavamuutosta ja siinä yhteydessä tutkitaan alueen soveltu-
vuus muihin tarkoituksiin.

•

•

•

10.18 Hankkeen toteuttamatta jättämisen 
vaikutukset 

Suurin vaikutus hankkeen toteutumatta jäämiselle on alu-
eellisen jätehuollon kehittymisessä. Hankkeen toteuttamatta 
jättäminen lisää painetta paikallisen energia- ja jätehuollon 
hintatasoon.

Jätteen käsittely jatkunee myös energiajätteen osalta 
Kujalassa, mutta energian tuotanto kierrätyspolttoaineesta ta-
pahtuu todennäköisesti muualla kuin Kymijärven voimalaitos-
alueella. Kujalan loppusijoitusalueen käyttöaikaan hankkeella 
ei ole vaikutusta, jos energiasisällön hyödyntäminen voidaan 
toteuttaa toisaalla. Jos energiasisältöä ei hyödynnetä lyhentää 
se Kujalan jätekeskuksen loppusijoitusalueiden käyttöikää. 
Tällöin myös muiden polttoaineiden korvaaminen jää tältä 
osin toteutumatta. 

Materiahyötykäyttö on asetettu jätehierarkiassa korkeimmalle 
tasolle. Jätteet on ensisijaisesti hyödynnettävä materiaalina. 
Materiahyötykäyttö ei toteudu Suomessa siinä laajuudessa, 
että hyötykäytölle asetetut tavoitteet toteutuisivat.. Näin ollen 
tarvitaan myös energiahyötykäyttöä. Jätteen energiasisällön 
hyödyntäminen ei siten uhkaa nykyistä materiahyötykäyttöä. 
Suunniteltu hanke lisää jätteiden energiahyödyntämistä, joten 
hanke on tämän mukaan valtakunnallisen ja alueellisen jäte-
suunnitelman tavoitteiden mukainen. 
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11 EPÄVARMUUSTEKIJÄT ARVIOINNISSA 

Arvioinnissa käsitellään vasta suunnitteilla olevaa, tulevaisuu-
teen tähtäävää toimintaa. Alueen ja kaasutuslaitoksen suun-
nitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin vaikuttaa näin 
kaikki se epävarmuus, mikä sisältyy käytettyyn tietoon.

Kunkin arvioidun vaikutusryhmän osalta on pyritty kokoamaan 
keskeiset epävarmuustekijät ja arvioinnissa käytetyt oletukset 
sekä arvioitu näiden vaikutusta ko. arvion lopputulokseen.

 Hankeen vaatima alue on määritelty ja näin toiminnan 
sijoittumiseen ja sitä kautta syntyviin vaikutuksiin liittyvä 
epävarmuus on hyvin vähäistä. 

 Jätemääriin ja kierrätyspolttoaineen laatuun sekä laitoksen 
mitoitukseen liittyy epävarmuustekijöitä, niin kauan kunnes 
polttoainesopimukset on allekirjoitettu. Vaikutusten arvio-
inti tällä ei kuitenkaan ole merkitystä.

 Polttotekniikkaan, polttoaineeseen ja kemikaaleihin liittyvä 
tieto on riittävän tarkkaa, jotta ympäristövaikutukset voitiin 
arvioida.

 Sijoituskohteen luontotieto ja koottu tieto on riittävän tark-
kaa ja näin luontovaikutusten arviointiin ei sisälly sellaisia 
epävarmuuksia, jotka vaikuttaisivat johtopäätöksiin.

 Pohjavesialueiden sekä vesistöjen sijainti ja laatu tunneta-
an, jotta vaikutukset on voitu arvioida. Jos lämpökuorman 
kasvu ajoittuu osaksi kesäkauteen, vaikutukset purkuve-
sistössä eroavat nyt arvioidusta.   

 Meluvaikutuksiin sisältyy vain vähän epävarmuutta. Melua 
on selvitetty mittaamalla että mallittamalla melulähde si-
joituspaikkaan.

 Jätteenpolttoasetuksen vaatimusten täyttymiseen ei liity 
epävarmuutta käytettävissä olevalla tekniikalla.

 Ilmapäästöjen vaikutusten arviointi on tehty yleisesti 
käytössä olevan leviämislaskentamallituksen mukaisesti.

 Mallittamiseen (melu ilmapäästöt) liittyy aina epävarmuut-
ta, mutta menetelmät ovat laajasti käytettyjä ja niiden 
mallinnustulokset ovat vastanneet hyvin kohteissa tehtyjä 
mittauksia. Uuden laitoksen vaikutuksia ei voida arvioida 
muulla tavalla kuin ennustemalleilla.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Liikenteen aiheuttamiin vaikutuksiin sisältyy hyvin vähän 
epävarmuutta. Liikenteen toteutustapa määrää käytettävän 
kuljetuskaluston, väylästön ja liikennemäärät. Nykyiset 
liikennemäärät ja -rakenne tunnetaan hyvin.

 Sosiaalisten vaikutusten kartoittaminen eri tilaisuuksissa 
on suuntaa antava. Toisaalta tulokset vastaavat hyvin 
muissa vastaavissa hankkeissa kartoitettuja vaikutuksia.  
Näin saatiin kartoitettua lähialueen asukasyhdistyksen, 
lähinaapureiden ja arviointiohjelmasta mielipiteensä lau-
suneiden tahojen näkemyksiä.

 Maankäytön kehityksen ennustamiseen Kymijärven voim-
alaitosalueella ja sen lähiympäristössä ei sisälly vaikutu-
sten arvioinnin kannalta epävarmuutta.

 Elinkeinovaikutuksista arvioitiin rakentamisaikaisia työl-
lisyysvaikutuksia, jotka ovat hyvin tarkoin ennustettavis-
sa. Kerrannaisvaikutusten arviointiin liittyy jonkin verran 
epävarmuutta. Kujalaan suunnitellun kierrätyspolttoaineen 
valmistuslaitoksen työllistävä vaikutus on hyvin tunnettu. 
Toisaalta kyseisen valmistuslaitoksen rakentaminen ei ole 
hankkeesta vastaavan päätettävissä.

 Maastoinventointien, valokuvien ja kuvasovitteiden avulla 
maisemallinen muutos kyettiin ennustamaan varsin tar-
kasti. 

Edellä mainitut epävarmuudet eivät vaikuta olennaisesti ym-
päristövaikutusten arvioinnin johtopäätöksiin.

•

•

•

•

•



432005 Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy

12 HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN EHKÄISEMINEN 
JA LIEVENTÄMINEN 

12.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Kaasutuslaitoksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytös-
sä otetaan huomioon voimassa olevat normit ja viranomais-
määräykset. 

Rakennustyömaa aiheuttaa aina tilapäisiä haittoja, joita ei 
voida kokonaan poistaa. Haittoja voidaan kuitenkin lieventää 
ajoittamalla rakentaminen päiväaikaan. Rakentamisen koko-
naiskestosta ja häiritsevää melua aiheuttavista toimenpiteistä 
tiedotetaan lähiasukkaille.

12.2 Maisemavaikutukset

Maisemavaikutuksia voidaan vähentää kiinnittämällä huomi-
oita rakennusten pintamateriaaleihin ja väreihin sekä raken-
nusten sijoittumiseen tontilla. Maisemavaikutuksia voidaan 
tarvittaessa vähentää suojaviheralueilla voimalaitoksen ja 
omakotialueen välisellä alueella.

12.3 Kierrätyspolttoaineen vastaanotto

Kierrätyspolttoaineen purkuun liittyvä pölyäminen ja melu es-
tetään kuljettamalla polttoaine suljetussa tai katetussa kulje-
tustilassa. Lisäksi kuorman purku tapahtuu vastaanottoraken-
nuksen sisällä ja tiloissa on ilmastointi. Imettävä poistoilma 
johdetaan polttoon. Laitoksella ei varastoida kierrätyspolttoai-
netta kuin kuljetusten keskeytymisestä aiheutuvan varastotar-
peen verran (2 vrk tarve).

12.4 Savukaasupäästöjen vaikutukset

Poltto- ja puhdistusjärjestelmät valitaan parhaan käyttökelpoi-
sen tekniikan (BAT) mukaisesti. Polttoprosessin korkealla läm-
pötilalla ja riittävän pitkällä viipymäajalla varmistetaan mah-
dollisimman täydellinen palaminen.  Polttolaitoksen piippu 
rakennetaan riittävän korkeaksi. Puhdistuslaite valitaan siten, 
että jätteenpolttoasetuksen määrittämät tiukat enimmäispitoi-
suudet alittuvat. Vaatimuksiin pääsemiseksi tarvittavan teknii-
kan voi toiminnanharjoittaja valita.

12.5 Melu- ja hajuvaikutukset

Nykyaikainen BAT-tekniikan mukaan rakennettu laitos on 
varsin hiljainen. Laitoksen melua torjutaan rakennusteknisin 
keinoin. Melulähteet voidaan sijoittaa sisätiloihin ja/tai ne 
voidaan eristää suojakoteloinnin avulla. Häiriötilanteiden me-
luvaikutuksien vähentämiseksi suunnittelussa ja rakentami-
sessa huomioidaan erityisesti ulospuhallusventtiilit ja näiden 
äänenvaimennus.

Hajuhaittoja vähennetään rakentamalla vastaanotto-, esikäsit-
tely- ja siirtotilat sekä –järjestelmät ilmastoiduiksi tiloiksi, joista 
poistoilmat voidaan johtaa kattilan paloilmaksi.

12.6 Liikenteen vaikutusten vähentäminen

Liikenteen aiheuttamia vaikutuksia vähennetään sillä, kuljetuk-
set tapahtuva 4-tien ja Kymijärvi-Holman tien kautta teollisuus-
alueelle ja sieltä edelleen voimalaitokselle. Kuljetusmatkat ovat 
paikallisteillä lyhyet. Liittyminä voidaan käyttää isoja moottori-
tien eritasoliittymiä, joissa raskaan liikenteen aiheuttama vai-
kutus on vähäinen. Liikenne ajoitetaan pääosin arkipäiviin ja 
päiväaikaan. 

