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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
Roomalaiset

c

pitoisuus

[mg/m3], [ppm]

m

massa

[kg], [t]

P

teho

[kW], [MW]

qi

lämpöarvo

[MJ/m3]

qv

tilavuusvirta

[m3/s]

R

imusäde

[m]

V

tilavuus

[m3]

x

tilavuusosuus

[-]

η

hyötysuhde

[%]

ρ

tiheys

[kg/m3]

Kreikkalaiset

Lyhenteet

CHP

Combined Heat and Power, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto

EU

Euroopan Unioni

EWC

European Waste Catalogue, EU:n parlamentin ja neuvoston jätetilastoasetukseen sisältyvä jätteiden tilastoluokitus

FID

Flame ionization detector, liekki-ionisaatiodetektori

FOD

First Order Decay, ensimmäisen kertaluvun hajoaminen

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

kp

kaatopaikka

N

normaalitila

pa

polttoaine

ppm

Parts per million, miljoonasosa

s

sähkö
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U.S. EPA

United States Environmental Protection Agency, Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto

VFA

Volatile Fatty Acid, haihtuva rasvahappo

VOC

Volatile Organic Compound, haihtuva orgaaninen yhdiste
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1 JOHDANTO
Kaatopaikkojen ympäristövaikutukset ulottuvat paikallisista vaikutuksista aina maailmanlaajuisiin vaikutuksiin asti. Yksi kaatopaikkojen merkittävimmistä ympäristönäkökohdista
on jätteiden hajoamisen seurauksena syntyvän kaasun muodostuminen. (Christensen et al.
2011, 695.) Kaatopaikkakaasu sisältää suurimmaksi osaksi metaania ja hiilidioksidia sekä
pienempiä määriä muita kaasuja (Tchobanoglous et al. 1993, 382). Paikallisella tasolla kaatopaikkakaasut voivat aiheuttaa hajuhaittoja ja lisäksi monet kaasun sisältämät komponentit
ovat ihmisille haitallisia. Kaasun karkaaminen lisää kaatopaikkapalojen riskiä ja aiheuttaa
haittaa lähistön kasveille. Kaatopaikat vaikuttavat ympäristöön myös maailmanlaajuisella
tasolla, sillä niiden aiheuttamilla metaanipäästöillä on ilmakehässä kasvihuoneilmiötä kiihdyttävä vaikutus. (Christensen et al. 2011, 695-696.)

Metaani ja hiilidioksidi kuuluvat merkittävimpiin ilmastonmuutosta edistäviin kasvihuonekaasuihin, joiden ilmastoa lämmittävä vaikutus perustuu niiden kykyyn estää auringon lämpösäteilyä poistumasta ilmakehästä ja saada osa lämmöstä säteilemään takaisin maahan. (Ilmatieteenlaitos 2012.) Kaatopaikkakaasun sisältämää hiilidioksidia ei lasketa kasvihuonekaasuksi sen orgaanisen alkuperän vuoksi. Metaanipäästöt sen sijaan edustavat merkittävää
osaa ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. (Christensen et al. 2011, 696.) Jätteiden käsittely on maatalouden ohella suurin metaanipäästöjen aiheuttaja Suomessa.
Vuonna 2010 jätteiden käsittelystä aiheutuvat metaanipäästöt olivat 96 400 tonnia, mikä vastaa 47 % kokonaismetaanipäästöistä. (Tilastokeskus 2012.)

Kaatopaikkakaasun haitalliset ympäristövaikutukset ja lainsäädännön vaatimukset luovat
velvoitteen kaatopaikkakaasun keräämiselle. Jätelain toisen luvun 13. pykälässä säädetään,
että jätteistä ja jätehuollosta ei saa aiheutua haittaa terveydelle eikä ympäristölle. Jätehuollosta ei lain mukaan saa myöskään aiheutua ympäristölle haitallisia päästöjä tai hajuhaittoja.
(L 17.6.2011/646 13 §.) Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista puolestaan määrää, että kaatopaikkakaasu on kerättävä ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä. Jos kaatopaikkakaasua ei voida hyödyntää, se on asetuksen mukaan käsiteltävä polttamalla. (A 2.5.2013/331
8 §.) Kaatopaikkakaasun keräyksellä voidaan vähentää paikallisia ympäristövaikutuksia, estää kasvihuonekaasujen kulkeutuminen ilmakehään ja mahdollistaa kaasun hyötykäyttö esi-
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merkiksi energiantuotannossa (Tchobanoglous et al. 1993, 382). Suomessa kaatopaikkakaasua muodostuu arvioiden mukaan yli 200 miljoonaa kuutiota vuodessa. Kaasua hyödynnetään eniten lämmön tuotannossa ja sähkön- ja lämmön yhteistuotannossa, lisäksi joillakin
laitoksilla kaasua käytetään pelkän sähkön tuotantoon. Kaatopaikkakaasua kerättiin Suomessa 40 kaatopaikalla vuonna 2012. (Kuittinen & Huttunen 2013, 34.)

Rouskis Oy on Salon, Kemiönsaaren, Paimion ja Sauvon kuntien omistama jätehuoltoyhtiö,
jonka päätoimipaikka sijaitsee Korvenmäen jätekeskuksessa Salossa. Korvenmäen jätekeskuksessa sijaitsee myös jätehuoltoalueen tavanomaisen jätteen kaatopaikka, jonne loppusijoitetaan yhdyskunta- ja teollisuusjätteitä sekä hyötykäyttöön kelpaamatonta rakennus- ja
purkujätettä. (Rouskis Oy 2012, 6-21.) Kaatopaikalla otettiin käyttöön kaatopaikkakaasun
keräysjärjestelmä vuonna 2008. Laitoksen on toimittanut Sarlin Oy Ab ja siihen kuuluu biokaasupumppaamon lisäksi mikroturbiinilaitos. (Sarlin 2013.) Sarlin vastaa laitoksen huollosta, Rouskis Oy puolestaan päivittäisestä käytöstä (Vienonen, sähköpostiviesti 2.9.2014).

Kaasunkeräys Korvenmäen kaatopaikalla ei ole toiminut aivan halutulla tavalla. Kaatopaikalla on käytössä vaakakeräysjärjestelmä ja vain osa keräyskaivoista on viime vuosina ollut
käytössä. Järjestelmästä on saatu hyviäkin keräystuloksia, mutta yleisesti ottaen sen toimivuus koetaan epävarmaksi ja säätö hankalaksi. (Metsänranta & Vienonen 2014a.) Vuosina
2010-2011 ongelmia aiheutui kaasun kuivausjärjestelmän vedenpoiston toimimattomuudesta. Tämän jälkeen kaasun tuotanto kasvoi tasaisesti, mutta laski jälleen vuonna 2013.
Kaasun alhainen metaanipitoisuus ja korkea happipitoisuus aiheuttivat ongelmia, jolloin laitoksen käyttöaste ja kerätty kaasumäärä ovat jääneet tavoitteita alhaisemmiksi. (Sarlin 2010;
Sarlin 2011; Sarlin 2013.) Huonoon kaasuntuotantoon ovat voineet vaikuttaa myös vähäinen
orgaanisen aineksen määrä, jätetäytön painuminen ja tiivistyminen, alhainen kosteus tai
mahdolliset tukokset kaasulinjoissa (Sarlin 2013.)

Kaasunkeräysjärjestelmän huonon toiminnan lisäksi Korvenmäen kaatopaikalla on aiheutunut ongelmia haisevien kaatopaikkakaasujen leviämisestä lähiympäristöön. Ensimmäisen
kerran hajuhaittoja havaittiin noin 2-3 vuotta sitten. Hajujen muodostumiseen ja kulkeutumiseen ovat vaikuttaneet edistävästi muun muassa kaatopaikan ikä sekä mahdollisesti myös
jätekeskuksen ja Salon kaupungin välillä tehdyt hakkuutyöt. (Metsänranta & Vienonen
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2014a.) Vuonna 2012 hajuhaitoista saatiin tavallista enemmän ilmoituksia lähistön asukkailta ja hajuhaittojen koettiin voimistuneen edellisiin vuosiin verrattuna. Rouskis Oy arvioi
hajuhaittoja vuonna 2013 hajupaneelilla, jossa osallistujat arvioivat hajun häiritsevyyttä ja
voimakkuutta. (Salmi 2013, 1-18.)

Korvenmäen kaatopaikalle suunnitellaan parhaillaan ensimmäisiä pintarakenteita ja ensimmäistä osaa on tarkoitus alkaa rakentaa vuoden 2014 aikana, toinen osa puolestaan toteutetaan vuonna 2015. Pintarakenne toteutetaan aluksi vain kaatopaikan toiseen päähän. Pintarakenteen päätarkoitus on peittää jätetäyttö ja eristää se ympäristöstä sekä vähentää sadevesien kulkeutumista ja siten suotoveden muodostumista. Kaatopaikan pintarakenne vaikuttaa
myös kaasunkeräykseen, sillä sen avulla kaasun karkaaminen ilmaan on helpompi estää ja
sen keräystä on helpompi kontrolloida. (Scheutz & Kjeldsen 2011, 830.)

Kaatopaikkakaasun keräyksen ongelmien sekä kaatopaikan aiheuttamien hajuhaittojen
vuoksi Rouskis Oy:llä ilmeni tarve selvitykselle, jossa tarkasteltaisiin kaatopaikan ja kaasunkeräysjärjestelmän nykytilaa, selvitettäisiin mistä havaitut ongelmat voivat johtua ja tutkittaisiin mahdollisuuksia parannella järjestelmää keräyksen tehostamiseksi. Myös keinoja
hajuhaittojen hallintaan ja pintarakenteen mahdollista vaikutusta kaasun keräämiseen halutaan selvittää. Rouskis Oy on tilannut tutkimuksen LCA Consulting Oy:ltä ja osa selvityksestä toteutetaan tämän diplomityön muodossa. Diplomityön tavoitteena on selvittää Korvenmäen kaatopaikan kaasunkeräyksen nykytila ja ongelmakohdat, löytää merkittävimmät
keinot kaatopaikkakaasun käsittelyn kehittämiseksi ja hajuhaittojen vähentämiseksi sekä arvioida kaatopaikan pintarakenteiden ja kaasunkeräysjärjestelmän parannusten vaikutukset
kaasunkeräykseen ja hajuhaittoihin.

12

2 KAATOPAIKKAKAASUN MUODOSTUMINEN
Kaatopaikkakaasua muodostuu kaatopaikalle sijoitettujen jätteiden orgaanisen osan hajotessa anaerobisissa eli hapettomissa olosuhteissa. Kaasun muodostumiseen vaikuttaa moni
tekijä ja muun muassa jätteiden ja kaatopaikan ominaisuuksilla sekä hajoamisen vaiheella
on vaikutusta syntyvän kaasun laatuun ja määrään. (Pipatti et al. 1996, 17; Smith et al. 2001,
89.)

