
Hajumallinnuksen tarpeellisuudesta ympäristölupaa varten 

Rakennusalueen vallitseva tuulen suunta on pois päin asutuksesta. Vallitsevat tuulet ovat kaakon ja lännen 

väliset tuulet. Asutuksen suuntaan tuulien osuus on noin 15 % (kuva 1). Etäisyys lähimpiin 

asuinrakennuksiin on noin kilometri, ja kuntakeskukseen etäisyyttä tulee noin kaksi kilometriä.  

 

Kuva 1. Tuuliruusu rakennusalueelta (Suomen tuuliatlas, Ilmatieteen laitos 2022) 

Vastaanotettava liete on pääsääntöisesti kuivattua Kemicond-käsiteltyä lietettä, joka ei haise kuten 

käsittelemätön liete. Biologinen toiminta on pysäytetty, joten hajukaasuja ei muodostu.  Lietteet 

kuljetetaan lisäksi katetuissa konteissa. Muut mahdolliset kuivatut lietteet kuljetetaan samoin katettuina 

konttikuljetuksina, jolloin mahdollinen hajuhaitta jää pieneksi. 

Materiaalin vastaanotto ja käsittely sekä valmiiden tuotteiden varastointi tapahtuu alipaineistetussa 

halleissa, joiden poistoilma puhdistetaan aktiivihiilisuodatuksella. Piha-alueella ei suoriteta käsittely- tai 

varastointitoimenpiteitä. Hajupäästöjä ympäristöön ei silloin synny. 

Mahdolliset hajua aiheuttavat lietteet stabiloidaan (kalkkistabilointi) välittömästi, ja sillä estetään hajun 

muodostuminen.  

Alueen siisteydestä pidetään huolta. Jos piha-alueelle joutuu lietemateriaalia, se puhdistetaan heti. 

Alueella suoritetaan henkilökunnan toimesta aistinvaraista seurantaa hajun suhteen. Jos hajuja huomataan, 

niiden aiheuttajaan puututaan heti. 

 



Mielestämme toimipisteelle ei tarvitse suorittaa hajumallinnusta ympäristölupahakemusta varten, koska 

käsiteltävä materiaali on pääasiassa kuivattua Kemicond-käsiteltyä lietettä, joka ei muodosta hajua, 

toiminnan mahdolliset hajupäästöt on hallittu toimimalla sisällä hallirakennuksissa ja joiden poistoilma 

lisäksi puhdistetaan. Toiminta sijaitsee lisäksi etäällä vakituisesta asutuksesta ja vallitsevien tuulten suhteen 

otollisessa paikassa. 

Tarvittaessa järjestämme lähialueelle hajukyselyn/-kyselyjä toiminnan alkaessa.  

 

14.02.2022 

Operon Oy/Suomen Ekolannoite Oy 

 

Jyri Koivisto 



























http://paikkatieto.sweco.fi/maps/pyhanta/kartt
a?start
Suunniteltu toimipiste sijaitsee yleiskaava-
alueella T-1: Teollisuus- ja varastoalue, alueelle 
saa sijoittaa myös kiertotaloustoimintaa.

Toimipiste

Yleiskaava:
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http://paikkatieto.sweco.fi/maps/pyhanta/kartta?start


http://paikkatieto.sweco.fi/maps/pyhanta/kartta?start

Maakuntakaava:

Toimipiste
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http://paikkatieto.sweco.fi/maps/pyhanta/kartta?startExtent=26510320.529471%2C7108707.4275724%2C26524302.897103%2C7116010.3746254&visibleBackgroundLayer=&visibleLayers=PP-maakuntakaava%2CMaastokartta&initialLayerOrder=MaastokarttaHarmaa%2CMaastokartta%2CPPMKK2018%2CMerkinnat%2Cyk_kirkonkyla%2Cryk_iso-lamujarvi%2Coyk_piiparinmaki%2CYleiskaavojen%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset%2Crak_huhmarniemi%2Crak_2%2Crak_1%2CRantakaavojen%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset%2CQ4431C%2CQ4342G%2CQ4341H%2CQ4344A%2CQ4344B%2CQ4344D%2CQ4433E%2CQ4433F%2CQ4434E%2CQ4434F%2CQ4434D%2CQ4434B%2CQ4443A%2CQ4441G%2CQ4432H%2CQ4431D%2CQ4432C%2CQ4432F%2CQ4432E%2CQ4431F%2CQ4431E%2CQ4342F%2CQ4342H%2CQ4431G%2CQ4433A%2CQ4433C%2CQ4433D%2CQ4433B%2CQ4431H%2CQ4432G%2CQ4434A%2CQ4434C%2CQ4341C%2CQ4341D%2CQ4341F%2CQ4342E%2CQ4342C%2CQ4342D%2CKaavayhdistelmaVaripinta%2CPohjakartta%2CKaavayhdistelma%2CAsemakaavojen%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset%2CAsemakaavojen%20ik%C3%A4%2CRajat%2CTunnukset%2Ctontit_alue%2Ctontit_yksityiset%2Ctontit%2COsoitenumerot&selection=


Lähimmät asuinkiinteistöt
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Etäisyys kuntakeskukseen noin 2 km





Pressuhallit (tyyppiä Best-halli)
(1 000 m2 + 1 000 m2)

Vaaka

Toimisto ja konehalli

Kalkkiloossit

Varaus lisähalleille

Jätepiste

Asfaltoitu kenttä 

Sakokaivot

Umpikaivo

Polttoainesäiliö

Sorapinta

Sorapinta

Hulevesikaivot

Lattiakaivot

Halleissa hajukaasujen puhdistus 
(aktiivihiilisuodatus)

Laitoksen prosessit: 
• Kuivattu Kemicond-käsitelty liete/jätevesiliete 

tuodaan kuorma-autojen konteissa (katettu) 
käsittelyalueelle vaa’an kautta. 

• Lietemateriaalin tarkistus ja hyväksyminen.
• Siirto käsittelyhalliin, purku ja laaduntarkistus.
• Tarvittava käsittely: tarvittaessa stabilointi, 

kalkitus, peretikkahappo, kutteripuru, turve
• Siirto välivarastointiin.
• Lastaus, punnitus ja kuljetus asiakkaalle
• Kuljetus asiakkaalle tapahtuu kuorma-auto-

tai traktorikuljetuksella.
• Hallit ovat kevyitä pressuhalleja (tyyppiä Best-

halli) asfalttilattialla.
• Hallit varustetaan hajukaasujen 

puhdistuslaitteistolla (aktiivihiilisuodatus).
• Halleissa viemäröinnit hiekan- ja 

öljyntalteenotolla. Hulevesikaivot 
asfaltoiduilla piha-alueilla.

Kemicond-käsittely:
• Jätevedenpuhdistuksessa syntyvä liete 

käsitellään kemiallisessa käsittelyssä, jolloin 
kaikki biologinen toiminta lakkaa lietteessä. 

• Sen jälkeen liete kuivataan ja varastoidaan 
jätevedenpuhdistuslaitoksella välivarastoon.

• Kemicond-käsitelty liete lastataan kuorma-
autokuljetukseen (katettu) ja toimitetaan 
Suomen Ekolannoite Oy:n toimipisteeseen 
Pyhännälle.

Tuotteen hyödyntäminen:
• Tuotetta voidaan hyödyntää 

maanparannusaineena maataloudessa
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Peretikkahappovarasto