12.7 Varautuminen ympäristöriskeihin ja 
onnettomuustilanteisiin

Ympäristö- ja onnettomuusriskejä vähennetään oikeanlai-
sella suunnittelulla ja suunnittelun aikaisella systemaattisella 
riskitarkastelulla, jonka tulokset huomioidaan suunnittelussa. 
Lisäksi rikkoontumisiin ja onnettomuusmahdollisuuksiin va-
raudutaan tarpeellisin varotoimin käytön aikana.

Lisäksi riskejä vähennetään laitoksen käytön valvonnalla ja oh-
jeistamisella sekä laitteiden säännönmukaisilla tarkastuksilla. 
Ulkopuolinen tarkastuslaitos hyväksyy laitteistojen suunnitte-
lun, sijoituksen, käyttöönoton sekä osallistuu määräaikaistar-
kastuksiin. Laitteiden käytölle nimetään pätevyyden omaava 
valvoja. Onnettomuuksiin varaudutaan laatimalla kohteeseen 
pelastussuunnitelma. Käyttöhenkilö koulutetaan tuntemaan 
prosessin erityispiirteet.

Kaasutuslaitoksen häiriötilanteessa, jolloin jätettä ei voida 
vastaanottaa polttoon, kierrätyspolttoaine varastoidaan esi-
käsittely- tai välivarastointipaikkaan. Tämän on alustavasti 
suunniteltu sijoittuvan Kujalaan. Kierrätyspolttoainetoimituste
n keskeytyessä polttolaitoksessa voidaan teknisesti käyttää 
lähes mitä tahansa kiinteää polttoainetta. Käytännössä paras 
ja käytettävin varapolttoaine on maakaasu.

12.8 Muut ympäristövaikutukset

Syntyvä sivutuotetuhka tuhkajäte ohjataan hyötykäyttöön aina, 
kun se on tuhkan laadun puolesta mahdollista.

Viihtyvyyteen liittyviä vaikutuksia, kuten roskaantumista ja 
hajuhaittoja, eliminoidaan kuljettamalla käytettävä polttoaine 
suljetuissa ajoneuvoissa. 
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13 HANKKEEN SUHDE YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIIN SÄÄDÖKSIIN, SUUNNITELMIIN JA OHJELMIIN 

Edelleen asiakokonaisuudessa eheytyvä yhdyskuntarakenne 
ja elinympäristön laatu on asetettu tavoitteita jätteenkäsittely-
laitoksille:

”Maakuntakaavoituksessa on osoitettava jätteenkäsittelylai-
toksille alueet siten, että pääosin kaikki syntyvä jäte voidaan 
hyödyntää tai käsitellä valtakunnallisesti tai alueellisesti tarkoi-
tuksenmukaisesti.”

13.2 Jätelainsäädäntö ja valtakunnallinen 
jätesuunnitelma

Valtakunnallinen jätehuoltosuunnitelma ja sitä täydentävät 
alueelliset jätesuunnitelmat edellyttävät yhdyskuntajätteen 
hyödyntämisasteen nostamista 70 prosenttiin vuoteen 2005 
mennessä. Tällä hetkellä hyötykäyttöaste on maassamme 
keskimäärin alle 40 %. Yhdyskuntajätteen hyödyntämisas-
te Päijät-Hämeessa on korkeampi. noin 50 %, johtuen Lahti 
energian nykyisestä kierrätyspolttoaineen käytöstä.

Jätteitä koskevaa lainsäädäntöä kiristetään jatkuvasti. 
Valtakunnallinen jätehuoltosuunnitelma ja biojätestrategiaeh-
dotus tähtäävät siihen, että kaatopaikalle voitaisiin sijoittaa 
vain lajiteltua ja esikäsiteltyä jätettä. Hyödyntämisasteen nos-
taminen edellyttää tehokkaita toimia, joissa jätteiden tuottajien 
tarpeita varten kehitetään keräily-, kuljetus- ja käsittelyjärjes-
telmät, jotka mahdollistavat yhä tehokkaamman kierrätyksen 
valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. 

Yhdyskuntajätteiden hyötykäyttöasteen nostamisessa suurin 
potentiaali Suomessa on energiakäytön lisäämisellä. Jätteestä 
valmistetaan silloin ympäristönsuojelun laatu- ja teknisten vaa-
timusten mukaista polttoainetta. Tämä taas edellyttää laitok-
sia, jotka valmistavat energiakäyttöön soveltuvaa polttoainetta 
teollisuuden, kaupan ja muiden kiinteistöjen alkulajitelluista 
jätteistä. 

Energiakäyttö tukee valtakunnallisia jätehuollon tavoitteita, 
joiden mukaan jätettä tulee mahdollisuuksien mukaan hyö-
dyntää ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana. 
Kierrätykseen kelpaamattomasta materiaalista valmistettu 
polttoaine tulee korvaamaan neitseellisten polttoaineiden 
käyttöä ja säästää näin luonnonvaroja. Energiakäyttöä edel-
tävän lajittelun ansiosta myös hyötyjätteet voidaan saada 
entistä paremmin ja tarkemmin talteen. Jos kierrätykseen 
kelpaamattomalla käsitellyllä kierrätyspolttoaineella korvataan 
fossiilisia polttoaineita, vähennetään samalla myös kasvihuo-
nekaasupäästöjä.

Jätteen energiasisällön hyödyntämiseen tulee vaikutta-
maan oleellisesti EU:n jätteenpolttodirektiivi, joka on sovi-
tettu Suomen lainsäädäntöön valtioneuvoston asetuksella. 
Määräykset astuvat voimaan asteittain ja koskevat kaikkia 
kattiloita 28.12.2005. Asetus kiristää jätteenpolton päästöra-
joja huomattavasti. 

Nyt tarkasteltava kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttö-
hanke on valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden mu-
kainen.

13.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjes-
telmää. Tavoitteiden tehtävänä on:

− varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen 
huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoitukses-
sa sekä valtion viranomaisten toiminnassa 

− auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja 
alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät 
ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys 

− toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä 
valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyk-
sissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja 
yhtenäisyyttä 

− edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöön-
panoa Suomessa 

− luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallis-
ten hankkeiden toteuttamiselle. 

Valtioneuvosto päätti tavoitteista vuonna 2000. Valtioneuvoston 
päätöksessä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaet-
tu kuuteen asiakokonaisuuteen:

1. toimiva aluerakenne 

2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laa-
tu 

3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luon-
nonvarat 

4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

5. Helsingin seudun erityiskysymykset 

6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset alueko-
konaisuudet. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtioneuvoston aset-
tamat tavoitteet on otettava huomioon, ja mikä vieläkin tär-
keämpää, niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan 
suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomais-
ten toiminnassa.

Nyt esillä olevaa hanketta läheisimmin koskevat tavoitteet 
liittyvät asiakokonaisuuteen toimivat yhteysverkostot ja ener-
giahuolto, jolle on asetettu mm. seuraavat valtakunnalliset 
tavoitteet:

 ”Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnal-
liset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämismahdollisuuksia.”

 ”…yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueiden-
käytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on otettava 
huomioon ympäröivä maankäyttö ja lähiympäristö, erityis-
esti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet 
sekä maiseman erityispiirteet.”

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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13.3 Hämeen alueellinen jätesuunnitelma 

Hämeen alueellinen jätesuunnitelma vuodelta 1996 on päi-
vitetty vuonna 2002 vastaamaan valtakunnallisia tavoitteita. 
Jätesuunnitelmassa esitetään jätteitä ja jätehuollon nykytilaa 
koskevat tiedot sekä kehittämistavoitteet ja niiden saavutta-
miseksi tarpeelliset toimet. Alueellinen jätesuunnitelma on 
luonteeltaan ohjeellinen, muttei sitova. Se on tarkoitettu oh-
jaamaan alueellisen jätehuollon kehittämistä esim. jätteen kä-
sittelypaikkojen perustamisessa ja sijoittamisessa.

Alueellisen jätesuunnitelman tavoitteena on osoittaa, miten 
Hämeessä on tarkoitus edistää seuraavia jätelain periaattei-
ta (taulukossa rinnalla, miten hanke suhtautuu ko. tavoittee-
seen)

Arvioitava kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke on 
Hämeen alueellisen jätesuunnitelman tavoitteiden mukainen.

1. Ehkäistä jätteiden syntymistä Hankkeella ei ole vaikutusta
2. Vähentää jätteiden määrää ja haitallisuutta Hanke vähentää kaatopaikoille sijoitettavan 

jätteen määrää
3. Edistää jätteiden hyödyntämistä ensisijaisesti 
aineena ja toissijaisesti energiana

Hanke on ratkaisu tavoitteen toiseen osioon, 
energiana hyödyntämiseen. Ensimmäiseen 
osaan, aineena hyödyntämistavoitteeseen, se 
on neutraali. 

4. Järjestää jätehuolto siten, ettei siitä aiheudu 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle

Hanke toteuttaa tätä tavoitetta

13.4 Jätteiden energiahyötykäyttöä koskevat 
säädökset

Valtioneuvoston asetus (362/2003) jätteen polttamisesta astui 
voimaan 1.6.2003. Jätteenpolttoasetuksella ja samanaikai-
sesti annetulla ympäristönsuojeluasetuksen muutoksella sää-
detään vaatimukset jätteenpoltolle. Vaatimukset perustuvat 
parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan (BAT) ja koske-
vat poltettavan jätteen laadun selvittämistä, poltto-olosuhteita, 
päästöjä ilmaan ja veteen, päästöjen mittaamista, toimintaa 
häiriötilanteissa ja poltossa muodostuvan jätteen (tuhkan) kä-
sittelemistä ja hyödyntämistä.