2.1 Kaasun muodostuminen kaatopaikalla
Kaatopaikkakaasun muodostuminen voidaan jakaa useaan eri vaiheeseen, joista tärkeimmät
ovat aerobinen vaihe, happokäyminen, etikkahappokäyminen sekä epästabiili ja stabiili metaanikäyminen (Pipatti et al. 1996, 18). Aerobisen eli hapellisissa olosuhteissa tapahtuvan
hajoamisen vaihe alkaa pian sen jälkeen kun jätteet on sijoitettu kaatopaikalle. Tällöin jätetäytössä on vielä sitoutuneena happea, joka kulutetaan loppuun aerobisen hajoamisen aikana.
Aerobisen vaiheen pituuteen vaikuttavat muun muassa kosteus ja lämpötila ja se kestää olosuhteista riippuen muutamasta päivästä useampiin kuukausiin. (Smith et al. 2001, 90; Tchobanoglous et al. 1993, 385.) Muodostuvan kaasun pääkomponentit ovat typpi, happi, hiilidioksidi sekä vesihöyry (Pipatti et al. 1996, 17).

Jätetäytön tiivistymisen ja peittymisen sekä hapen loppuun kulumisen myötä hajoamisen
olosuhteet muuttuvat anaerobisiksi (Pipatti et al. 1996, 17; Tchobanoglous et al. 1993, 385).
Ensimmäinen anaerobinen vaihe on nimeltään happokäyminen, joka voidaan jakaa kahteen
osaan, hydrolyysiin ja asidogeneesiin. Hydrolyysissä useat erilaiset bakteerit hajottavat entsyymien avustuksella suuria molekyylejä, kuten lipidejä, proteiineja ja hiilihydraatteja,
mikro-organismien energianlähteeksi ja rakennusaineiksi. Proteiinit muuttuvat hydrolyysissä aminohapoiksi, hiilihydraatit yksinkertaisiksi sokereiksi ja lipidit glyseroliksi ja pitkäketjuisiksi rasvahapoiksi. (Angelidaki & Batstone 2011, 586; Tchobanoglous et al. 1993,
386.)

Asidogeneesissä eli fermentaatiossa hydrolyysissä syntyneet sokerit ja aminohapot muuttuvat haihtuviksi rasvahapoiksi (VFA, volatile fatty acid), alkoholeiksi, vedyksi ja hiilidioksi-
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diksi (Angelidaki & Batstone 2011, 584-580). Hiilidioksidi onkin happovaiheessa muodostuvan kaasun pääkomponentti (Tchobanoglous et al. 1993, 386). Hydrolyysissä syntyneet
pitkäketjuiset rasvahapot muuttavat muotoaan vasta etikkahappokäymisessä eli asetogeneesissä, joka on anaerobisen prosessin seuraava vaihe. Siinä rasvahapot ja alkoholi muuttuvat
etikkahapoksi eli asetaatiksi, joka on metaanintuotannon raaka-aine seuraavassa prosessin
vaiheessa, metaanikäymisessä. (Angelidaki & Batstone 2011, 584-589.)

Metaanikäyminen eli metanogeneesi jakautuu kahteen vaiheeseen, epästabiiliin ja stabiiliin
metaanikäymiseen. Epästabiilissa vaiheessa mikrobien toiminta alentaa jätetäytön happipitoisuutta ja saa aikaan metanogeenisten bakteerien syntymisen. (Smith et al. 2001, 90.) Metanogeeniset bakteerit tuottavat metaania etikkahaposta ja kaasun metaanipitoisuus alkaa
kasvaa, kun taas vedyn ja hiilidioksidin määrä vähenee. Jäljellä olevat vety ja hiilidioksidi
muodostavat stabiilissa metaanikäymisessä metaania ja vettä. (Angelidaki & Batstone 2011,
586; Smith et al. 2001, 90.) Stabiili metaanikäyminen voi alkaa kuukausien tai vasta vuosien
kuluttua jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle ja se voi kestää yhteensä jopa kymmeniä vuosia. Metanogeneesivaiheessa kerätty kaatopaikkakaasu sisältää tyypillisesti 40-65 % metaania, hiilidioksidia on tavallisesti jonkin verran vähemmän kuin metaania. Lisäksi kaasu sisältää pieniä määriä muita komponentteja, jotka ovat osallisena muun muassa kaasun epämiellyttävän hajun syntymiseen. (Pipatti et al. 1996, 17; Smith et al. 2001, 90.)

Kuvassa 1 on esitetty kaatopaikkakaasun muodostumisen vaiheet (Pipatti et al. 1996, 18).
Eri vaiheiden kesto voi vaihdella olosuhteista riippuen. Esimerkiksi happokäyminen voi kestää muutamista viikoista jopa useisiin vuosiin (Smith et al. 2001, 90.)
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Kuva 1. Kaasun muodostumisen vaiheet ajan funktiona (Pipatti et al. 1996, 18).

Näiden vaiheiden jälkeen metaanin muodostuminen alkaa vähetä. Kun kaasua ei enää synny
yhtä paljon, jätetäyttöön pääsee jälleen ilmaa ja hajoaminen tapahtuu aerobisissa olosuhteissa. Tällöin metaani ja jäljellä oleva orgaaninen aine hajoavat hiilidioksidiksi. Kun kaikki
orgaaninen aines on hapetettu, kaatopaikkakaasua ei enää muodostu. (Smith et al. 2001, 90.)

2.2 Jätteiden ominaisuuksien vaikutus kaasun muodostumiseen
2.2.1 Jätteiden koostumus ja ikä

Biologisesti hajoavan aineksen osuus jätteessä vaikuttaa kaatopaikkakaasun syntymiseen.
Jätteet voidaan luokitella nopeasti ja hitaasti biohajoaviin. Nopeasti biohajoavia ovat ruokajätteet, sanomalehdet, paperi, pahvi sekä nopeasti hajoavat puutarhajätteet, joita ovat esimerkiksi lehdet ja ruohonleikkuujätteet. Hitaasti biohajoaviin jätteisiin puolestaan kuuluvat tekstiilit, kumi, nahka ja puujätteet. Muovi lasketaan yleensä biohajoamattomaksi. (Tchobanoglous et al. 1993, 387-389.) Eri osissa kaatopaikkaa voi olla ominaisuuksiltaan erilaisia
jätteitä, mikä vaikuttaa syntyvän kaasun määrään ja laatuun (Pipatti et al. 1996, 17). Jätteiden
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hajoaminen ei ole samassa vaiheessa koko kaatopaikalla: vanhempaa jätettä sisältävillä alueilla hajoaminen on pitemmällä kuin niillä alueilla, joille on hiljattain loppusijoitettu uusia
jätteitä. (Robertson & Dunbar 2005.)

2.2.2 Jätetäytön tiiveys

Tiiviistetty jätetäyttö pidättää paremmin kosteutta, on vähemmän altis lämpötilanvaihteluille
ja takaa paremmat olosuhteet anaerobiselle hajoamiselle (Garg et al. 2006, 364). Tiivistys
nopeuttaa jätteiden hajoamista ja vaikuttaa siten edistävästi metaanin tuotantoon, sillä kosteus leviää tasaisemmin jätetäyttöön ja pinta-alaa mikrobien reaktioille on enemmän. Liian
tiiviiksi tiivistetyt jätteet kuitenkin hajoavat hitaasti. (Pipatti et al. 1996, 20.)

2.2.3 Ravinteet

Jätteissä on yleensä riittävästi ravinteita mikro-organismien käyttöön ja anaerobisen hajoamisen mahdollistamiseen. Metaanin muodostumiselle ihanteellisin hiili-typpisuhde on luokkaa 30:1 ja typpi-fosforisuhde 7:1. Myös monet mikroravinteet, kuten nikkeli ja koboltti,
ovat optimaalisen metaanintuotannon kannalta tarpeellisia. (Angelidaki & Batstone 2011,
595; Pipatti et al. 1996, 20.) Tietyillä mikroravinteilla voi kuitenkin suurina määrinä olla
kaasun muodostusta hidastava vaikutus. Tällaisia ovat esimerkiksi kalsium, magnesium ja
natrium. (Angelidaki & Batstone 2011, 595.)

2.3 Kaatopaikan ominaisuuksien vaikutus kaasun muodostumiseen
2.3.1 Kaatopaikan ikä

Kaatopaikan ikä vaikuttaa syntyvän kaatopaikkakaasun määrään. Uudella kaatopaikalla kaasua ei vielä synny paljon, mutta ajan ja jätemäärien kasvun myötä kaasunmuodostus kiihtyy.
(Pipatti et al. 1996, 26.) Kaatopaikkakaasua muodostuu vielä kymmeniä vuosia kaatopaikan
sulkemisen jälkeen, orgaanisen aineen pitoisuuksista riippuen jopa yli 50 vuotta (Robertson
& Dunbar 2005). Hajoamisen edetessä kaasun muodostus hiipuu vähitellen (The World
Bank 2004, 18).
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2.3.2 Kosteus, pH ja lämpötila

Anaerobista hajoamista ei tapahdu ilman riittävää kosteutta. Jätetäytön kosteudella on siten
merkittävä vaikutus muodostuvan kaatopaikkakaasun määrään ja siihen, kuinka kauan hajoaminen ja kaasun muodostuminen kestävät. (Tchobanoglous et al. 1993, 387-388.) Kaatopaikan kosteuteen vaikuttavat loppusijoitettavan jätteen kosteus, kaatopaikan tiiveys, pintarakenteet ja muut kaatopaikkarakenteet sekä sadanta ja haihdunta (Kjeldsen & Beaven 2011,
709-710). Anaerobinen hajoaminen lakkaa, mikäli kosteus laskee alle 20 % (Pipatti et al.
1996, 21).

Metaania tuottavien mikrobien toiminnalle optimaalinen pH-alue on lähellä neutraalia, välillä 6,6-7,4. Lämpötila vaikuttaa kaatopaikan mikrobiologisen toiminnan aktiivisuuteen ja
siten kaasunmuodostukseen. (Robertson & Dunbar 2005.) Optimaaliset lämpötila-alueet
vaihtelevat eri mikrobityypeittäin: psykrofiiliset bakteerit toimivat parhaiten lämpötila-alueella 0-25 °C, mesofiiliset välillä 25-40 °C ja termofiiliset välillä 40-60 °C (Angelidaki &
Batstone 2011, 597). Metaanin tuotannolle ihanteellisin lämpötila-alue on 32-35 °C (Pipatti
et al. 1996, 21).