Saostussäiliöt ja maasuodattamo

Hule- ja pesuvedet
hiekan- ja öljynerotuksella

Saniteettijätevedet
Umpisäiliö

Sulkuventtiili

Hulevesikaivoista ja hallien lattiakaivoista (öljyn- ja hiekanerotus) jätevedet johdetaan ensin selkeytymään kolmiosaiseen 
saostussäiliöön, jossa painavinta lika-ainesta laskeutuu pohjaan ja vettä kevyempää ainesta nousee pintaan. Selkeytynyt 
jätevesi johdetaan saostussäiliön viimeisen osan T-haaran kautta jakokaivoon ja siitä edelleen maahan asennettuihin 
imeytysputkiin. Jakokaivoa ennen on sulkumahdollisuus, jos jätevesiin pääsee vaarallisia aineita onnettomuustapauksissa. 
Imeytysputkien rei’istä jätevesi imeytyy jakokerroksen tai muun levitysrakenteen kautta suodatinmateriaaliin. 
Suodatinmateriaalina käytetään joko erityistä suodatinhiekkaa tai erikoisvalmisteista suodatinmateriaalia. Jätevesi 
johdetaan kulkemaan suodatinmateriaalin läpi, jonka jälkeen se kerätään kokoomakerrokseen asennettujen 
kokoomaputkien avulla pois. Sen jälkeen jätevesi johdetaan sopivaan purkupaikkaan, esimerkiksi avo-ojaan. Ennen 
poisjohtamista on kaivo, josta voi ottaa näytteen puhdistetusta jätevedestä.

Saniteettijätevedet ohjataan umpikaivoon.
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Laitteistoesimerkki



Liite 14A: Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi 
suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa 

Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi 

suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa. 

Toiminnasta laaditaan omavalvontasuunnitelma, jossa ohjeistetaan ympäristöriskeistä, 

onnettomuustapauksista ja häiriötilanteissa sekä toimenpiteistä, jos niitä tapahtuu. 

Laitokselle tehdään pelastussuunnitelma, jonka pelastusviranomaiset hyväksyvät. Lisäksi 

toiminnan vaikutuksia seurataan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuilla. 

Onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varaudutaan mm. seuraavilla tavoilla: 

• tekniset ratkaisut 

• laadittavat toimintaohjeet 

• asianmukaiset hälytys- ja sammutusjärjestelmät 

• henkilökunnan koulutus 

Merkittävimpiä häiriötilanteita voivat olla laitteiden ja koneiden rikkoontumiset sekä 

Kemicond-lietteen laadussa tapahtuvat häiriöt. Koneiden rikkoontumiset eivät aiheuta 

ongelmia toimintaan, sillä yrityksellä on useita koneita, joilla toimintaa voidaan jatkaa heti 

jonkin koneen rikkoonnuttua. Maanparannuskäyttöön soveltumatonta lietettä ei 

vastaanoteta. 

Haju 

Alueella toimivilla työntekijöillä on tehtävänä tarkkailla koko ajan alueen hajuja. Tämän 

lisäksi työnjohto käy alueella tekemässä hajutarkkailua, kun kentällä on toimintaa. 

Hajutarkkailun yhteydessä tarkastellaan myös mahdollisia riskipaikkoja ja niitä 

ennaltaehkäistään. Lietteen käsittely ja tuotteiden varastointi tulee tapahtumaan halleissa, 

jotka on varustettu poistoilman aktiivihiilisuodatuksella. 

Asfalttikentän rikkoutuminen 

Kaikki toiminnot ja materiaalien varastoinnit tehdään vesitiiviillä kentällä. Kentän tiiveys 

tarkistetaan säännöllisesti ja mahdolliset halkeamat ja muut vauriot korjataan heti. 

Hulevedet ja viemäröinti 

Asfalttikentän hulevedet johdetaan hulevesiviemäröintiin. Viemäröinnin koko suunnitellaan 

ottaen huomioon maksimivirtaamat. Viemäröinnin kuntoa seurataan jatkuvasti. Kaivoista 

otetaan näytteet näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Hallien viemäröinti varustetaan I-

luokan hiekan- ja öljynerotuksella ja sulkujärjestelmällä.  

Peretikkahappo 

Peretikkahappoa ( 12 % liuos) säilytetään lietteen käsittelyprosessin tarvitsemat määrät 

sekoitusvaunujen säiliössä, sekä kahdessa ibc-kontissa, omassa erillisessä varastossaan 

maksimissaan 2 m3. Konteilla on asianmukaiset varoaltaat. Asianmukaiset CLP-

varoitusmerkinnät asennetaan. 



Liite 14A: Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi 
suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa 

 

Polttoaineet ja öljyt 

Polttoaineet säilytetään varoaltaalla varustetussa polttoainesäiliössä (2000 l säiliö) 

huoltohallissa. Polttoaine- ja öljyvuotojen varalle on alueella varattu alkutorjuntakalustoa, kuten 

imeytysmateriaalia. Vuotoina ympäristöön päässeet polttonesteet ja muut aineet sekä niiden 

mahdollisesti pilaama aines kerätään välittömästi talteen ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. 