Jätteenpolttoasetuksessa on päästörajat typen oksideille 
(NOX), rikkidioksidille (SO2), hiukkasille, kaasumaisille ja höy-
rymäisille orgaanisille aineille (TOC), kloorivedylle (HCl), fluo-
rivedylle (HF), hiilimonoksidille (’häkä’, CO), dioksiineille ja fu-
raaneille sekä raskasmetalleille. Kaasutuslaitos suunnitellaan 
siten, että päästöt alittavat asetuksen mukaiset raja-arvot.

Melutason ohjearvot asumiseen käytettävillä alueilla ja virkis-
tysalueilla on asetettu valtioneuvoston päätöksessä (993/92). 
Päätöksellä ehkäistään meluhaittoja ja turvataan viihtyvyys 
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelun yhte-
ydessä. Päätöstä ei kuitenkaan sovelleta teollisuus-, katu- 
ja liikennealueilla eikä melusuojaksi tarkoitetuilla alueilla. 
Kaasutuslaitos suunnitellaan siten, että meluohjearvot ympä-
ristössä eivät sen toiminnan johdosta ylity.

Jätevesipäästöjä koskevat vaatimukset määritellään ympäris-
tölupapäätöksessä ja lisäksi Lahti Veden kanssa tehtävässä 
sopimuksessa. Mahdollisen vesistöön johdettavan jäähdytys-
veden osalta lupamääräykset annetaan ympäristölupapäätök-
sessä. Savukaasuja ei ole suunniteltu puhdistettavaksi pesuri-
menetelmällä, joten kaasutuslaitoksella ei synny puhdistuksen 
jätevesiä, joihin sovellettaisiin jätteenpolttoasetuksen päästö-
rajoja. Muita jätevesiä syntyy hyvin vähän ja ne johdetaan ylei-
seen viemäriverkostoon.

Kaasutuslaitos tukee jätelain asettamia yleisiä tavoitteita vä-
hentämällä jätteiden läjittämistä kaatopaikoille ja lisäämällä 
niiden hyödyntämistä energiana. Kaasutuslaitoksella syntyvät 
jätejakeet (tuhka, polttokelvoton jäte, omat jätteet) käsitellään 
ja sijoitetaan ympäristölupamääräysten edellyttämällä tavalla 
tai hyötykäytetään siten, että jätelain vaatimukset täyttyvät.

Arvioitava hanke suunnitellaan jätteen energiakäyttöä koske-
vien säädösten mukaisesti ja täyttää tekniikaltaan sekä pääs-
tötasoiltaan näiden säädösten vaatimukset.

13.5 Biojätestrategia

Ympäristöministeriön hyväksyi kansallisen strategian bioha-
joavan jätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentämisestä joulu-
kuussa 2004.  Strategian perusteena on EU:n kaatopaikkadi-
rektiivin (1999/31/EY) vaatimus yhdyskuntajätteen sisältämän 
biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoituksen asteittaisesta ra-
joittamisesta siten, että vuoteen 2016 mennessä 80 % bioha-
joavasta jätteestä tulee hyödyntää tai esikäsitellä ennen lop-
pusijoitusta kaatopaikalle. Vertailukohtana käytetään vuoden 
1995 tasoa. Toisena perusteena on valtioneuvoston hyväk-
symän valtakunnallisen jätesuunnitelman tarkistus vuoteen 
2005. Kansallisena tavoitteena on rajoittaa myös teollisuudes-
sa syntyvän biohajoavan jätteen sijoittamista kaatopaikoille.

Strategialla pyritään siihen, että kaatopaikkakäsittelyä korvaa-
vassa järjestelmässä kierrätetään erilliskerättyä keräyspaperia 
ja -pahvia noin 25 prosenttia ja muuta biohajoavaa ainesta 
noin 5 prosenttia syntyvästä biohajoavasta jätteestä. Tämän 
lisäksi tarvitaan uutta jätteiden käsittely- tai hyödyntämiska-
pasiteettiavuoteen 2009 mennessä noin 600 000 tonnille ja 
vuoteen 2016 mennessä noin 1 200 000 tonnille biohajoavaa 
yhdyskuntajätettä. Lisäkapasiteetista pääosa tarvitaan bioha-
joavan jätteen esikäsittelyyn ja energiana hyödyntämiseen.
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Käytännössä uusista jätehuoltoratkaisuista ja –hankkeista 
päätetään jätehuoltoalueittain kuntien, laitosten ja yhtiöiden 
kesken. Näin voidaan ottaa huomioon alueen jätehuollon ja 
energiahuollon erityispiirteet ja olemassa olevan infrastruk-
tuurin tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitukset, kuten lämpö-
energian tai maanparannusaineen kysyntä ja tuleva tarve. 
Alueellinen järjestelmä voi rakentua jätteen syntypaikka- ja 
aluekeräyksestä, kierrätyksestä, esikäsittelylaitoksista, biolo-
gisista hyödyntämis- tai käsittelylaitoksista tai jätteen ener-
giasisällön hyödyntävistä poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksista 
samoin kuin näiden erilaisista yhdistelmistä. Jätteiden kierrä-
tyksen tehostamisen ohella kysymykseen tulevat ainakin

 erilliskerätyn biojätteen ja puhdistamolietteen komposto-
inti ja mädätys sekä hyvänlaatuisen kompostin ja mädät-
teen hyödyntäminen kasvualustoissa ja maaperässä,

 sekajätteen esikäsittely mekaanis-biologisessa laitokses-
sa kierrätyspolttoaineeksi ja

 biologisesti pysyväksi kaatopaikkajätteeksi,

 kierrätyspolttoaineen muu valmistus sekä sen hyö-
dyntäminen energiantuotannossa

 rinnakkaispolttolaitoksessa ja jätteenpolttolaitoksessa 
sekä

 jätteen hyödyntäminen energiantuotannossa jätteenpolt-
tolaitoksessa.

Hanke on siten biojätestrategiassa esitettyjen tavoitteiden mu-
kainen.

•

•

•

•

•

•

13.6 Ilmastosopimukset ja –strategia

Rikki- ja typenoksidipäästöjä koskevat sitoumukset
Rikkidioksidipäästöjen vähentämisessä Suomi on täyttä-
nyt Oslon sopimuksen (v. 1994) ja ns. päästökattodirektiivin 
(2001) tavoitteet etuajassa. Vuonna 2003 Suomen rikkidiok-
sidipäästöt olivat 95 000 tonnia (Tilastokeskus, Kari Grönfors, 
ennakkotieto 9/2004).

Sen sijaan typen oksidipäästöjen vähentämistavoittei-
den (v. 1991) saavuttaminen on osoittautunut vaikeaksi. 
Päästöjen jäädyttämistavoite vuodelle 1994 saavutettiin, mut-
ta 30 % vähentämistavoitetta vuodelle 1998 ei saavutettu. 
Päästökattodirektiivi asettaa Suomelle typen oksidien päästö-
katoksi 170 000 tonnia vuodessa (v. 2010), kun kokonaispääs-
töt v. 2003 olivat 218 000 tonnia vuodessa.

Hankkeella on vain hyvin vähäinen käytännön merkitys pääs-
tömääriin valtakunnallisesti ja alueellisesti. Korvatessaan kivi-
hiilellä tuotettua energiaa, se vähentää päästöjä. 

13.7 Suojeluohjelmat

Luonnonsuojeluohjelmien avulla varataan alueita luonnonsuo-
jelutarkoituksiin valtakunnallisesti merkittävien luonnonarvojen 
turvaamiseksi. Luonnonsuojeluohjelmien alueista on tarkoitus 
tehdä luonnonsuojelualueita rauhoittamalla ne luonnonsuoje-
lulain nojalla.

Suojeluohjelmia ovat mm. lehtojen, soiden, rantojen, vanho-
jen metsien, harjujen ja lintuvesien suojeluohjelmat sekä kan-
sallis- ja luonnonpuistoverkon kehittämisohjelma. Vastaavia 
valtakunnan tason ohjelmia ovat lisäksi biologista monimuo-
toisuutta koskeva kansallinen toimintaohjelma ja valtioneuvos-
ton periaatepäätös ekologisen kestävyyden edistämisestä.

Valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan 
kuuluvalla alueella ei luonnonsuojelulain mukaan saa suorit-
taa sellaisia toimenpiteitä, jotka vaarantavat alueen suojelun 
tarkoituksen. Alueellinen ympäristökeskus voi myöntää luvan 
poiketa tästä rajoituksesta, mikäli suojelun tarkoitus ei mainit-
tavasti vaarannu.

Hankkeen vaikutukset eivät kohdistu suoraan suojelualueisiin, 
eikä niillä ole arvioinnissa todettu myöskään merkittäviä välilli-
siä haitallisia vaikutuksia suojelualueiden tilaan ja suojeltaviin 
luontoarvoihin.

Kuva 13-1. Lainsäädännön asettamat biohajoavan jätteen 
hyödyntämistavoitteet.
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14 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT, LUVAT JA PÄÄTÖKSET 

14.1 Ympäristövaikutusten arviointi

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain ja –asetuksen 
mukaisessa laajuudessa, koska hanke luetaan YVA-asetuk-
sen 6 §:n hankeluettelon kohtaan: ”11) jätehuolto... b) muiden 
jätteiden kuin ongelmajätteiden polttolaitokset tai fysikaalis-
kemialliset käsittelylaitokset, joiden mitoitus on enemmän kuin 
100 tonnia jätettä vuorokaudessa”.

14.2 Kaavoitus

Nykyinen  asemakaava sallii hankkeen sijoittamisen Kymijärven 
voimalaitoksen yhteyteen. 