2.3.3 Kaasun kulkeutuminen

Kaatopaikkakaasu voi kulkeutua kaikissa suunnissa, niin pysty- kuin vaakasuunnassakin (Pipatti et al. 1996, 19). Kaasu kulkeutuu yksinkertaisesti sinne, minne se helpoiten pääsee menemään (U.S. EPA 2000, 2). Kaatopaikkakaasu kulkeutuu jätetäytössä diffuusiolla tai paineen vaikutuksesta. Diffuusiossa kaasu siirtyy suuremmasta pitoisuudesta pienempään ja ilman painetta suurempi paine jätetäytössä saa kaasun kulkeutumaan kohti pintaa. Kulkeutumiseen vaikuttaa mm. kaasun sitoutuminen nesteisiin tai kiintoaineisiin, kemialliset reaktiot
jätetäytössä ja pintarakenteissa, kaasunkeräysjärjestelmän toiminta sekä kaatopaikan rakenteet. (Tchobanoglous et al. 1993, 394-402.) Osa metaanista voi varastoitua tilapäisesti jätetäyttöön (Scheutz et al. 2009, 413). Kuvassa 2 on esitetty metaanin kulkeutuminen kaatopaikalla (Smith et al. 2001, 91).
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Kaasun käsittely/
hyötykäyttö

Metaani ilmakehään
Metaania karkaa
pintakerroksen
halkeamista ja
kaatopaikan
reunoilta

Hapettuminen
pintakerroksissa

Pintamaa
Pintarakenteet
Jätetäyttö

Kulkeutuminen

Keräysjärjestelmä

Metaanin
muodostuminen
Kuva 2. Metaanin kulkeutuminen kaatopaikalla (Smith et al. 2011, 91).

2.3.4 Kaatopaikan koko ja rakenteet

Kaatopaikan pinta-ala ja tilavuus vaikuttavat jätetäytön syvyyteen, millä puolestaan on vaikutusta kaasun muodostumiseen. Matalassa jätetäytössä aerobisia alueita syntyy enemmän,
jolloin anaerobinen hajoaminen ja kaasun muodostuminen voivat vähentyä. (Pipatti et al.
1996, 20.) Lisäksi matalat kaatopaikat ovat herkempiä ympäristön lämpötilan muutoksille
(Robertson & Dunbar 2005).

Kaatopaikkarakenteista etenkin pintarakenteet vaikuttavat kaasuntuotantoon. Pintarakenne
koostuu monesta kerroksesta ja sen tarkoitus on eristää jätteet ympäristöstä, vähentää veden
imeytymistä jätetäyttöön sekä estää kaatopaikkakaasun kulkeutumista ilmakehään. (Scheutz
& Kjeldsen 2011, 830.) Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista velvoittaa rakentamaan kaatopaikalle pintarakenteet, kun jätetäytön lopullinen korkeus on saavutettu. Pintarakenteen
tulee koostua pintakerroksesta (paksuus ≥ 1 m), kuivatuskerroksesta (≥ 0,5 m), tiivistyskerroksesta (≥ 0,5 m) sekä kaasunkeräyskerroksesta. Keinotekoinen eristekerros ei ole pakollinen tavanomaisen jätteen kaatopaikalla. Pintarakenteen vaatimuksista voidaan joustaa viranomaisen luvalla, mikäli on todettu että kaatopaikka ei aiheuta haittaa ympäristölle eikä terveydelle. (A 2.5.2013/331.) Kuvassa 3 on esimerkki kaatopaikan pintarakenteesta (Suomen
ympäristökeskus 2001, 33).
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Kuva 3. Esimerkki kaatopaikan pintarakenteesta (Suomen ympäristökeskus 2001, 33).

Pintakerros on tavallisesti kompostia ja hiekkasavimaata ja sen tehtävänä on toimia kasvualustana, vähentää eroosiota ja suojata pintarakenteen alempia kerroksia. Kuivatuskerros
koostuu suojakankaiden välissä olevasta hiekka- ja sorakerroksesta, jonka tehtävä on johtaa
pois kaatopaikkaan imeytyvä vesi. (Scheutz & Kjeldsen 2011, 831-834.) Kerrosten välissä
käytettävä geotekstiili on synteettisesti valmistettua, läpäisevää kangasta, jota voidaan käyttää erottelevana, suodattavana tai suojaavana kerroksena sekä salaojituksessa. Geomembraani puolestaan on läpäisemätön muovikalvo, joka käytetään estämään veden kulkeutumista. (Stormwater 2003.) Kaatopaikkakaasun kannalta tärkeimmät pintarakennekerrokset
ovat tiivistyskerros ja kaasunkeräyskerros. Tiivistyskerroksen tehtävä on estää kaasua kulkeutumasta ilmakehään sekä estää veden pääsy jätetäyttöön. Kaasunkeräyskerroksen huokoiset materiaalit (esimerkiksi hiekka tai sora sekä geotekstiilit) johtavat kaatopaikkakaasua
kaasunkeräysjärjestelmään. (Scheutz & Kjeldsen 2011, 831-834.)

Pintarakenteen voi suunnitella myös siten, että kaasuntuotantoa tehostetaan johtamalla kerättyä suotovettä jätetäyttöön. Mikäli kaatopaikalla ei ole kaasunkeräysjärjestelmää, pintarakennetta voi käyttää hyödyksi kaatopaikkakaasun passiiviseen käsittelyyn, kuten metaanin
hapettamiseen. (Scheutz & Kjeldsen 2011, 836.) Kaasunkeräysjärjestelmä kuitenkin mahdollistaa kaasun hyötykäytön ja vähentää metaanipäästöjä (Tchobanoglous et al. 1993, 402).
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3 KAASUJEN KERÄYS- JA KÄSITTELYMENETELMÄT
Suomen lainsäädäntö velvoittaa keräämään ja käsittelemään kaatopaikoilla muodostuvan
kaasun. Ensisijaisesti kaatopaikkakaasu tulisi hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Jos kaatopaikkakaasua ei voida käyttää hyödyksi, se on käsiteltävä polttamalla. (A 2.5.2013/331 8
§.) Kaasun talteenotolla ja käsittelyllä voidaan vähentää kaatopaikkojen ympäristövaikutuksia ja mahdollistaa kaasun energiasisällön hyödyntäminen. Käsittelyjärjestelmät voidaan jakaa aktiivisiin ja passiivisiin. (Tchobanoglous et al. 1993, 402.)

3.1 Aktiivinen käsittely
Kaatopaikkakaasun käsittelyjärjestelmän osia ovat imukaivot, kokoojaputkistot ja -kaivot,
kompressori- tai pumppuasema, kondenssiveden poisto sekä kaasun poltto tai hyötykäyttö
(Pipatti et al. 1996, 26; Willumsen & Barlaz 2011, 846; The World Bank 2004, 21). Aktiivisen käsittelyjärjestelmän suunnittelussa on huomioitava jätetäytön rakenne ja painuminen,
materiaalien kestävyys, kaivojen ja putkistojen imusäteet sekä muodostuvan kaasun määrä
ja laatu (Suomen ympäristökeskus 2001, 48). Kaatopaikkakaasujen aktiivinen käsittely voidaan toteuttaa pystysuorilla imukaivoilla tai vaakaputkistoilla (Willumsen & Barlaz 2011,
845).

Pystysuorat kaivot voidaan asentaa poraamalla reikiä jätetäyttöön, joko koko kaatopaikalle
tai osaan siitä. Yleensä pystykaivot asennetaan alueille, jonne ei enää loppusijoiteta jätettä.
(Tchobanoglous et al. 1993, 411; Willumsen & Barlaz 2011, 845.) Kaivot voidaan kuitenkin
asentaa myös täytön aikana, jolloin säästetään porauskustannuksissa (Pipatti et al. 1996, 26).
Jätetäyttöön porataan reikä, jonka halkaisija on 50-100 cm. Reikään asetetaan halkaisijaltaan
10-15 cm muoviputki, joka ympäröidään esimerkiksi soralla. (Willumsen & Barlaz 2011,
847.) Putken alaosa on rei’itetty noin yhden kolmasosan tai puolikkaan putken matkalta.
Rei’ittämätön yläosa ympäröidään ja tiivistetään esimerkiksi maa-aineksella ja savella.
(Tchobanoglous et al. 1993, 411.) Pystysuoran kaivon imusäde on tyypillisesti 20-40 m ja
kaivot tulisi sijoittaa siten, että niiden imupinta-alat leikkaavat, jolloin kaasua kerätään mahdollisimman hyvin koko alueelta (Suomen ympäristökeskus 2001, 49; Tchobanoglous et al.
1993, 411). Vaakasuorat putket yhdistävät kaivoja ja johtavat kaasun pumppausasemalle
(Willumsen & Barlaz 2011, 847).
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Keräyskaivot on yhdistetty pumppu- tai kompressoriasemaan, jolla aikaansaadaan jätetäyttöön alipaine. Näin kaasu virtaa keräysjärjestelmään eikä karkaa ympäristöön. Kaivot voidaan yhdistää yhteiseen kokoojaputkeen tai kukin kaivo voidaan yhdistää pumppaamolle
yksittäisesti. Kokoojaputken huono puoli on se, että yksittäisten kaivojen kaasuntuotantoa ja
-laatua on hankala mitata. (Suomen ympäristökeskus 2001, 48; Willumsen & Barlaz 2011,
846.) Kuvassa 4 on esitetty pystysuoran kaasunkeräyskaivon rakenne (Bagchi 2004, 497).

näytteenotto
pintamaa

betonikerros

pintarakenne
savi
kokoojaputki
bentoniittitiiviste,
jonka alla
geotekstiili

jäte

tiivistettyä
täytemateriaalia

rei’itetty muoviputki
sora

Kuva 4. Kaatopaikkakaasun keräys pystykaivolla (Bagchi 2004, 497).

Pystykaivojen etuja ovat hyvä keräystehokkuus ja helppo säädettävyys (Suomen ympäristökeskus 2001, 49). Lisäksi kaivoja voidaan rakentaa lisää sitä mukaa kun jätteiden täyttöalue
laajenee ja kaasunkeräystarve kasvaa (The World Bank 2004, 25). Huonoja puolia taas ovat
suhteellisen pieni imusäde, huono soveltuvuus matalille kaatopaikoille, veden kerääntyminen kaivon pohjalle sekä putkiston vahingoittuminen jätetäytön painuessa (Pipatti et al.
1996, 26; Suomen ympäristökeskus 2001, 49; Willumsen & Barlaz 2011, 847). Kaivojen
asettelussa on huomioitava erityyppisten jätteiden sijainti kaatopaikalla: kaivoja ei kannata
sijoittaa alueille, joille on sijoitettu vain vähän biologisesti hajoavaa jätettä ja joilla ei siten
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muodostu paljon kaatopaikkakaasua (Suomen ympäristökeskus 2001, 48). Veden aiheuttamien ongelmien estämiseksi kaivot tulisi mitoittaa siten, että veden pumppaaminen pois on
mahdollista (Willumsen & Barlaz 2011, 847).