Tällaisia laitteiden toimintaan liittyviä häiriötilanteita ja niistä aiheutuvia riskejä ennaltaehkäistään 

laitteiden ja koneiden säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla. 



Liikenne alueella:
Liikenne tapahtuu alueelle 
Kestiläntieltä Puhdistamontien 
kautta. Puhdistamontieltä tehdään 
liittymä toimipisteelle. 

Puhdistamontien käytön sopimus 
tehdään kunnan kanssa.

Päivittäinen liikennemäärä tulee 
olemaan noin 2-5 kuorma-
auto/huoltokuljetusta per työpäivä 
plus työntekijöiden 
henkilöautoliikenne.

Liite 15



Liite 26A: Käyttötarkkailu 

Käyttötarkkailu 

Käyttötarkkailu on maanparannusaineen valmistusprosessin jatkuvaa tarkkailua, jota 
tehdään prosessista vastaavien toimesta. Sen tulee antaa luotettava tieto toiminnoista ja 
palvella prosessien ohjausta. 

Käyttötarkkailusta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Käyttöpäiväkirjat (sähköinen järjestelmä) 
säilytetään laitoksella ja ne esitetään pyydettäessä valvontaviranomaiselle. 
Käyttöpäiväkirjoja säilytetään vähintään viisi vuotta. Käyttötarkkailu tehdään seuraavasti: 

Maanparannusaineprosessi: 

Prosessin toimivuuden ja vaikutusten seuraamiseksi käyttötarkkailun on päivittäistä tai 
vähintäänkin hyvin säännöllistä. 

Käyttöpäiväkirjaan merkitään ainakin seuraavat käyttötarkkailutiedot: 

– tulevan lietteen määrä ja laatu 

– käytettävien seosmateriaalien määrä ja laatu 

– eri tuoteseosten määrät 

– havainnot haju- ja muista päästöistä 

– käytettävien laitteiden puhtaanapito 

– valmiiden tuotteiden määrät, laatu ja toimituspaikat 

– toiminnassa syntyvien jätteiden määrä, jätelaji, laatu ja toimituspaikka 

– häiriötilanteet ja poikkeamat, niiden syy, kestoaika ja aiheutuneet päästöt 

– ympäristön asukkaiden antama palaute 

Prosesseja seurataan aistinvaraisesti.  

Laadunseurantaa varten pidetään kirjaa (noudatetaan Ruokaviraston ohjeistusta), johon 
merkitään ainakin seuraavat aumakohtaiset tiedot: 

- mikrobiologisten ominaisuuksien ja raskasmetallien näytteenottotiedot 

- poikkeamatilanteet ja niiden aiheuttamat toimenpiteet 

Vastuuhenkilö huolehtii, että kaikki mittaukset tehdään ajallaan. 

 

Käyttötarkkailu tulee osaksi omavalvontasuunnitelmaa. 



Liite 26B: Päästötarkkailu 

Päästötarkkailut 

Ilman laatutarkkailu 

Alueella toimivilla työntekijöillä on tehtävänä tarkkailla aistinvaraisesti alueen hajuja. 

Vesistötarkkailu 

Hulevesijärjestelmästä/viemäriverkosta otetaan seurantanäytteet vähintään kaksi kertaa 
vuodessa. 

Näytteenotto ajoitetaan siten ja otetaan sellaisesta kohdasta, että edustavan näytteen 
saanti on mahdollista, ja että tulokset kuvaavat mahdollisimman hyvin järjestelmän 
keskimääräistä toimivuutta (öljynerottimilla näytteenottokaivo).  

Näytteenotossa on noudatettava hyvää näytteenottokäytäntöä mahdollisimman edustavien 
näytteiden saamiseksi. Näytteistä tehdään seuraavat määritykset: 

 

Määritys  yksikkö  
pH  
Sähkönjohtokyky  mS/m  
Kiintoaine  mg/l  
CODCr  mg/l O2  
BOD7ATU  mg/l O2  
Kokonaisfosfori  mg/l  
Kokonaistyppi  mg/l  
Lämpökestoiset koliformiset 
bakteerit  

pmy/100 ml  

 

Lisäksi kerran vuodessa vesinäytteistä analysoidaan kadmium (Cd), kromi (Cr), kupari (Cu), 
lyijy (Pb), sinkki (Zn) sekä mineraaliöljy- ja kokonaishiilivetypitoisuus. 