14.3 Rakennuslupa

Hankkeeseen liittyvät uudisrakennukset tarvitsevat rakennus-
luvan, joka haetaan Lahden rakennusvalvontaviranomaiselta. 
Lisäksi ilmailulain ja -asetuksen nojalla kaikkien maanpinnasta 
yli 30 metriä korkeiden rakennelmien toteuttaminen edellyttää 
ilmailulaitoksen lausuntoa, joka liitetään rakennuslupahake-
mukseen.

14.4 Ympäristölupa

Hankkeelle voidaan myöntää hakemuksesta ympäristölupa, 
kun ympäristövaikutusten arviointimenettely on käyty läpi. 
YVA-selostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto 
liitetään ympäristölupahakemukseen. Edellytyksenä luvan 
myöntämiselle on muun muassa, et tei hankkeesta aiheudu 
yksinään eikä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, mer-
kittävää muuta ympäristön pilaantumista eikä maaperän tai 
pohjaveden pilaantumista. 

Kaasutuslaitoksen ympäristölupa haetaan Hämeen ympäris-
tökeskukselta.

14.5 Muut luvat ja sopimukset

Käytettävien kemikaalien määrästä riippuen laitoksen pitää 
joko hakea kemikaaliasetuksen mukaista lupaa Turvatekniikan 
keskukselta tai tehdä kemikaaleja koskeva ilmoitus palopäälli-
kölle / kaupungin kemikaalivalvontaviranomaiselle.

Kattila- ja kaasutuslaitoksiin sovelletaan painelaitelakia, joka 
asettaa vaatimuksia laitteiston suunnitelmien, rakenteiden ja 
käyttöönoton hyväksymiselle sekä käytölle, tarkistuksille ja 
valvonnalle. Säädösten tarkoitus on varmistaa ylipaineellisten 
laitteiden turvallisuus.

Jätevesien johtamisesta kaupungin viemäriin on sovittava 
Lahti Veden kanssa. 
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15 EHDOTUS SEURANTAOHJELMAKSI 

15.1 Seurannan periaatteet

Seurannalla tarkoitetaan säännöllistä tietojen kokoamista ja 
raportointia kaasutuslaitoksen toiminnan aiheuttamista vaiku-
tuksista ympäristön tilaan. Seuranta on osa viranomaisvalvon-
taa sen toteamiseksi, että laitos toimii annettujen lupaehtojen 
mukaisesti ja että toiminnasta ei aiheudu vaaraa tai haittaa 
ympäristölle tai terveydelle.

Seuranta on myös suunnittelun jälkiarviointia, sillä sen avulla 
saadaan tietoja toteutettujen ympäristönsuojelurakenteiden ja 
esim. päästöjen puhdistuksen tai meluntorjunnan tehokkuu-
desta. Tämän perusteella voidaan tarvittaessa tehostaa niiden 
toimivuutta, mikäli haittoja ilmenee.

Tässä esitetään ensimmäinen ehdotus hankkeen vaikutus-
ten seurannan järjestämiseksi. Ympäristölupahakemuksen 
liitteeksi tullaan laatimaan tarkkailuohjelmaehdotus. 
Seurantavelvoitteet määrätään ympäristölupapäätöksen lu-
paehdoissa.

15.2 Kierrätyspolttoaineiden laatu ja määrä

Polttoaineiden laadun ja määrän valvonnasta tullaan määrää-
mään ympäristöluvassa. Asiasta tullaan sopimaan myös polt-
toaineiden toimittajien kanssa.

Kierrätyspolttoaineen seuranta palvelee kahta tarkoitusta: sillä 
kontrolloidaan 1) polttoaineen toimituslaatua (kelpoisuus polt-
toon, ainekoostumus) sekä 2) polttoprosessissa aiheutuvia 
sivuvirtoja (haitallisten aineet savukaasuissa ja polton sivu-
tuotteissa). Ensimmäinen kohta liittyy polttoaineen toimittajan 
ja hankkeesta vastaavan väliseen kaupankäyntiin ja toinen 
laitoksen ympäristöpäästöihin. Polttoainevirran seuranta pe-
rustuu tarkkaan kirjaukseen, punnitukseen ja otantanäyttein ja 
laboratorioanalyysein tehtävään laadun tarkkailuun.

15.3 Savukaasupäästöjen tarkkailu

Ilmapäästöjen tarkkailusuunnitelma tarkennetaan lupahake-
musvaiheessa ja täsmentyy ympäristöluvan ehtojen mukai-
sesti.

Tarkkailulla ja seurannalla tarkoitetaan säännöllistä tietojen 
keruuta laitoksen päästöistä ilmakehään. Tavoitteena on saa-
da mahdollisimman luotettavaa tietoa päästöjen määrästä ja 
laadusta. Seuranta on osa laitoksen käytön tarkkailua ja viran-
omaisvalvontaa.

Laitokseen asennetaan valtioneuvoston jätteenpolttoase-
tuksen (362/2003) mukaiset ilmapäästöjen mittauslaitteistot 
ja käytetään sellaisia menetelmiä, joilla voidaan seurata lai-
toksen polttoprosessin kannalta merkityksellisiä muuttujia. 
Kertamittauksin todennetaan lisäksi savukaasun lämpötilaa, 
happipitoisuutta ja viipymäaikaa koskevat asetuksen vaati-
mukset sekä varmistetaan mittauslaitteiston toiminta.

Laitoksen tuotanto, toiminnan valvonta ja huollot
Kaasutuslaitoksen prosessia valvotaan atk-pohjaisella valvon-
tajärjestelmällä. Järjestelmä kerää jatkuvasti tietoa prosessin 
eri pisteistä (positiot). Järjestelmä tallentaa tiedot eri positiois-
ta myöhempää tarkastelua tai yhteenvetoa varten. Prosessin 
valvontajärjestelmä tallentaa mm. seuraavat tiedot:

 polttoaineen laatu ja kulutus

 tulipesän ja savukaasujen lämpö

 savukaasun happipitoisuus

 kattilan ja puhdistinlaitteiden toiminta-ajat.

Valvontajärjestelmän tiedoista lasketaan vuosituotanto ja polt-
toaineen kulutus. Automaattisen järjestelmän lisäksi prosessia 
tarkkaillaan manuaalisesti.

Laitoksen perushuolto tehdään vuosittain. Huollossa korja-
taan tai vaihdetaan huolto-osat ja vikaantuneet osat eri laite-
kokoonpanojen huolto-ohjelman mukaisesti.

Seurantamittaukset
Laitoksella varaudutaan seuraaviin asetuksen mukaisiin jatku-
vatoimisiin mittauksiin:

 typen oksidit, NOX 

 hiilimonoksidi, CO

 hiukkasten kokonaismäärä

 orgaanisen hiilen kokonaismäärä, TOC

 suolahappo, HCl

 fluorivety, HF (vain tarvittaessa asetuksen 362/2003 18 § 
mukaisesti)

 rikkidioksidi, SO2

 happipitoisuus, O2

 paine

 lämpötila

 vesihöyrysisältö.

Kahdesti vuodessa varaudutaan mittaamaan seuraavat:

 dioksiinit ja furaanit, PCDD/F

 raskasmetallit.

Mittausten suorittamisesta ja menetelmistä laaditaan mitta-
usohjelma, joka hyväksytetään ennen mittausten suoritusta 
valvovalla viranomaisella, Hämeen ympäristökeskuksella.

Mittausmenetelmistä
Käytettävät mittausmenetelmät kuvataan tarkemmin mittaus-
suunnitelmassa. Vertailumittauksiin käytetään voimassaolevia 
SFS- tai CEN- standardeja. Seuraavassa muutamia yleisiä 
huomioita käytettävistä menetelmistä ja laskentatavoista.

Viipymäaika lasketaan savukaasun mitatun tilavuusvirran, 
happipitoisuuden, tulipesän lämpötilan ja kattilan palotilan tila-
vuuden perusteella. Tulipesän ja savukaasun lämpötilaa seu-
rataan laitoksen lämpötila-antureilla ja ulkopuolisen mittaajan 
anturilla. Tilavuusvirta mitataan Pitot-putki -menetelmällä.

TOC-pitoisuuden mittauksessa käytetään yleisesti liekki-io-
nisaatioon (FID) perustuvaa analysaattoria. Savukaasujen 
O2-mittaus perustuu usein hapen paramagneettisuuteen tai 
zirkoniumoksidikennoon ja CO-mittaus perustuu IR-adsorpti-
oon. Typen oksidien mittauksissa perinteinen mittaustekniikka 
perustuu kemiluminesenssiin ja rikkidioksidin mittaus UV-fluo-
resenssiin. Mainitut menetelmät ovat standardoituja referens-
simenetelmiä. Jatkuvatoimisessa mittausjärjestelmässä voi-
daan käyttää myös muita luotettavia mittausmenetelmiä ja 
–laitteita.

Raskasmetallimääritykset tehdään kertanäytteenottoon pe-
rustuvalla menetelmällä sekä kaasu- että hiukkasfaasista. 
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Kertaluonteinen hiukkasmittaus tehdään standardin SFS-EN 
13284-1 mukaisesti. Näytteenotto suoritettiin isokineettises-
ti eli virtaavan kaasun nopeudella. Jatkuvatoimiset hiukkas-
pitoisuusmittarit perustuvat pääosin joko valon sirontaan tai 
vaimenemiseen.

Vertailumittauksissa HCl-pitoisuus mitataan EN 1911 standar-
din mukaan (referenssimenetelmä) ja HF-pitoisuus mitataan 
SFS 5789 standardin mukaan. Laitoksen jatkuvatoimiset mit-
talaitteet voivat toimia esim. FTIR-tekniikalla.

Savukaasun vesihöyrypitoisuus tehdään vertailumittausten 
yhteydessä lauhduttamalla (ehdotettu referenssimenetelmä) 
ja jatkuvatoimisten mittausten yhteydessä IR-absorptioon pe-
rustuen. 