Vaakaputkistot voidaan asentaa useaan kerrokseen sitä mukaa, kun lisää jätettä läjitetään
kaatopaikalle. Vaakaputkistot mahdollistavat kaasun keräyksen aloittamisen aikaisemmin ja
samassa järjestelmässä voidaan johtaa myös suotovesiä. Järjestelmä koostuu rei’itetyistä
muoviputkista, jotka on asetettu soralla täytetyn uoman keskelle. Putkien kallistus varmistaa
suotoveden virtaamisen haluttuun suuntaan. Putket asetetaan syvyyssuunnassa noin 6-15
metrin välein siten, että ylimpien putkien etäisyys kaatopaikan pinnasta on vähintään 3-4 m.
Vaakasuunnassa putkien etäisyys on n. 20-40 m. Putkien etäisyydet on aina suunniteltava
kaatopaikkakohtaisesti: etäisyydet voivat olla suurempia isoilla kaatopaikoilla, joille jätteitä
tuodaan enemmän ja nopeammalla tahdilla. Koska kaasu kuitenkin yleensä liikkuu helpommin sivusuunnassa kuin pystysuunnassa, suunnitellaan vaakaputkistot tavallisesti siten, että
niiden etäisyys vaakasuunnassa on suurempi kuin pystysuunnassa. Kuvassa 5 on esitetty
vaakakeräysjärjestelmän periaate. (CRA 2010, 72-73; Willumsen & Barlaz 2011, 845-848;
The World Bank 2004, 24.)

Kokoojaputki
pumpulle

Kaatopaikan pinta
3-4 m
sora

6-15 m

vaakaputki
20-40 m
20-40 m

Vaakaputket
90-110 mm

Kuva 5. Vaakakeräysjärjestelmä, kuva ylhäältä (vas.) ja sivulta (Willumsen & Barlaz 2011, 848; The World
Bank 2004, 24).

Vaakajärjestelmän etuja ovat asennuksen helppous, kaatopaikalle voidaan samaan aikaan
sijoittaa lisää jätteitä ja imupinta-ala on suurempi kuin pystykaivoilla. Vaakaputkistojen

22

imusäteet ovat noin 10-15 m vaakasuunnassa ja 3-5 m pystysuunnassa. (Suomen ympäristökeskus 2001, 49.) Vaakaputkistot voidaan myös yhdistää pystykaivoihin, mikäli kaatopaikalle halutaan rakentaa niitä (Willumsen & Barlaz 2011, 848). Vaakajärjestelmän huonoja
puolia ovat veden aiheuttamat ongelmat, tarve useille putkikerroksille sekä putkimateriaalin
kestävyys jätetäytön painuessa. Lisäksi imupainetta on hankala hallita koko putkiston pituudelta. (Suomen ympäristökeskus 2001, 49.)

Imujärjestelmässä käytetään usein sivukanaali- ja kiertomäntäpuhaltimia tai kompressoria,
riippuen halutusta paine-erosta sekä kaasun poltto- tai hyötykäyttöjärjestelmän vaatimuksista. Imu tulee säätää sopivaksi siten, että vältetään kaasun karkaaminen ympäristöön ja
ilman imeytyminen jätetäyttöön. (Suomen ympäristökeskus 2001, 49; Willumsen & Barlaz
2011, 849.) Liian suuri alipaine jätetäytössä muuttaa kaatopaikkakaasun koostumusta, sillä
ilman imeytyminen kaasunkeräysjärjestelmään kasvattaa kaasun happi- ja typpipitoisuutta.
Lisäksi jätetäytön olosuhteet voivat muuttua anaerobisista aerobisiksi, mikä puolestaan laskee metaanin tuotantoa ja voi lisätä hajuhaittoja. (Willumsen & Barlaz 2011, 849; The World
Bank 2004, 34.) Kaasun sisältämä vesihöyry aiheuttaa usein ongelmia tiivistyessään vedeksi
lähellä pintaa kulkevissa keräysputkissa, jolloin seurauksena voi olla putkien tukkeutuminen
ja kaasunkeräyksen estyminen. Kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmät tulisikin varustaa
kondenssiveden poistolla ja keräysputkien riittävästä kallistuksesta on huolehdittava, jotta
tiivistynyt vesi pääsee virtaamaan viemäröintijärjestelmään (Suomen ympäristökeskus 2001,
49; The World Bank 2004, 28-29.)

3.2 Passiivinen käsittely
Passiivisessa kaatopaikkakaasujen käsittelyjärjestelmässä ei ole mekaanisia osia, vaan keräämisessä käytetään hyödyksi kaasun omaa painetta. Passiivinen käsittely voidaan toteuttaa
esimerkiksi metaania hapettavan pintarakenteen tai biosuotimien avulla. Tällöin mikrobit
hapettavat metaania vähentäen samalla kaasun ilmastonmuutosvaikutusta. Passiivinen käsittelyjärjestelmä sopii kaatopaikoille, joissa kaasun tuotanto on vähäistä, tai sitä voidaan käyttää aktiivisen käsittelyjärjestelmän rinnalla. (Niskanen 2012, 20; Willumsen & Barlaz 2011,
846; Suomen ympäristökeskus 2001, 51.)

23

Hapetukseen suunniteltu pintarakenne koostuu kaasunkeräyskerroksesta, joka rakennetaan
sorasta tai muusta läpäisevästä materiaalista, sekä hapetuskerroksesta, johon pyritään luomaan optimaaliset olosuhteet metaania hapettaville mikrobeille. Yhtenäisen pintarakenteen
vaihtoehtona on bioikkunarakenne, jossa hapettavat alueet peittävät vain osan kaatopaikasta.
Metaania hapettavat bioikkunat on tällöin integroitu kaatopaikan läpäisemättömään pintarakenteeseen. (Scheutz & Kjeldsen 2011, 836-837.)

Biosuodin koostetaan kaasua läpäisevästä materiaalista, kuten kompostista. Hyvä biosuodinmateriaali mahdollistaa metaania hapettavien mikrobien toiminnan, lisää kaasun ja mikrobien reagointipinta-alaa sekä pidättää vettä ja läpäisee kaasua hyvin. (Scheutz & Kjeldsen
2011, 836-837.) Metaanin hapettaminen biosuotimissa voidaan toteuttaa usealla eri tavalla.
Kaasu voidaan johtaa passiivisesta keräysjärjestelmästä kaatopaikan vierelle rakennettuun
biosuotimeen, biosuodin voidaan rakentaa osaksi kaatopaikan pintarakennetta tai biosuotimia voidaan rakentaa pistemäisesti niihin kohtiin kaatopaikkaa, joissa kaasua vapautuu
enemmän. (NSW 2010, 22.)

3.3 Kaasun soihtupoltto, puhdistus ja hyötykäyttö
Jos kaatopaikkakaasua ei voida hyödyntää energiantuotannossa, kerätty kaasu voidaan käsitellä soihtupolttimissa.. Soihtupoltolla voidaan vähentää metaanin haitallisia ympäristövaikutuksia, sillä metaani muuttuu palamisessa hiilidioksidiksi, vedeksi ja lämmöksi. Syntyvä
hiilidioksidi on bioperäistä, eikä sitä tarvitse ottaa huomioon kasvihuonekaasupäästölaskelmissa. Kaatopaikkakaasun poltolla voidaan lisäksi vähentää hajuhaittoja sekä pienentää räjähdys- ja tulipaloriskiä. (Willumsen & Barlaz 2011, 841-849.) Kuvassa 6 on esitetty soihtupoltintyypit, avoin malli ja suljettu malli, jossa palaminen tapahtuu soihdun sisällä (Global
Methane Initiative 2012, 26).
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Kuva 6. Soihtupolttimet, avoin (vas.) ja suljettu (Global Methane Initiative 2012, 26).

Kaatopaikkakaasua voidaan puhdistaa ja käsitellä ennen hyötykäyttöä. Puhdistuksen tarve
riippuu siitä, mihin kerätty kaasu aiotaan käyttää. Puhdistusasteen perusteella kaatopaikkakaasu voidaan jakaa kolmeen luokkaan: low-grade, medium-grade ja high-grade. (The
World Bank 2004, 38-39.) Low-grade kaasua saadaan, kun kaatopaikkakaasusta poistetaan
kosteus. Pienten käsittelykustannusten ansiosta low-grade -kaasu on edullinen polttoaine
sähkön- ja lämmöntuotantoon. Medium-grade kaasusta on poistettu kosteuden lisäksi myös
epäpuhtaudet ja hiukkaset. Puhdistetulla kaasulla voidaan tuottaa sähköä paremmalla hyötysuhteella ja kaasun käyttömahdollisuuksien määrä lisääntyy. Medium-grade -laatua voidaan jalostaa edelleen erottamalla metaani hiilidioksidista ja poistamalla metaanista epäpuhtaudet, jolloin saadaan high-grade -kaatopaikkakaasua. (Niskanen 2012, 30-32.)

Kosteuden poisto voidaan toteuttaa kosteuden- ja sumunerottimilla, jäähdyttämällä sekä absorptiolla tai adsorptiolla. Kosteudenerottimessa kaasu johdetaan sylinterimäiseen kammioon, jossa pyörivä liike saa vesipisarat ajautumaan reunoille. Tämän jälkeen pienimmät pisarat voidaan vielä poistaa sumunerottimessa, jossa kaasu johdetaan tiheän metallilankasihdin läpi. Kaasun jäähdyttäminen voidaan toteuttaa lämmönsiirtimellä, jolloin kaasun lämpö
siirtyy jäähdytysilmaan tai -veteen. Jäähdytetty kaasu sitoo kosteutta huonommin kuin lämmin. Absorptiossa kaasu johdetaan nesteen läpi tai nestettä suihkutetaan kaasuvirtaan, jolloin
kaasun sisältämä vesi imeytyy nesteeseen kemiallisten ja fysikaalisten reaktioiden kautta.
Adsorptiossa kaasu kulkee rakeisen kiinteän aineen läpi, jolloin vesi jää kiintoaineeseen.
(The World Bank 2004, 47.)
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Kosteuden mukana kaasusta poistuu myös veteen sitoutuneita epäpuhtauksia, kuten suurin
osa hiukkasista. Tarvittaessa kaasu voidaan vielä suodattaa jäljellä olevien hiukkasten poistamiseksi. Aktiivihiilisuodattimilla, rautaoksidiabsorbenteilla tai liuottimilla voidaan poistaa
pieninä määrinä esiintyvät epäpuhtaudet, kuten rikkiyhdisteet, haihtuvat orgaaniset yhdisteet
(VOC, volatile organic compound) sekä muut orgaaniset yhdisteet. (The World Bank 2004,
48.)

Kaatopaikkakaasun energiasisältö voidaan hyödyntää monilla eri tavoilla. Low-grade kaasua voidaan hyödyntää suoraan erilaisten prosessien polttoaineena, käyttää höyryn tuotantoon tai sähkön- ja lämmöntuotantoon. Suora hyödyntäminen on mahdollista, mikäli kaasulle löytyy käyttökohde kaatopaikan lähistöltä. (The World Bank 2004, 41.) Kaasua voidaan käyttää esimerkiksi kaatopaikan suotovesien haihduttamiseen tai hyödyntää teollisuuden prosesseissa, kuten sementtiuunin polttoaineena (Willumsen & Barlaz 2011, 855). Lowgrade -kaasu kelpaa sellaisenaan höyrykattiloiden polttoaineeksi, jolloin saadaan höyryä
lämmityskäyttöön tai sähköntuotantoon. Sähköntuotanto on yleensä kannattavaa vain suuremmilla kaatopaikoilla, joilla kaasua tuotetaan enemmän ja tarvittaviin laitteistoihin investoiminen on mahdollista. (The World Bank 2004, 41.)