Näytteiden määrityksissä käytetään standardimenetelmiä tai asianmukaisesti validoituja 
menetelmiä. 

Tarvittaessa voidaan ottaa ylimääräisiä näytteitä valvovien viranomaisten ohjeiden mukaan. 

Kaikki tarkkailutulokset raportoidaan asianomaisille ympäristönsuojeluviranomaisille.  

Roskaantuminen 

Roskaantumisen ehkäisemiseksi suoritetaan jatkuvaa työntekijöiden suorittamaa 
aistinvaraista seurantaa. 

 

Päästötarkkailu tulee osaksi omavalvontasuunnitelmaa. 



Toimipiste

Alustava sijainti: 
Kiinteistöllä 630-404-25-5

Liite 28.1



Toimipiste

Toimipisteen alustava
sijainti

Liite 28.1



Toimipistealuevaraus:
Alueella ei ole voimassa olevaa
asemakaavaa

Liite 28.1

3,3 ha



Toimipiste

Toimipisteen alustava
sijainti

Liite 28.2



Pressuhallit (tyyppiä Best-halli)
(1 000 m2 + 1 000 m2)

Vaaka

Toimisto ja konehalli

Kalkkiloossit

Varaus lisähalleille

Jätepiste

Asfaltoitu kenttä 

Sakokaivot

Umpikaivo

Polttoainesäiliö

Sorapinta

Sorapinta

Hulevesikaivot

Lattiakaivot

Halleissa hajukaasujen puhdistus 
(aktiivihiilisuodatus)

Alustava
asemapiirros

Liite 28.2

Peretikkahappovarasto



Liite 20D: Vakuus 

VAKUUDEN ESITTÄMINEN 

 

Suomen Ekolannoite Oy esittää, että hankkeelle asetettaisiin 10 000 € vakuus (sis. alv 24 %). 
Toiminnan lopettaminen ei aiheuta kohtuutonta taakkaa, ja varastoissa olevat materiaalit 
ovat sellaisia, jotka tuovat myytäessä enemmän tuloja, kuin niiden käsittelystä ja 
kuljetuksista aiheutuu menoja. 

Mahdollisesti ylijäävät raaka-aineet (Kemicond-käsitelty kuiva liete) ja valmiit tuotteet on 
mahdollista sälyttää varastointitiloissa ja kentällä toiminnan loppuessa. Ne voidaan myydä 
maanparannuskäyttöön (ei kustannuksia). Muut käytettävät raaka-aineet (kalkki) voidaan 
myös myydä eteenpäin (ei kustannuksia). Koneistus myydään (ei kustannuksia). 

Kustannuksia syntyy umpikaivon tyhjennyksestä, hiekan- ja öljynerotuskaivon 
puhdistamisesta, jätteiden pois viemisestä sekä alueen loppusiivouksesta. Alue 
rakennuksineen voidaan myydä uudelle yrittäjälle teollisuuskäyttöön tai rakennukset 
puretaan. 
 
Suomen Ekolannoite Oy esittää ympäristölupahakemuksessaan siis 10 000 € (sis. alv 24 %) 
vakuutta. Tällä summalla hakija pystyy lopettamaan toiminnan hallitusti ja suorittamaan 
tarvittavat jälkitoimet. 
 
Arviolaskelma: 

Valmiit maanparannusaineet ja 
käyttämättömät raaka-aineet 

ei kustannuksia, myydään 

Koneistukset ei kustannuksia, myydään 
Umpikaivon tyhjennys 1 000 € 
Hiekan- ja öljynerotuskaivojen puhdistus 3 000 € 
Rakennukset purku (jos ei myydä seuraavalle 
yrittäjälle) 

1 000 € 

Jätteiden pois kuljetus ja alueen loppusiivous 3 000 € 
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