Dioksiinien ja furaanien näytteenotto tehdään standardin EN 
1948-1:1996 mukaisesti. Näytteenottojakson pituudeksi ase-
tus edellyttää kuusi tuntia.

Näytteiden analysoinnit tehdään akkreditoidussa laboratori-
ossa. 

Mittausraportit ulkopuolisen asiantuntijan tekemistä pääs-
tömittauksista toimitetaan Hämeen ympäristökeskukselle. 
Ensimmäisten päästömittausten tulosten perusteella arvioi-
daan mittausten tarve jätteenpolttoasetuksen 18 §:n mukai-
sesti.

Savukaasumittausten laadunvarmennus

Laitoksen savukaasun mittalaitteiden suorituskyky ja epävar-
muus todetaan vertailumittauksin käyttöönoton ja mittalaittei-
den- tai prosessi muutosten yhteydessä standardin EN 14181 
mukaisesti. Laitoksen savukaasumittalaitteiden toimintaa val-
votaan em. standardin mukaisesti kohtaa QAL 3 noudattaen. 
Savukaasumittalaitteiden suorituskyky varmistetaan käyttöön-
oton jälkeen ulkopuolisen akkreditoidun mittaajaryhmän teke-
mänä kerran kolmessa vuodessa standardin EN 14818 QAL 
2:n mukaisesti. Saman standardin mukaan tehdään savukaa-
sumittalaitteiden vuosittaiset toimintakokeet (AST). 

Ilmapäästöjen seurannan raportointi

Yhteenveto kaasutuslaitoksen tuotannosta, toiminta-ajoista, 
polttoaineiden kulutuksesta, puhdistinlaitteiden toiminta-ajois-
ta ja toiminnan tarkkailusta kootaan ja raportoidaan ympäris-
töviranomaisten VAHTI-järjestelmään vuosittain.

Vuositarkkailuraportissa esitetään seuraavat asiat:

 tuotantotiedot ja käyntiajat

 polttoaineen laatu ja kulutus (t/a)

 laskennalliset ja mahdollisiin jatkuviin mittauksiin perustu-
vat vuosipäästöt, jotka sisältävät myös laitoksen häiriöti-
lanteiden päästöt, sekä näiden laskentaperusteet

 kattilan ja puhdistimen käyntiajat

 ominaispäästöt; rikkidioksidi, typen oksidit ja hiukkaset

 yhteenveto jatkuvatoimisten savukaasumittausten tulok-
sista ja toiminta-ajoista

 mittausraportit ulkopuolisen konsultin tekemistä mittauk-
sista

 yhteenveto päästöjä lisänneistä häiriöistä

 yhteenveto ympäristön kannalta olennaisista huoltotoi-
menpiteistä

 selvitys laitoksessa tai toiminnassa mahdollisesti tehtävistä 
muutoksista

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Päästömittausten tulokset ilmoitetaan pitoisuutena savukaa-
suissa (mg/m3).

Laitoksen päästöt määritetään rikkidioksidin osalta laskennal-
lisesti rikkipitoisuuden ja polttoaineen kulutuksen perusteella 
tai päästömittauksiin perustuen. Typen oksi dien ja hiukkas-
ten osalta lähtökohtana on päästömittauksissa määritet-
ty ominaispäästö ja polttoaineen sisältämä energiamäärä. 
Vaihtoehtoisesti päästö voidaan laskea laitoksen päästömit-
taustietojen perusteella.

Poikkeukselliset päästöt liittyvät yleensä lyhytaikaisiin 
prosessihäi riöihin, joita laitoksella voi esiintyä satunnaisesti. 
Häiriön ylittäessä tietyt ennalta aseteltavat rajat, se aiheuttaa 
laitoksella hälytyksen. Korjaus- tai säätötoimiin ryhdytään täl-
löin välittömästi. Häiriön vakavuudesta riippuen laitos ajetaan 
jopa alas. Hälytys voidaan kytkeä myös huoltomiehen käsipu-
helimeen huoltotoimien nopeuttamiseksi. 

Poikkeuksellisia päästöjä ei niiden luonteen vuoksi voida 
luotettavasti etukäteen arvioida. Poikkeuksellisten päästöjen 
ajankohdat, aiheuttajat ja tehdyt huoltotoimet merkitään lai-
toksen käyttöpäiväkirjaan.

15.4 Ilmanlaadun tarkkailu

Arvioitava hanke ei tehtyjen leviämismalliselvitysten perusteel-
la aiheuta muutostarvetta Lahden ilmanlaadun tarkkailuun. 
Lahti Energia Oy osallistuu tarkkailuun nyt ja myös tulevaisuu-
dessa. 

15.5 Tuhkien laatu, määrä ja hyödyntäminen

Laitoksessa muodostuvat polton sivutuotteet, tuhkat, kuu-
luvat jätekirjanpidon piiriin. Tuhkajakeista tehdään laitoksen 
käyttöönoton yhteydessä ympäristöviranomaisen hyväksy-
män suunnitelman mukaiset laatuanalyysit, joiden perusteella 
suunnitellaan jakeiden käsittely ja mahdollinen hyötykäyttö. 
Tuhkat eivät edellytä jatkuvaa seurantaa. Prosessimuutosten 
ja merkittävien polttoaine jakaumamuutosten yhteydessä voi-
daan joutua tarkistamaan muodostuvan tuhkan laatu.

15.6 Muu seuranta

Meluvaikutukset voivat edellyttää ympäristöstä tehtäviä tar-
kistusmelumittauksia, kun laitos on toiminnassa, mutta eivät 
jatkuvaa seurantaa.

Sosiaalisten vaikutusten seuranta ei kuulu minkään lupame-
nettelyn piiriin. Yhteydenpito sidosryhmiin ja lähiasukkaisiin 
on tärkeätä hankkeen suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövai-
heissa.

Jäähdytysvesien nykyisiä vaikutuksia purkuvesistössä seu-
rataan osana Vesijärven yhteistarkkailua. Jäähdytysveden 
lämpötilan nousun ylittäessä lauhduttimessa vuorokausikes-
kiarvona 12 oC ja tuntiarvona 8 oC Vesijärven Enoselän veden 
lämpötilaa seurataan tehostetusti erikseen laadittavan suunni-
telman mukaisesti. Lämpökuorman kasvu edellyttää tarkkailu-
ohjelman päivitystä uutta tilannetta vastaavaksi.
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16 ARVIOINNIN JOHTOPÄÄTÖKSET

16.1 Yhteenveto vaikutuksista ja vaihtoehtojen 
vertailu 

Hankkeesta aiheutuu lukuisia ympäristövaikutuksia. 
Suurimmalta osiltaan vaikutukset jäävät vähäisiksi. Merkittävin 
vaikutus on alueellisessa jätehuollossa tapahtuvat muutokset. 
Hanke mahdollistaa hyötykäytölle asetettujen tavoitteiden to-
teutumisen ja turvaa paikallisen jätteen käsittelyn ja kauko-
lämmön sekä sähkön tuotannon ja hintatason. Muilta osin 
hankeen vaikutukset jäävät vähäisiksi. Hankkeesta ei arvioida 
syntyvän sellaisia ympäristö- tai terveysvaikutuksia, jotka voi-
sivat olla ympäristöluvan myöntämisen esteenä.

Rakentaminen:
Hankkeen varsinainen rakentaminen kestää noin kaksi vuotta. 
Rakentamisaikana työmaasta aiheutuu normaalia rakennus-
työmaan luonteeseen liittyvää melua, liikennettä ja pölyämistä. 
Haitat rajoittuvat pääosin rakentamistontille ja niiden ajallinen 
kesto on rajattu. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ajoittuvat 
pääsääntöisesti päiväsaikaan. Rakentamisella on kerrananis-
vaikutuksia mm. työllisyyteen.

Alueellinen jätehuolto ja energian tuotanto
Merkittävin vaikutus hankkeella on alueelliseen jätehuoltoon 
ja energian tuotantoon. Hankkeen tukee valtakunnallisten jät-
teen hyötykäyttötavoitteiden saavuttamista. Näihin voidaan 
todennäköisesti päästä, vaikkei hanke toteutuisi, koska jät-
teen energiasisältö hyödynnettäisiin siinä tilanteessa toisaal-
la. Tällöin energiasisällön hyödyntämiseen soveltuvat jakeet 
kuljetettaisiin toisaalle. Toteutuessaan hanke kuitenkin turvaisi 
paikallisesti muodostuvan jätepohjaisen energiasisällön hyö-
dyntämisen omalla alueella. Se tukee myös Lahti Energian 
ja näin Lahden seudun asukkaiden ja alueellisen jätehuollon 
tavoitteita. 

Sähköenergian tuottaminen kierrätyspolttoaineesta korke-
alla sähköntuotantohyötysuhteella vähentää kivihiilisähkön 
tuotantotarvetta. Kaasutinlaitoksen toimiessa vastapainepe-
riaatteella, sähkötuotannon lisäksi laitos palvelee alueellisia 
kaukolämmön tuotannon tarpeita.

Liikennöinti
Liikenteellisten vaikutusten suhteen vaihtoehtojen välinen ero 
on pieni. Nykyisellään liikennöinti tapahtuu pakkaavilla jäteau-
toilla ja vaihtolava-autoilla. Hankkeen toteutuessa kuljetukset 
siirtyvät puoli- tai täysperävaunuajoneuvoihin, jotka kuljetta-
vat valmista polttoainetta suuremmissa erissä. Tämän vuoksi 
vaikka laitoksen kapasiteetti kasvaa, liikennemäärä ei kasva 
samassa suhteessa. Liikenteen vaikutukset jäävät vähäisiksi 
kaikissa vaihtoehdoissa. Hankkeen toteutuessa kuljetuksia ei 
enää tule asutusalueiden poikki. Jos hanke ei toteudu liiken-
nemäärät pysyvät nykyisellä tasollaan. Energiajätteen ja kier-
rätyspolttoaineen kuljetukset suuntautuvat toisaalle.