Medium-grade -kaasussa on vähemmän epäpuhtauksia low-grade -kaasuun verrattuna, jolloin sitä voidaan käyttää useammissa sovelluksissa. Kaasu soveltuu käytettäväksi sähköntuotantoon esimerkiksi mäntämoottorissa tai kaasuturbiinissa sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoon kombivoimalaitoksissa, joissa höyryä tuotetaan moottorin tai turbiinin savukaasujen hukkalämmöllä. Mäntämoottoreita on saatavana useassa eri kokoluokassa ja niiden
sähköteho voi vaihdella 0,5 MW ja 3,0 MW välillä. Mäntämoottorien etuja kaasuturbiineihin
verrattuna ovat suhteellisen alhainen investointikustannus ja hyvä hyötysuhde. Kunnossapitokustannukset ovat kuitenkin korkeammat kuin kaasuturbiineilla. Kaasuturbiinit ovat usein
kokoluokaltaan mäntämoottoreita suurempia ja niillä voidaan tuottaa 1-8 MW sähköteho.
Lisäksi kaasuturbiineja voidaan hyödyntää yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa, kun
järjestelmään liitetään lisäksi höyryprosessi. (The World Bank 2004, 43-44.)

Mikroturbiini on pienen kokoluokan kaasuturbiini, jossa ilmaa puristetaan kompressorilla ja
lämmitetään polttokammiossa kaatopaikkakaasun palamisessa syntyvällä energialla. Turbii-
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nissa kuumat palamiskaasut laajenevat ja turbiinin pyöriessä voidaan tuottaa sähköä generaattorilla. (Willumsen & Barlaz 2011, 852.) Mikroturbiini soveltuu pienen kokonsa vuoksi
vanhoille, pienille tai kaukaisille kaatopaikoille, joilla kaasua tuotetaan vähemmän. (The
World Bank 2004, 42.) Sähköteho on yleensä luokkaa 25-250 kW (Rajaram et al. 2011, 211).
Hyötysuhdetta voi kasvattaa esimerkiksi esilämmittämällä polttokammioon menevää ilmaa
turbiinin savukaasuilla. Kuten kaasuturbiinia, myös mikroturbiinia voidaan käyttää yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon tuottamalla kuumien savukaasujen lämmöllä höyryä
lämmöntalteenottokattilassa. (Kaikko 2013.)

High-grade -laatuista kaatopaikkakaasua voidaan johtaa maakaasuverkkoon tai käyttää esimerkiksi kemikaalien tuotannossa, ajoneuvoissa ja polttokennoissa. Esimerkiksi metanolin
ja lannoitteiden tuotannossa voidaan hyödyntää high-grade -kaasua. Polttokennoilla voidaan
tuottaa sähköä, mutta ongelmana on kallis hinta muihin kaatopaikkakaasun hyötykäyttötapoihin verrattuna. Kaatopaikkakaasun käyttö ajoneuvojen polttoaineena vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja siten päästöjä. (The World Bank 2004, 45-46.)

Jalostaminen lisää kaatopaikkakaasun käyttömahdollisuuksia, mutta myös kasvattaa kustannuksia. Pidemmälle jalostettu kaasu on polttoaineena kalliimpaa. (Niskanen 2012, 32.) Medium-grade -laadussa kaasun epäpuhtauksien väheneminen kuitenkin alentaa laitteistojen
käyttö- ja kunnossapitokustannuksia, jolloin säästöillä voidaan kattaa kaasun kalliimmat käsittelykulut (The World Bank 2004, 42).

3.4 Kaasujen käsittelykäytäntöjä eri puolilla maailmaa
Useimmissa kehittyneissä maissa kaatopaikkojen metaanipäästöjä pyritään vähentämään
erilaisin keinoin, kuten tehostamalla kierrätystä ja kompostointia sekä keräämällä ja käsittelemällä kaatopaikkakaasua. Monissa maissa lainsäädäntö vaatii keräämään ja polttamaan
muodostuvan kaatopaikkakaasun. Sen sijaan kehitysmaissa kaatopaikat ovat usein hoitamattomia, eikä jätehuoltoa voida rahan ja osaamisen puutteen vuoksi parantaa. Kaatopaikkakaasun keräys on harvinaista korkeiden kustannusten vuoksi. (Rajaram et al. 2011, 3-5.) Maailmalaajuisesti yleisin kaatopaikkakaasun hyötykäyttötapa on sähköntuotanto kaasumoottoreissa. Toiseksi eniten kaasua käytetään lämmöntuotantoon. (Willumsen & Barlaz 2011,
851.)
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Afrikan, Aasian ja Tyynenmeren alueen kehitysmaissa suurin osa kaatopaikoista on hoitamattomia, eikä kaatopaikkakaasua kerätä muutamia kokeellisia projekteja lukuun ottamatta.
Kehittyneissä maissa, kuten Japanissa ja Australiassa sen sijaan kaatopaikat ovat hyvin hoidettuja ja kaatopaikkakaasun keräyksestä ja käsittelystä huolehditaan. Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla jätehuolto on jo kehittynyt, mutta kaasunkeräys on kuitenkin vielä harvinaista. (Rajaram et al. 2011, 4-6.)

Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa kaatopaikat on tyypillisesti varustettu asianmukaisilla
pohja- ja pintarakenteilla sekä suotoveden käsittelyjärjestelmillä. Lisäksi kaatopaikkakaasua
kerätään ja käsitellään useilla kaatopaikoilla. Yhdysvalloissa kaatopaikkakaasua hyödynnetään energiantuotannossa yli 400 kaatopaikalla. Myös Euroopassa energiahyötykäyttö ja
soihtupoltto ovat yleisiä tapoja vähentää kaatopaikkakaasun ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa noin 60 % syntyvästä metaanista kerätään. Ranskassa suurin osa
kaatopaikkakaasusta käsitellään polttamalla soihdussa, Saksassa valtaosa hyödynnetään
energiantuotannossa. Iso-Britanniassa kaasusta kerätään noin 70 %, josta puolet käsitellään
soihdussa ja puolet käytetään energiantuotantoon. (Rajaram et al. 2011, 5-7.) Potentiaalia
kaatopaikkakaasujen keräyksen lisäämiseen on erityisesti maissa, joissa kaatopaikkasijoittaminen on jätteiden yleisin käsittelytapa. Maissa, joissa kaatopaikkasijoitus on vähäisempää,
myös kaatopaikkojen metaanipäästöt ovat pienemmät. (Scharff 2013.) Taulukossa 1 on esitetty esimerkkejä kaatopaikkakaasun hyötykäytöstä eri puolilla maailmaa (IGRS 2014; Rajaram et al. 2011, 286-301).
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Taulukko 1. Esimerkkejä kaatopaikkakaasujen käsittelystä eri maissa (IGRS 2014; Rajaram et al. 2011, 286301).

Maa

Kaatopaikka/alue

Kaasun keräys ja
käsittely

Hyötykäyttö

Iso-Britannia

Wingmoor

Pystykaivot

Sähköntuotanto kaasumoottoreilla, teho yht. 3 MW

Romania

Târgu Mures

Irlanti

Dunsink

Pystykaivot, joista
kaasu johdetaan 6,5
km pitkää putkea pitkin kaukolämpölaitokselle
Kaatopaikan ympärillä kulkeva vaakaputki, joka yhdistyy
120 pystykaivoon

Puola

Lubna, Sosnowiec
Pystykaivot
ja Legajny

Kiina

Suzhou Qizi
Mountain

Kanada

Pystykaivot, kosteuden ja epäpuhtauksien poisto
Pystykaivot ja kaasun
Niagara waste sys- siirto 3 km putkea
tems
pitkin sellu- ja paperitehtaalle

Yhdysvallat Antioch, Illinois

Kaatopaikkakaasu korvaa maakaasua kaukolämpölaitoksen
polttoaineena. Tarvittaessa ylijäämä soihtupolttoon.
Sähköntuotanto kaasumoottoreilla, teho yht. 4,8 MW
CHP-tuotanto höyrykattilalla,
tuotettu sähkö ja lämpö syötetään verkkoon. Sähköä tuotetaan 10 000 kotitaloudelle.
Sähköntuotanto polttomoottoreilla, teho yht. 5 MW
Hyötykäyttö sellu- ja paperitehtaalla: prosessihöyryn tuotanto
sekä sähköntuotanto 1,1 MW
polttomoottorilla

Pystykaivot (samassa
CHP-tuotanto mikroturbiineilla:
sekä kaasun että suosähköteho yht. 360 kW + lämtoveden keräys), kosmöntalteenotto savukaasuista
teuden poisto

Willumsen & Barlaz (2011, 847) mukaan kaatopaikkakaasujen keräily toteutetaan yleisimmin pystykaivoilla. Kaikissa taulukon 1 tapauksissa käytössä ovat pystykaivot, sillä vaakakeräysjärjestelmistä löytyi hyvin vähän soveltuvia esimerkkejä. Myös Suomessa pystykaivojen sekä pysty- ja vaakakaivoja yhdistelevien järjestelmien käyttö on yleistä. Kaatopaikkakaasua kerättiin Suomessa 40 kaatopaikalla vuonna 2012. Kaasua käytettiin yhdistettyyn
sähkön- ja lämmöntuotantoon 12 laitoksella, lämpöä tuotettiin 16 laitoksella ja sähköä kahdella laitoksella. (Kuittinen & Huttunen 2013, 34-36.) Taulukossa 2 on esimerkkejä Suomen
kaatopaikkojen kaasun käsittelystä ja hyödyntämisestä.
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Taulukko 2. Esimerkkeja kaatopaikkaasujen käsittelystä Suomessa.

Kaatopaikka/alue

Kaasun keräys ja
Hyötykäyttö
käsittely

Puhas Oy: Kontiosuo, Pystykaivoja ja
Joensuu
vaakasalaojia

Oulun jätehuolto:
Rusko, Oulu
Turun seudun jätehuolto Oy: Topinoja,
Turku

Hyötykäyttö Fortumin voimalaitoksella, seisokkien aikana kaasun käsittely soihtupoltolla (Puhas Oy 2013, 11-18).

Valtaosa kaasusta hyödynnetään Paroc
Pystykaivot vanOy:llä, Lindström Oy:llä ja OYS Oy:llä, lohalla kaatopaikkaput Oulun jätehuollon omaan käyttöön mikalueella, uudella
roturbiinilaitoksella (Oulun jätehuolto 2013,
vaakakeräys
6-13).
Kaasu hyödynnettiin vuonna 2013 kokonaiPystykeräys
suudessaan kaukolämmön tuotantoon (Turun
seudun jätehuolto Oy 2013, 23-26).