Vaikutukset ilman laatuun
Leviämislaskelmien tulosten mukaan voimalaitoksen päästöt 
aiheuttaisivat rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspitoisuuk-
sia, jotka alittaisivat selvästi epäedullisissa meteorologisissa 
tilanteissakin em. yhdisteille annetut ilmanlaadun ohje- ja raja-
arvot. Leviämislaskelmin saadut ilman epäpuhtauksien pitoi-
suudet olivat myös selvästi pienempiä kuin Ilmatieteen laitok-
sen tausta-asemilla mitatut pitoisuudet. Leviämislaskelmien 

tulosten vertaaminen paikallisten ilmanlaatumittausten tulok-
siin osoittaa, ettei suunnitellulla uudella kaasutuslaitoksella ole 
merkittävää kuormitusta lisäävää tai pitoisuuksia kohottavaa 
vaikutusta Lahden alueen ilmanlaatuun. Mallilaskelmien mu-
kaan voimalaitoksen aiheuttamat rikkidioksidi-, typenoksidi- 
ja hiukkaspitoisuudet ovat tulevassa tilanteessa vain hieman 
suurempia kuin nykytilanteessa. Voimalaitoksen aiheuttamat 
pitoisuudet ovat molemmissa em. vaihtoehdoissa pieniä ver-
rattuna alueen nykyiseen kokonaispitoisuustasoon.

Melu
Melulaskennan mukaan uusi kaasutuslaitos nostaa melutaso-
ja voimalaitoksen länsi- ja lounaispuolen asutuksen kohdalla 
1-2 dB. Yhteismelutasot eivät ylitä päivä- tai yöajan ohjearvo-
ja lähimpien asuintalojen kohdalla uuden kaasutuslaitoksen 
valmistumisen jälkeen. Mikäli polttoaine kuljetetaan voimalai-
tokselle jatkossa pääosin rekka-autoilla, vastaa liikenteen ja 
polttoaineen purkamisen aiheuttama melu nykytilannetta sii-
täkin huolimatta, että liikennemäärä lisääntyy. Liikennöintireitti 
ei kulje asuinalueiden läpi, joten voimalaitoksen liikenteen 
aiheuttamat meluvaikutukset voimalan lähiasutukselle jäävät 
pieniksi.

Mikäli kierrätyspolttoaine tuodaan osittain junalla, pienentää 
se rekkaliikenteen määrää kuljetusreitillä. Junaliikenne tai ju-
nien purku ei aiheuta ohjearvon ylitystä, sillä junat puretaan 
päiväaikaan. Junan purkamisen melu saattaa kuitenkin olla 
häiritsevämpää kuin rekkaliikenteen, sillä junan liikuttelusta ai-
heutuu kolahduksia yms. impulssimaista ääntä. 

Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet ja luonnonvarat
Hankkeella ja sen vaihtoehdoilla ei arvioida olevan vai-
kutuksia kasvillisuuteen, eläimistöön ja suojelukohteisiin. 
Luonnonvarojen käytön kannalta hanke ei uhkaa pohjaveden 
ottoa. Toteutuessaan hanke korvaa fossiilisia polttoaineita. 

Pintavedet
Hankkeen toteutuessa Vesijärveen marras-huhtikuussa johdet-
tavan jäähdytysenergian määrä kasvaa vuonna 2003 vastaa-
vana aikana toteutuneeseen lämpökuormaan verrattuna lähes 
kaksinkertaiseksi. Sen sijaan järvestä otettavassa ja sinne pa-
lautettavassa vesimäärässä ei tapahdu kasvua. Kesäkaudella 
tilanne lämmenneen veden johtamisen suhteen säilyy ny-
kyisen kaltaisena. Hankkeen seurauksena voimalaitoksesta 
Joutjokeen johdettavan jäähdytysveden lämpötila nousee 
nykyisestä keskimäärin 5…7 °C. Tällöin vesistöön johdettavan 
veden lämpötila olisi keskimäärin yli 10 °C. Lämpökuorman 
kasvun ei arvioida kylmän veden aikaan ainakaan merkittä-
västi lisäävän leväkasvua. Vesien johtamisen vaikutusalu-
eella lämpötilannousun arvioidaan jäävän niin pieneksi, ettei 
sillä juurikaan ole vaikutusta mikrobiaktiivisuuteen ja hapen 
kulumiseen jääpeitteisellä alueella. Siten jäähdytysvesillä ei 
lämpötilakerrostuneisuuden vallitessa ole suurta vaikutusta 
alusveden happitalouteen. Kuitenkin aikaa myöten kasvava 
lämpökuorma voi Joutjoen edustalla lisätä vesialueen rehevöi-
tymistä, joka ilmenee mm. vesikasvillisuuden runsastumise-
na. Talvella jäätilanne muuttuu siten, että sulan ja heikon jään 
alueen pinta-alat kasvavat. Tämä vaikeuttaa jäällä liikkumista. 
Kalataloudellisesti vesien johtamisella voi olla positiivisia ja ne-
gatiivisia vaikutuksia. Pitkällä aikavälillä lämpökuorman kasvu 
suosii särkikalojen runsastumista. Jos hanketta ei toteuteta, 
vesistöön kasvukauden ulkopuolella johdettavan jäähdytys-
energian määrä on selvästi alhaisemmalla tasolla. Seurannan 
perusteella lämpimien vesien johtamisen vaikutukset vesialu-
een tilaan ovat kesäkaudellakin jääneet vähäisiksi.    
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Riskit
Energiantuotantolaitokset pyrkivät teknisin toimenpitein ja lait-
teiden huolellisella käytöllä varmistamaan, ettei toiminnasta 
aiheudu vaaraa ihmisille ja ympäristölle. Riskit ovat kaasutuk-
sessa varsin pienet ja niihin varaudutaan siten, että vaikutukset 
hallitaan ja pystytään rajaamaan.

Vaikutukset Hanke 0 -vaihtoehto Nykytila
Rakentaminen

Melu, pöly rakentamisalueella ja 
sen välittömässä läheisyydessä

Ei vaikutuksia Ei vaikutuksia

Toiminta
Alueellinen jätehuolto Lisää merkittävästi paikallista 

hyötykäyttöä.
Energiahyödyntäminen tapahtuu 
toisaalla.

Energiahyödyntäminen tapahtuu 
osittain voimalaitoksella, osa 
loppusijoitetaan kaatopaikalle

Liikenne Liikennöitävyys hyvä. Kasvu nykyi-
sestä 10 raskasta ajoneuvo vrk. 
Osuus kokonaisliikennemääristä 
hyvin pieni. Liikenteen meluvaiku-
tus vähäinen.

Liikennöitävyys hyvä. 
Liikennemäärä voimalaitokselle 
nykyisellä tasolla. Energiajae kulje-
tetaan toisaalle.

Liikenne pienkalustossa osin 
myös asutusalueiden kautta.

Ilmanlaatu Ilman epäpuhtauspitoisuudet 
voivat suurimman tuotannon 
aikana kasvaa mutta ovat silti 
huomattavasti alle raja-arvojen.. 
Kierrätyspolttoaineen korvatessa 
kivihiilienergiaa, päästöt piene-
nevät.

Ilmanlaatu pysyy ennallaan. Ilmanlaatu pysyy ennallaan.

Melu Nostaa melutasoa 1-2 dB. Ei ylitä 
ohjearvoja.

Melutaso vastaa nykytilaa. Ei ylitä ohjearvoja.

Maaperä Ei vaikutuksia maaperään. Ei vaikutuksia maaperään. Ei vaikutuksia maaperään.
Pohjavesi Ei pohjavesivaikutuksia. Ei pohjavesivaikutuksia. Ei pohjavesivaikutuksia.
Pintavedet Talviaikana jäähdytysenergian 

määrä kasvaa. Sen sijaan järvestä 
otettavassa ja sinne palautetta-
vassa vesimäärässä ei tapahdu 
kasvua. Ei arvioida lisäävän merkit-
tävästi leväkasvua

Tilanne vastaa nykytilannetta Tilanne vastaa nykytilannetta

Kasvillisuus ja eläimistö Laitoksen tontilla ei luontoarvoja. 
Ilmapäästöjen kautta ei vaikutuksia

Laitoksen tontilla ei luontoarvoja. 
Ilmapäästöjen kautta ei vaikutuksia

Laitoksen tontilla ei luontoarvoja. 
Ilmapäästöjen kautta ei vaiku-
tuksia

Suojelukohteet Ei vaikutuksia suojelu tai natura-
alueille

Ei vaikutuksia suojelu tai natura-
alueille

Ei vaikutuksia suojelu tai natura-
alueille

Luonnonvarojen hyödyntämi-
nen

Jätteen energiahyötykäyttö korvaa 
kivihiilen käyttöä

Ei merkittävää eroa. Jätteiden ener-
giasisältö hyödynnetään muualla

Ei merkittävää eroa. Jätteiden 
energiasisältö hyödynnetään 
muualla

Ympäristöriskit Vaikutukset hallittavissa, BAT –tek-
niikka, TUKES –luvat, ja valvonta

Vaikutukset hallittavissa, BAT –tek-
niikka, TUKES –luvat, ja valvonta

Vaikutukset hallittavissa, BAT 
–tekniikka, TUKES –luvat, ja 
valvonta

Maisema Ei muuta oleellisesti voimalaitos-
alueen maisemaa

Säilyy nykyisellään Säilyy nykyisellään

Ihmisen terveys Ei vaikutuksia ihmisen terveyteen Ei vaikutuksia ihmisen terveyteen Ei vaikutuksia ihmisen terveyteen
Sosiaaliset vaikutukset Tilaisuuksissa viitteitä niin posi-

tiivisista kuin negatiivisista vaiku-
tuksista. Erityisesti huomioitava 
liikenne ja alueen imago

Kuten nykyisin. Koetaan positiivisia 
ja negatiivisia vaikutuksia

Kuten nykyisin. Koetaan positiivi-
sia ja negatiivisia vaikutuksia

Maankäytön suunnitelmat Hanke on asemakaavan mukainen Hanke on asemakaavan mukainen -
Toiminnan lopettaminen Suunnitellaan pitkäaikaiseen käyt-

töön ja elinikää voidaan pidentää 
korvausinvestoinnein. Mahdollistaa 
purkaa aikanaan.

Suunnitellaan pitkäaikaiseen käyt-
töön ja elinikää voidaan pidentää 
korvausinvestoinnein. Mahdollistaa 
purkaa aikanaan.

-

Maisema
Kaasutuslaitos sijoittuu nykyisen Kymijärven voimalaitok-
sen yhteyteen. Varsinainen kaasutinlaitos kattiloineen sijoit-
tuu voimalaitoksen pohjoisseinustalle, jääden asutuksen 
suunnasta katsoen osin nykyisen voimalaitoksen taakse. 
Ratavartijankadun tai Joutjoentien suunnasta nähtynä uusi 
kaasutuslaitos on selvästi nähtävissä.  Alueen yleisilmeestä 
ja edelleen hallitsevana tekijänä säilyvästä voimalaitosraken-
nuksesta johtuen kaasutuslaitoksen maisemallinen vaikutus 
on vähäinen.

Taulukko 16-1Yhteenveto ympäristövaikutuksista
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16.2 Hankkeen toteuttamiskelpoisuus

Hankkeen toteuttamiskelpoisuutta on arvioitu seuraavista nä-
kökulmista:

 tekninen toteuttamiskelpoisuus

 yhteiskunnallinen toteuttamiskelpoisuus

 ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus

Tekninen toteuttamiskelpoisuus

Paras käyttökelpoinen tekniikka
EU:n direktiivi 96/61/EC (Neuvoston direktiivi ympäristön pi-
laantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisek-
si) edellyttää, että määrättyjen teollisuudenalojen ympäristövai-
kutusten hallinnan on perustuttava parhaimpiin käytettävissä 
oleviin tekniikoihin (BAT-tekniikka, Best Available Technique). 
Tiettyä tekniikkaa ei edellytetä, vaan tavoitteena on eri tek-
niikoita tai niiden yhdistelmiä käyttäen saavutettavissa oleva 
paras ympäristönsuojelun taso. Useat eri tekijät vaikuttavat 
siihen, miten paras saavutettavissa oleva ympäristösuojelun 
taso määritellään kullekin yksittäiselle laitokselle.

Paras käytettävissä oleva tekniikka määritellään EU:ssa eri te-
ollisuudenaloille laadittavien nk. BAT referenssidokumenttien 
avulla. BREF-asiakirjan laadinta jätteenpoltolle on käynnistetty 
vuonna 2001 ja aloituskokouksesta on laadittu kokousmuis-
tio, jossa on pohdittu erilaisia vaihtoehtoja BREF-dokumentin 
toteuttamiseksi (European Commission 2001). Jätteenpolton 
BREF-dokumentin luonnos on ilmestynyt toukokuussa 2003 
(European Commission 2003). BREF-dokumentissa käsitel-
lään mm. seuraavia asioita:

 parasta käyttökelpoista jätteenpolttotekniikkaa

 energian talteenottoa

 jätteen esikäsittelyä ja varastointia

 savukaasujen puhdistustekniikkaa

 jätevesien käsittelytekniikkaa

 poltossa syntyvien jätteiden käsittelyä ja varastointia

 päästöjen mittausta ja seurantaa

 prosessin valvontaa ja seurantaa

Tässä arvioinnissa tarkasteltava hankelaitos suunnitellaan 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti. Suunniteltu 
kaasutuslaitos olisi ensimmäinen tuotantokäytössä oleva lai-
tos maailmassa, jossa kaasutusprosessi on yhdistetty kak-
silinjaiseen tuotekaasun puhdistukseen ja kaasunpolttokat-
tilaan. Rakenteesta johtuen sen sähköntuotantohyötysuhde 
on perinteisiä kierrätys- ja jätepolttoaineen kattilatekniikoita 
korkeampi.  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Yhteiskunnallinen toteuttamiskelpoisuus
Yhteiskunnallisesti hanke voidaan pääosin arvioida toteutta-
miskelpoiseksi. Hanke on voimassaolevien maankäyttösuun-
nitelmien mukainen ja vastaa myös valtakunnallisia alueiden 
käyttötavoitteita.

Arviointiohjelmasta esitetyissä mielipiteissä tuotiin mm. esille 
lähiasukkaiden huoli toiminnasta aiheutuvan liikenteen häiri-
östä, toiminnan melun, mahdollisen hajun ja liikenteen aihe-
uttamasta häiriöstä. Asukkailla on hanketta kohtaa pelkoja, 
mutta useimmat vaikutukset ovat arvioinnissa osoittautuneet 
erittäin vähäisiksi.

On huomioitava, että hanke omalta osaltaan edistää jätelakiin 
ja valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan kirjattuja yhteiskunnal-
lisia tavoitteita, joiden mukaan käytöstä poistettu esine tai aine 
tulisi kaatopaikalle loppusijoittamisen sijaan hyödyntää ensisi-
jaisesti esineenä tai materiaalina ja toissijaisesti energiana.

Ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus
Ympäristöllisesti hanke osoittautui toteuttamiskelpoiseksi. 
Laitoksen ympäristöpäästöt ovat hyvin vähäiset, eivätkä ne 
tule aiheuttamaan ympäristössä merkittäviä haitallisia vaiku-
tuksia tai ympäristön pilaantumista. Laitokseen liittyvien ris-
ki- ja onnettomuustilanteiden hallinta tullaan vielä käymään 
läpi erillisessä vaaranarviointiselvityksessä, joka tämänkaltai-
sesta toiminnasta aina tehdään Turvatekniikan keskukselle. 
Hankkeella ei ole pääosin havaittu vaikutuksia, jotka johtai-
sivat ympäristön tai terveyden kannalta merkittäviin haittoihin. 
Laitoksen käynnistyttyä sen toimintaa, päästöjä ja jätejakeita 
kontrolloidaan seurantamittauksin.
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Kymijärven voimalaitoksen ympäristönsuojeluhankkeet 
ja -selvitykset

1980 Kymijärven voimalaitoksen ilmansuojeluselvitys

1982 Höyrykattilamuutokset kivihiilen käyttämiseksi  
 polttoaineena

1986 Höyrykattilan täydennys maakaasupolttimilla

1987 Savukaasujen kierrätysjärjestelmä typpioksidi- 
 päästön alentamiseksi

1989 Siirtyminen vähärikkiseen hiileen; polttoaineen  
 rikkipitoisuus vuonna 1989 0,9 %,   
 vuonna 1995 0,31 %

1989 Ko. vuodesta alkaen osallistuminen Lahden 
 ilman laadun yhteistarkkailuun

1989-1990 Kalkki-injektiotutkimus rikkipäästöjen   
 alentamiseksi

1990-1991 Tutkimus yläilman käytöstä typpioksidien   
 poistossa

1991 Rikinpoistolaitosten teknillinen ja kaupallinen  
 selvitys ja vertailu

1991-1994 Osallistuminen seurantatutkimukseen   
 CO2-päästöjen vähentämistekniikoiden  
 soveltamisesta voimalaitoksissa

1991 Kattilan yläilmajärjestelmän hankinta  
 typpipäästön alentamiseksi

1991 Leijuvan pölyn mittaus Loviisan hiilisatamassa

1992 Rikkidioksidilaskeuman mallilaskenta IVOlla

1992 Perehtyminen ympäristönsuojelun   
 johtamisjärjestelmän toimintaperiaatteisiin

1992 Ympäristökoulutus osaksi toimintaa

1992 Osallistuminen kalliovarastojen    
 metaanibakteeritutkimukseen

1992 Mylly 3:n pyörivän sihdin hankinta

1993 Lahden Lämpövoima Oy:n    
 ympäristönsuojelun alustava katselmus

1993-1996 Lentotuhkan hyötykäyttötutkimuksia

1993-1995 Osallistuminen tutkimukseen kivihiililaitoksen  
 rikinpoiston lopputuotteen ja lentotuhkan   
 hyötykäytöstä rakennusteollisuudessa

1994 Kaasuturpiinille vesiruiskutusjärjestelmä  
  typpioksidipäästön alentamiseksi

1994 Ympäristökäsikirjan kokoaminen

1994 Apukattilan polttimen uusinta

1995 Rikinpoistolaitosten teknillinen ja kaupallinen 
  selvitys ja vertailu

1995 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän   
 määrittely ja hyväksyminen

1995 Päästöjä mittaavien analysaattoreiden   
 kalibrointiseurantajärjestelmä

1995 Simpukkatutkimus kalliovaraston veden   
 vaikutuksen selvittämiseksi

1995-1996 Osallistuminen Helsingin yliopiston   
 Keko-ympäristöprojektiin ympäristöriskien   
 kartoittamiseksi