HSY: Ämmässuo, Es- Pysty- ja vaakapoo
kaivoja

Sähköntuotanto kaasuvoimalassa (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2012, 38-40.)

Kiertokapula: Kapulan jätteidenkäsittelyalue, Hyvinkää

Hyötykäyttö Hyvinkään lämpövoima Oy:llä
kaukolämpöveden lämmityksessä (Kiertokapula Oy 2012).

19 pystykaivoa

Kiertokapula: Ka18 pystykaivoa ja
naojan jätteidenkäsit7 vaakaputkea
telyalue, Hämeenlinna

Sähkön- ja lämmöntuotanto St1 Biofuels
Oy:n kaasumoottorilla (Kiertokapula Oy
2012).

Kymenlaakson jäte:
Sähkön- ja lämmöntuotanto jätekeskuksen
8 pystykaivoa ja 4
Keltakangas, Anjalanomassa mikroturbiinissa (Kymenlaakson jäte
vaakaputkea
koski
2012, 16).
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4 HAJUHAITAT
Kaatopaikkojen aiheuttamilla hajuhaitoilla on monia negatiivisia vaikutuksia. Epämiellyttävä haju huonontaa elämänlaatua, vähentää kaatopaikan lähellä sijaitsevien alueiden arvoa
ja aiheuttaa ärtymystä ja huolta: hajuhaitoista valitetaan ja niiden mahdollisia haitallisia terveysvaikutuksia pelätään. (Capanema et al. 2014, 770.) Metaani ja hiilidioksidi ovat hajuttomia, mutta monet pieninä määrinä kaatopaikkakaasussa esiintyvät yhdisteet aiheuttavat
epämiellyttävää hajua (U.S.EPA 2000, 1). Hajuhaittojen leviäminen vaihtelee kaatopaikkakaasun sisältämien komponenttien, kaatopaikkarakenteiden sekä maaston ja sääolosuhteiden
mukaan. Ihmisten hajuaistimuksissa voi olla suuriakin vaihteluita, eivätkä kaikki koe samaa
hajukaasupitoisuutta yhtä häiritsevänä. (Chemel et al. 2012, 85; U.S.EPA 2000, 1-4; The
World Bank 2004, 19.)

4.1 Ihmisen hajuaistimus ja hajun mittaaminen
Hajuaistimus syntyy nenäontelon hajureseptoreissa eli hajuärsykkeisiin erikoistuneissa aistinsoluissa. Nenässä on noin viisi miljoonaa hajuneuronia, hermosolua. Kustakin hermosolusta lähtee yksi viejähaarake, aksoni, joka välittää hermosolun saaman viestin aivoihin. Ihmisen hajuaistin tarkkuus vaihtelee yksilöllisesti. Samoin se, koetaanko haju miellyttävänä
ja epämiellyttävänä, vaihtelee suuresti eri ihmisten välillä. Lisäksi hajuaistimukseen vaikuttaa lämpötila, kosteus ja hajureseptoreita stimuloivien komponenttien määrä ilmassa. Ihminen tottuu hajuun tai tuntee sen heikompana, kun altistus kestää pitempään. (ASHRAE 2009,
12.2.)

Kynnysarvo tarkoittaa pienintä hajukomponentin konsentraatiota, jonka ihminen tai joukko
ihmisiä voi havaita. Hajuja voidaan kuvailla ja luokitella myös vahvuuden, luonteen ja miellyttävyyden perusteella. Vahvuus kertoo, kuinka voimakkaana hajuaistimus koetaan.
Luonne puolestaan kuvaa hajun tyyppiä, kuten hapan, kukkainen tai kalan haju. Hajun miellyttävyyttä voidaan arvioida erilaisilla asteikoilla, esimerkiksi miellyttävä, neutraali tai epämiellyttävä. (ASHRAE 2009, 12.3.)

Hajuhaittojen mittaaminen on hankalaa, sillä hajun lähteet eivät ole jakautuneet tasaisesti
kaatopaikalla ja hajuhaittojen voimakkuus vaihtelee eri tekijöistä riippuen. Ilman sisältämien
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hajukaasujen pitoisuuksia voi määrittää esimerkiksi kaasukromatografialla ja massaspektrometrillä. Yksittäisten komponenttien pitoisuus kaasussa ei kuitenkaan välttämättä kerro totuutta hajuhaitan häiritsevyydestä. Hajupaneeli, jossa ihmiset arvioivat hajun voimakkuutta
ja häiritsevyyttä, onkin yhä usein käytetty menetelmä hajuhaittojen tutkimisessa. Hajupaneelilla voidaan myös selvittää etäisyys, missä kaatopaikan aiheuttama haju ei enää tunnu.
Testien luotettavuuteen vaikuttavat luonnollisesti sääolosuhteet, hajuhaittojen epätasaisuus
sekä yksilölliset erot siinä, miten voimakkaana kukin henkilö kokee hajuhaitan. (Nicolas et
al. 2006, 1259-1264.)

4.2 Hajuhaittoihin vaikuttavat tekijät
4.2.1 Jätteen koostumus ja hajoaminen

Hajuhaittoihin vaikuttavat muun muassa jätteen koostumus ja erilaiset hajoamisen aikana
syntyvät yhdisteet. Tärkeimmät hajua aiheuttavat komponentit kaatopaikkakaasussa ovat
rikkivety, dimetyylisulfidi ja merkaptaanit. Rikkivetyä syntyy yleensä paljon etenkin silloin,
kun kaatopaikalle sijoitetaan rakennus- ja purkujätteitä. Tämä johtuu siitä, että kipsilevyjen
sisältämä rikki reagoi jätetäytössä. Myös ammoniakki aiheuttaa kaatopaikkakaasuun epämiellyttävää hajua, mutta rikkiyhdisteiden aiheuttama haju koetaan usein ammoniakkia häiritsevämmäksi (Christensen et al. 2011, 699-701.) Rikkivedyllä on pieni kynnysarvo, jolloin
ihminen haistaa sen jo hyvin pienistä konsentraatioista (U.S.EPA 2000, 1). Jo pienillä pitoisuuksilla rikkivety aiheuttaa ärsytystä limakalvoilla ja hengitysteillä. Mitä suurempi pitoisuus, sitä haitallisempaa rikkivety on ihmiselle. Suuria pitoisuuksia ei kuitenkaan haista, sillä
yli 100 ppm pitoisuudessa rikkivety turruttaa hajuaistin, jolloin myrkytyksen riski kasvaa
entisestään. Altistuminen suurille yli 500 ppm pitoisuuksille on erityisen vaarallista hengitysteiden lamaantumisen vuoksi. (Työterveyslaitos 2013.) Rikkivedyn muodostumisen reaktioyhtälö on seuraava (State of New Jersey 2013, 4-5):
𝑆𝑂42− + 2𝐶𝐻2 𝑂 → 2𝐻𝐶𝑂3 + 𝐻2 𝑆
𝑆𝑂42− = sulfaatti, liukenee kipsilevyjen kostuessa jätetäytössä
𝐶𝐻2 𝑂 = formaldehydi, anaerobisessa hajoamisessa syntyvä välituote
𝐻𝐶𝑂3 = bikarbonaatti
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𝐻2 𝑆

= rikkivety

Yleensä hajuhaitat ovat merkittävimpiä, kun uutta jätettä on juuri sijoitettu jätetäyttöön, sekä
asetogeneesin aikana (Christensen et al. 2011, 701). Anaerobisen hajoamisen alettua olosuhteet voivat muuttua takaisin aerobisiksi, mikäli jätetäyttöön pääsee happea ilman mukana.
Tällöin metaanin tuotanto laskee ja hajuhaitat puolestaan voivat lisääntyä. (The World Bank
2004, 34.)

4.2.2 Kaatopaikkarakenteet

Kaasunkeräysjärjestelmä ja kaatopaikan pintarakenteet auttavat vähentämään hajuhaittoja,
kun vähemmän kaatopaikkakaasua pääsee vapautumaan ympäristöön (Christensen et al.
2011, 701; Scheutz & Kjeldsen 2011, 830). Humusmaasta tehty pintakerros hapettaa kaatopaikkakaasuja ja vähentää hajuhaittoja (Suomen ympäristökeskus 2001, 39). Hajuhaittoja
voi pysyvän pintarakenteen lisäksi ehkäistä myös peittämällä loppusijoitetut jätteet päivittäin (Berge et al. 2011, 922).

4.2.3 Ympäristö ja sääolot

Kaatopaikan sijainti ja maaston muodot vaikuttavat siihen, miten hajuhaitat pääsevät leviämään ympäristöön. Kaatopaikat voivat usein sijaita hankalasti mallinnettavissa paikoissa,
jolloin maaston vaikutusta hajujen leviämiseen on vaikea arvioida. Sään vaikutus hajujen
leviämiseen voi vaihdella sen mukaan, millaisessa maastossa kaatopaikka sijaitsee. (Chemel
et al. 2012, 85.)

Ilmanpaineen vaihtelut vaikuttavat kaasun vapautumiseen jätetäytöstä. Ilmanpaineen laskiessa kaasua vapautuu enemmän, jolloin hajuhaitat lisääntyvät. (Christensen et al. 2011,
701.) Sateella on hajuhaittoja lieventävä ja ilmaa puhdistava vaikutus, tuulisena päivänä ilman sekoittuminen puolestaan vähentää hajuhaittoja. Myös aurinkoisina päivinä hajuhaitat
ovat lievempiä, sillä ilmamassat sekoittuvat paremmin, kun auringon lämmittämä ilma nousee ylöspäin ja viileämpää ilmaa virtaa tilalle. (Chemel et al. 2012, 87; U.S.EPA 2000, 2-3).
Talvella ja kylmällä säällä hajuhaitat voivat olla huomattavasti voimakkaampia. Tämä joh-
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tuu inversioilmiöstä, joka havaitaan yleensä selkeän ja heikkotuulisen talviyön jälkeen. Inversiossa lähelle maan pintaa muodostuu lämmin ilmakerros, jonka alapuolelle jää kylmää
ilmaa. Inversiokerros estää raskaampaa kylmää ilmaa kulkeutumasta ylöspäin, jolloin ilmamassojen sekoittuminen estyy ja ilmansaasteet jäävät loukkuun lähelle maanpintaa. (Ilmatieteenlaitos.)
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5 KÄYTETYT TIEDOT JA MENETELMÄT
5.1 Kirjallisuustiedot, mittaustiedot ja muu lähdeaineisto
Teoriaosan tietoja etsittiin kirjallisuudesta kirjoja, tieteellisiä artikkeleita ja internet-lähteitä
hyödyntäen. Tutkimuksista ja artikkeleista saatiin myös ehdotuksia Korvenmäen kaatopaikan ongelmien ratkaisemiseksi. Korvenmäen kaatopaikasta ja sen kaasunkeräysjärjestelmästä saatiin tietoa Rouskis Oy:ltä sähköpostitse.

Rouskis Oy:n kaatopaikkakaasulaitoksen toimintaa seurataan mittauksin 3-4 kertaa vuodessa. Mittaukset on yleensä tehty huoltojen yhteydessä Sarlin Oy:n ja Rouskis Oy:n yhteistyönä. Imulinjojen kaasuntuotantoa mitataan siirrettävällä kaasuanalysaattorilla. Linjakohtaiset kaasuntuotanto- ja koostumustiedot sekä koko laitoksen toimintaa kuvaavat parametrit
kootaan vuosittain biokaasulaitoksen toimintaraportteihin. (Sarlin 2009; Sarlin 2010; Sarlin
2011; Sarlin 2012; Sarlin 2013.) Tammikuussa 2014 Korvenmäellä mitattiin aktiivihiilisuodattimien puhdistustehokkuutta (Vienonen, sähköpostiviesti 23.5.2014). Mittaustietoja
ja biokaasulaitoksen raportteja on hyödynnetty tässä työssä kaasumäärien ja koostumuksen
osalta sekä kaasulinjojen toimintaa analysoitaessa.

Kaasuemissioita ja kaasunkeräysjärjestelmän heikkoja kohtia mitattiin toukokuussa 2014
Detes Nordic Oy:n toimesta. Kaatopaikalla mitattiin sekä karkaavan kaatopaikkakaasun
koostumusta ja määrää että jätetäytössä olevan kaasun komponentteja. Kaasuemissioita mitattiin liekki-ionisaatiodetektorilla (flame ionisation detector, FID), jossa mitattava kaasu
palaa vety-ilma-liekissä. Hiilivetyjen palaminen kasvattaa liekin sähkönjohtokykyä, joka
voidaan mitata elektronisesti. Näin saadaan selville pienimmätkin vaihtelut esimerkiksi metaanin pitoisuudessa. Jätetäytössä olevan kaasun pääkomponentteja, metaania ja hiilidioksidia mitattiin kaatopaikalle porattuihin reikiin laskettavalla infrapuna-analysaattorilla. Laite
mittaa kaasun pitoisuuden laskemalla infrapuna-säteen heikentymisen sen kulkiessa kaasunäytteen läpi. Hapen ja rikkivedyn pitoisuutta mitattiin elektrokemiallisella mittakennolla.
Mittauspisteitä oli useita koko kaatopaikan alueella, sillä päästömittauspisteiden määrittämistä varten kaatopaikka jaettiin 20 x 20 m ruudukoksi. Kaasun pääkomponenttien mittaukselle tulokset raportoitiin yhteensä 12 mittauspisteelle. (Detes 2014a, 5-12.)
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Kaasumittausten tulosten avulla löydettiin kohdat, joissa syntyy paljon rikkivetyä ja jotka
siten vaikuttavat suurelta osin hajuhaittojen syntymiseen. Karkaava kokonaiskaasumäärä
kertoo kaasukeräysjärjestelmän toimivuudesta ja vaikuttaa myös ympäristöön leviävän hajun voimakkuuteen. Mittauksissa havaittiin, että kaatopaikan rinnealueilta karkaa eniten kaasua. Syntyvän kaasun metaani-hiilidioksidi-suhde oli lähes kaikissa mittauspisteissä suurempi kuin 1, mikä kertoo että jätteiden hajoaminen on saavuttanut stabiilin metaanikäymisen vaiheen, jolloin kaasua syntyy runsaasti. Metaanipitoisuus kuitenkin vaihtelee kaatopaikka-alueella, riippuen millaisia jätteitä missäkin on. (Detes 2014a, 12-17.)

Suomalaisilta kaatopaikoilta kerättiin tietoa kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisilla kaatopaikoilla käytössä olevien kaasunkeräysjärjestelmien rakennetta
ja toimivuutta. Lisäksi kysyttiin kaatopaikan hajuhaitoista ja niiden hallinnasta sekä kaasunmuodostuksen arvioinnista ja emissiomittausten toteutuksesta. Kyselyyn valittiin sellaisia
suomalaisia tavanomaisen jätteen kaatopaikkoja, jotka ovat tällä hetkellä toiminnassa ja
joilla on käytössä kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmä. Sopivien kaatopaikkojen valinnassa
käytettiin apuna Suomen biokaasulaitosrekisterin tietoja suomalaisista kaatopaikkakaasunkeräyslaitoksista (Kuittinen & Huttunen 2012, 36) sekä jätehuoltoyhtiöiden internet-sivuja.
Kyselytutkimukseen valittiin 15 jätehuoltoyhtiötä, joilla on tutkimukseen soveltuvia kaatopaikkoja eri puolilla Suomea. Kyselylomake luotiin Google Drive -palvelun avulla ja linkki
verkkokyselyyn lähetettiin jätehuoltoyhtiölle sähköpostitse. Kyselylomake on nähtävissä
liitteessä V ja kyselyn tulokset liitteessä VI. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin Korvenmäen
kaatopaikan kaasunkeräysjärjestelmän parannusehdotusten etsimiseen.

5.2 Laskentamenetelmät
Muodostuvan metaanin ja kaatopaikkakaasun määrää arvioitiin Jouko Petäjän metaanilaskentamallin avulla. Malli perustuu IPCC:n metaanipäästöjen laskentaohjeisiin ja laskee kaatopaikalla muodostuvan metaanin sekä metaanipäästön First Order Decay eli FOD-menetelmällä (Petäjä). FOD-menetelmässä oletetaan, että kaatopaikalle sijoitettujen jätteiden biohajoava osuus hajoaa hitaasti vuosikymmenten kuluessa. Samalla muodostuu kaatopaikkakaasua ja jos olosuhteet pysyvät vakioina, syntyvän metaanin määrä riippuu yksinomaan jätteissä jäljellä olevan hiilen määrästä. Metaanipäästö saadaan selville, kun muodostuvasta
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metaanista vähennetään talteen otettu metaani ja huomioidaan lisäksi kaatopaikan pintakerroksissa hapettuva osuus. (IPCC 2006, 3.6-3.8.)

Metaanilaskentamallissa laskentaparametrien oletusarvoina käytetään Suomen kasvihuonekaasuinventaarion laskenta-arvoja. Halutessaan Suomen kaatopaikkoja yleisesti kuvaavia
laskentaparametreja voi muuttaa yksittäiselle kaatopaikalle sopivammaksi. Malliin ei kuitenkaan ole pakko tehdä muutoksia, vaan riittää että syötetään kaatopaikan aloitusvuosi, tietoja jätemääristä sekä talteen otetut kaatopaikkakaasumäärät. Jätemäärätietoja ei välttämättä
tarvita kaikilta kaatopaikan toimintavuosilta, vaan malli laskee puuttuvat tiedot kaatopaikan
aloitusvuoden, viimeisimmän annetun tiedon sekä Suomen valtakunnallisessa kasvihuonekaasuinventaariossa olevien tietojen perusteella. Tarkkuuden parantamiseksi malliin kuitenkin kannattaa syöttää jätemäärätiedot kaikilta vuosilta, joilta niitä on saatavissa. Tarvittavia
tietoja ovat jätteen laatu, European Waste Cataloque eli EWC-jäteluokituskoodi, jätemäärä
tonneina sekä vuosi, jolloin jäte-erä sijoitettiin kaatopaikalle. Kerätty kaatopaikkakaasumäärä annetaan kaikilta niiltä vuosilta, jolloin kaasun talteenottoa on ollut. (Petäjä.)

Laskentamallilla voi arvioida kaatopaikan metaanipäästöjä vuoteen 2050 asti. Tulevaisuuden päästöjä laskettaessa malli olettaa, että viimeisimpien annettujen tietojen jälkeen jätemäärät ovat pysyneet vakioina kaatopaikan sulkemisvuoteen asti. Oletusarvo kaatopaikan
sulkemisvuodelle on 2050, mutta vuosilukua voi tarvittaessa muuttaa. Tulevien vuosien jätemäärille ei ole pakko käyttää metaanilaskentamallin arviota, vaan jätemäärät voi syöttää
laskentamalliin myös itse. Malli antaa tuloksiksi muodostuvan metaanimäärän sekä metaanipäästön tonneina kullekin laskentavuodelle. Muodostuneen ja karanneen kaatopaikkakaasun määrä saadaan laskettua, kun tiedetään kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus. Metaanipitoisuus on laskentamallin oletusarvoissa 50 % (tilavuusprosenttia), mutta tarvittaessa arvoja
voi korjata, mikäli kyseisen kaatopaikan kaasun ominaisuudet tunnetaan. Lisäksi mallissa
on oletettu, että 10 % muodostuvasta metaanista hapettuu. (Petäjä.)

Korvenmäen kaatopaikka on avattu vuonna 1999, jolloin ensimmäiset jäte-erät on sijoitettu
kaatopaikalle (Rouskis Oy 2012, 10). Kaatopaikalle on tehty päästölaskenta Petäjän metaanilaskentamallia käyttäen vuonna 2012, joten jätemäärätiedot vuosille 1999-2011 olivat vanhan laskennan pohjalta tiedossa. Vanhassa laskennassa ei huomioitu kaatopaikkakaasun keräystä. (Niskanen 2014a.) Laskentaa täydennettiin lisäämällä vuosien 2012 ja 2013 jätetiedot
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sekä tiedot kerätyistä kaatopaikkakaasumääristä kaasunkeräysjärjestelmän toimintavuosilta
2009-2013. Tiedot jätemääristä ja jäte-erien sisällöstä saatiin Rouskis Oy:ltä ja kerätyt kaatopaikkakaasumäärät Sarlin Oy:n toimintaraporteista. Niille vuosille, jolloin kaatopaikkakaasua on kerätty, korjattiin tiedot kerätyn kaasun metaanipitoisuudesta Sarlin Oy:n raporttien perusteella. (Sarlin 2009; Sarlin 2011; Sarlin 2013; Vienonen, sähköpostiviesti
27.5.2014.)

Metaanilaskentamalli arvioi tiettynä vuonna muodostuvan metaanimäärän ja metaanipäästön tonneina. Yhtälöllä 1 voidaan ratkaista muodostuvan metaanin tilavuus.

𝑉𝐶𝐻4 =

𝑉𝐶𝐻4

1000 ∗ 𝑚𝐶𝐻4
𝜌𝐶𝐻4

(1)

= muodostuvan metaanin tilavuus [m3]

𝑚𝐶𝐻4 = muodostuvan metaanin massa [t]
𝜌𝐶𝐻4

= metaanin tiheys 0,72 kg/m3

Muodostuvan kaatopaikkakaasun tilavuus saadaan metaanin tilavuudesta, kun tiedetään kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus.