1995-1996 Osallistuminen kaatopaikan pintakerrosprojektiin

1996 Apukattilan  polttimen uusinta

1996 Uuden rikinpoistomenetelmän    
 soveltuvuusselvitykseen liittyvä    
 kalkki-injektiotutkimus

1996 Sähkösuodattimen pulssiohjausjärjestelmän  
 hankinta pölypäästöjen vähentämiseksi

1996 Tutkimuksia kalliovaraston vuotovesistä sekä  
 jäähdytysvesien lämpövaikutuksista

1996 Muutettiin öljynerotuskaivojen vedet kulkemaan  
 viivästysaltaiden kautta

1996 Otettiin käyttöön kuonansammutusvesien   
 takaisinkierrätys

1997 Modernisoitiin 4 kpl 2-tason hiilipölypolttimia  
 Low-Nox -polttimiksi

1998 Biokaasuttimen käyttö jäte- ja biopolttoaineilla  
 aloitettiin

1998 Kemikaalivahinkojen torjuntaan liittyvä kartoitus   
 (IVO teki) 

1999 Modernisoitiin 4 kpl 1-tason hiilipölypolttimia  
 LowNox -polttimiksi

2000 Aloitettiin koko laitoksen laatu- turvallisuus- ja  
 ympäristöjärjestelmän tekeminen

2000 Joutjoessa hydratsiinin vaikutuksen   
 arviointitutkimus

2000-2001 Kivihiilen varastointikentän maaperä- ja   
 pohjavaikutusten selvittäminen

2000-2001 Tuhkien ympäristökelpoisuustestejä

2000-2001 Osallistuttiin TEKES-projektiin ”   
 Jätepolttoainenäytteiden homogenisoinnin  
 ja analytiikan kehittäminen”

2001-2002 Energiansäästöselvitys ja –sopimus

2001-2002  Hydratsiinin käytön lopettaminen

2001-2002  Osallistuttiin TEKES-projektiin ” Jätepoltto-  
 aineiden sisältämät metalli-, halogeeni- ja   
 muut epäpuhtaudet sfs-standardia ja   
 kaasutusta varten” 

2002  Energiansäästöselvityksen perusteella tehty 
 ilman esilämmittimen tiivistäminen

2002 Vesitykkinuohoimien hankinta kattilaan

2002  Kattilan vp-varoventtiilit uusittiin (meluongelma)

1998-2004   Esitelty jätteiden käsittelyä, kaasutusta ja polttoa  
 yli 1000 vieraalle vuosittain

2002-2004  Tutkimushanke kaasuttimen tuotekaasun   
 puhdistamisesta 

2002-2004 Osallistuttiin jätteenpolton bat-työryhmän   
 työskentelyyn

2004   Miekan kaatopaikan laajennus

2004    Ympäristönsuojelun kulujen seurantaa kehitetty

2002-2004    Ilman epäpuhtauksien selvittäminen ja  
 ilmanlaadun parantamismahdollisuudet   
 Päijät-Hämeessä, osallistuttu selvitykseen
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SANASTO JA LYHENTEET

Alkaali Alkaalinen eli emäksinen (pH > 8) savukaasujen puhdistuskemikaali
Arinakattila Polttokattila, jossa paloilma johdetaan jäähdytetyn tai jäähdyttämättömän arinan läpi arinan 

päällä olevan kiinteän polttoaineen sekaan.
Biokaasu Kaatopaikka-alueelta orgaanisen aineksen hajoamisessa syntyvä kaasu, käytettään polttoai-

neena.
BREF Parhaan käytettävissä olevan tekniikan vertailuasiakirja.
CFB Kiertopetikaasutin, jossa polttoaine kiertää yhdessä petimateriaalin (esim. hiekka) kanssa 

tasaten kaasuuntumista ja lämpötilaeroja.
CO2 Hiilidioksidi. Kaasu, jota vapautuu hiiliyhdisteiden palaessa ja esimerkiksi ihmisen hengittäes-

sä. Tärkeä hiilen lähde kaikille yhteyttäville kasveille. Liian suurina pitoisuuksina ilmakehässä 
aiheuttaa ilmaston lämpenemistä.

Direktiivi Euroopan Unionin laki, joka velvoittaa jäsenmaita toteuttamaan kansallisessa lainsäädännös-
sä direktiivin sisältämät vaatimukset.

GWh Energiamäärä. Gigawattitunti on miljoona kilowattituntia.
Hiukkasfaasi Savukaasujen sisältämä kiinteä materiaali. Savukaasut tavallisesti sisältävät hiukkasia (hiuk-

kasfaasi) sekä ilmaa ja palamisessa muodostuneita kaasuja (kaasufaasi).
HTP Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. Työhygieenisissä tutkimuksissa todettu alhaisin pitoisuus, jolla 

voi olla jonkinlainen terveysvaikutus.
Inertti jäte Pysyvä, hajoamaton jätemateriaali, joka ei sisällä haitallisia aineita.
Kierrätyspolttoaine yhdyskuntien ja yritysten poltto kelpoisista, kuivista, kiinteistä ja syntypaikoilla lajitelluista jät-

teistä saatua polttoainetta
Kaasufaasi Savukaasujen sisältämä kaasumainen materiaali. Savukaasut tavallisesti sisältävät hiukkasia 

(hiukkasfaasi) sekä ilmaa ja palamisessa muodostuneita kaasuja (kaasufaasi).
Kaasutin Suljettu,alihapellinen lämmitetty tila, jossa polttoaine kaasuuntuu palaviksi kaasuiksi, jotka 

poltetaan polttokattilassa. Laitos vastaa toimintaperiaatteiltaan vanhan ajan häkäpönttöä.
Kaasutuslaitos Kaasutin oheislaitteineen (puhaltimet, poltto- ja lisäaineiden syöttö, tuhkanpoisto jne.)
Lauhdutusvoimalaitos Lämpövoimalaitos, jossa turbiinista tulevan höyryn lauhdutuksessa vapautuvaa lämpöä ei 

käytetä hyödyksi ts. laitos tuottaa vain sähköä.
Leijukerroskattila Leijukerroskattilassa polttoaine sekoittuu tulipesässä ilman avulla leijutettavaan petiin. 

Petimateriaalina voi olla esim. hiekka.
Lentotuhka Tuhka, joka on kerätty savukaasuista talteen suodattimella. Ks. pohjatuhka.
Liukoisuustesti Testi, jolla arvioidaan aineiden vapautumista ja liukoisuutta jätemateriaaleista. Jätettä liuote-

taan liuotusnesteessä ja arvioidaan haitta-aineiden liukoisuutta.
Lämmitysvoimalaitos Sähköä ja kaukolämpöä yhteistuotantona kehittävä laitos.
Lämpökeskus Lämpöä tuottava laitos, jossa ei tuoteta sähköä.
LWa Äänitehotaso, joka on laitteen melutaso ilmoitettuna yhden neliömetrin pallopinnalle.
MW, megawatti Tehon yksikkö. 1 megawatti on 1 000 kilowattia (eli 1 MW = 1 000 kW), joka on 1 000 000 

wattia.
NOX Typenoksidit. Ärsyttäviä kaasuja, joita muodostuu palamisessa ilman sisältämästä typestä ja 

polttoaineen typestä.
Ongelmajäte Jäte, joka sisältää haitallisia aineita siinä määrin, että väärin käsiteltynä voi aiheuttaa haittaa 

tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle.
Pitot-putki Kaasun nopeuden mittaamiseen käyttävä mittausapuväline.
Pohjatuhka tai –kuona Polttoaineen palamisessa kattilassa muodostuva tuhka, joka poistetaan kattilan pohjalta.
REF Kierrätyspolttoaine (recovered fuel), yhdyskuntien ja yritysten polttokelpoisista, kuivista, kiin-

teistä ja syntypaikoilla lajitelluista jätteistä mekaanisella käsittelyprosessilla valmistettu poltto-
aine.

RDF Lajittelemattomasta yhdyskuntajätteestä mekaanisella käsittelyprosessilla valmistettu polttoai-
ne (refuse derived fuel).

Rinnakkaispolttoaine Varsinaisen polttoaineen lisäksi kattilassa poltettava muu aine.
SO2 Rikkidioksidi. Ärsyttävä kaasu, jota muodostuu palamisessa polttoaineen rikistä.
Suodintuhka Kaasutuslaitoksen kaasun puhdistuksessa syntyvä tuhka, jonka koostumus riippuu käytettä-

västä suodatus- eli kaasun puhdistustekniikasta.
Suotovesi Kaatopaikan jätekerroksien läpi suotautuva vesi (mm. sadevedet)
Syntypaikkalajittelu Jätteiden lajittelu ja erillään pitäminen niiden syntypaikalla.
TOC (total organic carbon) suom. kokonaishiilivety
Vastapainevoimalaitos Lämpövoimalaitos, jossa turbiinista tulevan höyryn lauhduttamisessa vapautuva lämpö käyte-

tään hyödyksi, ts. laitos tuottaa sekä sähköä että lämpöä (höyryä).
Voimalaitos Sähköä tuottava laitos.
Ympäristölupa Eräiltä teollisilta toiminnoilta ennen toiminnan aloittamista vaadittava lupa, jonka myöntää 

ympäristöviranomainen.
YVA Ympäristövaikutusten arviointi.



Tietoja hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista on saatavissa seuraavilta tahoilta:

Hankkeesta vastaava

Lahti Energia Oy
PL 93 (Kauppakatu 31)
15141 Lahti
faksi 020 823 4567
etunimi.sukunimi@lahtienergia.fi 

Yhteyshenkilöt
Voimalaitoksen päällikkö Matti Kivelä
puh. (03) 823 3240
Käyttöinsinööri Hemmo Takala
puh. (03) 823 3221

Yhteysviranomainen

Hämeen  ympäristökeskus
PL 29 (Kauppakatu 11 C)
15141 Lahti
faksi 020 490 3950
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

Yhteyshenkilöt
Riitta Turunen
puh. 020 490 3952
Teemu Lehikoinen
puh 020 490 3907

YVA-konsultti

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy
Terveystie 2
15870  Hollola
faksi (03) 523 5252
etunimi.sukunimi@ristola.com

Yhteyshenkilöt
Tutkimusjohtaja Joonas Hokkanen
puh. (014) 620 655
Osastopäällikkö Eerik Järvinen
puh. (03) 52 351