𝑉𝑘𝑝−𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢 =

𝑉𝐶𝐻4
𝑥𝐶𝐻4

𝑉𝑘𝑝−𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢

= muodostuvan kaatopaikkakaasun tilavuus [m3]

𝑥𝐶𝐻4

= kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus (tilavuusosuus)

(2)

Yhtälöllä 1 voidaan ratkaista myös karkaavan metaanin tilavuus sijoittamalla muodostuvan
metaanin massan tilalle metaanilaskentamallista saatu metaanipäästö (t). Tämän jälkeen saadaan karkaavan kaatopaikkakaasun tilavuus yhtälöllä 2.
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Metaanilaskentamallin avulla arvioitiin muodostuvan metaanin ja metaanipäästöjen määrää
vuoteen 2020 asti. Vuonna 2012 Rouskis Oy:lle tehtyä laskentaa varten metaanilaskentamallin Excel-laskentapohjaa oli muokattu Petäjän alkuperäisestä pohjasta siten, että suuret
vaihtelut peräkkäisille vuosille saatavissa tuloksissa tasoittuvat ja mallin antamien lukujen
avulla piirretyt kuvaajat muodostavat tasaisen käyrän (Niskanen 2014a). Mallin avulla saatiin siten piirrettyä selkeät kuvaajat muodostuvasta ja karkaavasta metaanista sekä muodostuvasta ja karkaavasta kaatopaikkakaasusta.

Lähtötilanteessa metaanilaskentamalliin ei tehty oletuksia kaatopaikkakaasun talteenotolle
vuodesta 2014 eteenpäin. Koska todellisuudessa kaatopaikkakaasun talteenottoa jatketaan
Korvenmäen kaatopaikalla, tehtiin kaasun talteenotolle erilaisia tulevaisuuden skenaarioita.
Skenaariossa 1 oletetaan kaatopaikkakaasun talteenottoasteen säilyvän nykyisellä tasolla.
Talteenottoaste voidaan laskea yhtälöllä 3.

𝑇𝑎𝑙𝑡𝑒𝑒𝑛𝑜𝑡𝑡𝑜𝑎𝑠𝑡𝑒 =

𝑘𝑒𝑟ä𝑡𝑡𝑦 𝑘𝑎𝑎𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢
𝑚𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑘𝑎𝑎𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢

(3)

Keskimäärin kaatopaikkakaasun talteenottoaste Korvenmäen kaatopaikalla on ollut 0,11 eli
11 % muodostuvasta metaanista on saatu talteen. Koska järjestelmää on tarkoitus kehittää
talteenottoasteen parantamiseksi, tehtiin vielä kaksi tulevaisuuden skenaariota eri talteenottoasteilla. Skenaariolle 2 valittiin talteenottoasteeksi 35 %, sillä tämän arvioitiin kuvaavan
hyvin Korvenmäen kaatopaikan tilannetta, kun kaasunkeräystä on saatu jo hiukan kehitettyä,
mutta pintarakennetta ei ole tai se peittää vasta pienen osan kaatopaikkaa. Skenaariolle 3
valittiin talteenottoasteeksi 50 %, sillä luku kuvaa todennäköisesti hyvin kaatopaikkakaasun
talteenottoa silloin, kun kaasunkeräysjärjestelmä on saatu toimimaan hyvin ja pintarakenne
peittää osaa kaatopaikasta. Taulukossa 3 on esitetty eri skenaariot ja talteenottoasteet.
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Taulukko 3. Skenaariot.

Kaatopaikkakaasun talteenoton skenaariot
Skenaario 1

Talteenottoaste 11 %

Skenaario 2

Talteenottoaste 35 %

Skenaario 3

Talteenottoaste 50 %

Valittujen talteenottoasteiden avulla laskettiin, kuinka paljon muodostuvasta kaatopaikkakaasusta saadaan kerättyä talteen eri skenaarioissa. Kerätty kaatopaikkakaasumäärä voidaan
laskea yhtälöllä 4.

𝐾𝑒𝑟ä𝑡𝑡𝑦 𝑘𝑎𝑎𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢 = 𝑚𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑘𝑎𝑎𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢 ∗ 𝑡𝑎𝑙𝑡𝑒𝑒𝑛𝑜𝑡𝑡𝑜𝑎𝑠𝑡𝑒

(4)

Jokaiselle skenaariolle tehtiin oma laskenta Petäjän metaanilaskentamallilla. Näin saatiin
skenaarioille metaanipäästöt, joiden avulla arvioitiin karkaavan kaatopaikkakaasun määrä
eri vuosina käyttämällä yhtälöitä 1 ja 2. Metaanilaskentamalliin syötettiin tiedot kaatopaikkakaasun talteenotosta seuraavasti: vuosina 1999-2008 ei ole talteenottoa, vuosille 20092013 käytettiin todellisia kerättyjä kaatopaikkakaasumääriä ja vuosille 2014-2020 laskettiin
kerätty kaatopaikkakaasumäärä yhtälöllä 4. Kaatopaikkakaasun metaanipitoisuudeksi oletettiin 50 %, lukuun ottamatta vuosia 2009-2013, joille käytettiin todellisia, mitattuja metaanipitoisuuksia. Eri skenaarioille piirrettiin kuvaajat, joissa esitetään muodostuvan kaatopaikkakaasun määrä sekä talteenotettu ja karkaava kaasu. Kuvaajat on esitetty myöhemmin luvussa 7.3. Liitteessä I on esitetty metaanilaskentamallista saadut tiedot, talteenottoasteen laskenta sekä eri skenaarioihin syötetyt tiedot.

Skenaarioissa 2 ja 3 kaatopaikkakaasun talteenottoaste on huomattavasti korkeampi kuin
järjestelmän nykyinen talteenottoaste. Rouskis Oy:n biokaasulaitoksella on tällä hetkellä
käytettävissä kaksi mikroturbiinia. Yhden mikroturbiinin teho on 65 kW, eli yhteensä mikroturbiinilaitoksella on kapasiteettia 130 kW. Työssä arvioitiin skenaarioissa 2 ja 3 kerättävällä kaasulla tuotettava sähköteho, jotta saatiin selville riittävätkö nykyiset mikroturbiinit
tulevaisuudessa kaatopaikkakaasun käsittelyyn.
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Vuodessa on 8760 tuntia, mutta koska mikroturbiinilaitos on ajoittain poissa käytöstä esimerkiksi huoltojen ja seisokkien vuoksi, arvioitiin tässä laskelmassa laitoksen käyttöajaksi
8000 h/a. Polttoaineen, eli kaatopaikkakaasun tilavuusvirta saadaan, kun tiedetään metaanilaskentamallin avulla saatu talteenotettu kaasumäärä (m3/a) ja jaetaan se laitoksen käyttötunneilla. Tämän jälkeen saatu virtaus m3/h muutetaan yksikköön m3/s. Tässä laskelmassa
on oletettu kaatopaikkakaasun metaanipitoisuuden olevan 50 %, jolloin voidaan olettaa, että
kaatopaikkakaasun lämpöarvo on noin puolet metaanin lämpöarvosta (Dudek et al. 2010.
26). Metaanin lämpöarvo on 36 MJ/m3, jolloin kaatopaikkakaasun lämpöarvona voidaan
käyttää 18 MJ/m3 (Suomen kaasuyhdistys ry 2010, 9). Polttoaineteho voidaan laskea yhtälöllä 5.

𝑃𝑝𝑎 = 𝑞𝑣 ∗ 𝑞𝑖

𝑃𝑝𝑎

= polttoaineteho [MW]

𝑞𝑣

= polttoaineen tilavuusvirta [m3/s]

𝑞𝑖

= polttoaineen lämpöarvo [MJ/m3]

(5)

Todellisuudessa kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus vaihtelee, jolloin lämpöarvo ja polttoaineteho muuttuvat kaasun koostumuksen mukaan. Myös mikroturbiinien hyötysuhde vaihtelee Rouskis Oy:ltä saatujen tietojen mukaan välillä 25-33 % (Vienonen, sähköpostiviesti
9.6.2014). Tässä laskelmassa käytettiin mikroturbiinin hyötysuhteena 30 %. Hyötysuhteen
ja polttoainetehon avulla voidaan laskea tuotettava sähköteho yhtälöllä 6.

𝑃𝑠 = 𝑃𝑝𝑎 ∗ 𝜂

𝑃𝑠

= sähköteho [MW]

𝜂

= mikroturbiinin hyötysuhde

Saadut sähkötehot ja tarkempi laskenta on esitetty liitteessä II.

(6)
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6 KORVENMÄEN KAATOPAIKAN NYKYTILANNE
6.1 Kaatopaikan toiminta ja jätemäärät
Rouskis Oy on neljän kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka toimii Salon, Paimion, Kemiönsaaren ja Sauvon alueella. Alueella on noin 76 000 vakituista asukasta ja lisäksi noin
20 000 kesäasukasta. Yhtiön päätoimipaikka sekä jätehuoltoalueen tavanomaisen jätteen
kaatopaikka sijaitsevat Korvenmäen jätekeskuksessa Salossa. Kaatopaikkakaasua on kerätty
vuodesta 2009 alkaen. (Rouskis Oy 2012, 6.) Tässä luvussa esitellään Korvenmäen kaatopaikan toimintaa sekä kaasunkeräysjärjestelmän nykytilaa ja ongelmia.

Korvenmäen jätekeskuksen ja kaatopaikan toiminta aloitettiin vuonna 1999. Jätekeskuksen
alueella toimii Rouskis Oy:n lisäksi monia yhteistyöyrityksiä, jotka vastaavat esimerkiksi
rakennus- ja purkujätteiden, teollisuuden ja kaupan jätteiden, pilaantuneiden maiden sekä
rasvakaivojätteiden käsittelystä ja hyötykäytöstä. Hyötykäyttöön soveltumattomat yhdyskunta-, teollisuus- sekä rakennus- ja purkujätteet loppusijoitetaan Korvenmäen kaatopaikalle. (Rouskis Oy 2012, 6, 20-21.) Vuoden 2012 lopussa aloitetiin Ekokemin kanssa yhteistyö sekajätteen energiahyötykäytöstä (Rouskis Oy 2012, 24). Kaatopaikalle sijoitettavan
jätteen osuus on siten vähentynyt ja sekajätettä johdetaan yhä enenevissä määrin polttoon
(Metsänranta & Vienonen 2014a). Taulukossa 4 on esitetty Korvenmäen kaatopaikalle sijoitetut jätemäärät vuosina 2011-2013. Jätteiden tilastointitapaa on muutettu vuonna 2011 ja
vanhan tilastointitavan mukaan kirjatut jätemäärät vuosilta 1999-2010 on esitetty liitteessä
III. (Vienonen, sähköpostiviesti 27.6.2014.)
Taulukko 4. Korvenmäen kaatopaikalle sijoitetut jätemäärät tonneina 2011-2013 (Vienonen, sähköpostiviesti
27.6.2014).

Vuosi
Kaatopaikkajäte
Rakennustoiminnan jäte
Teollisuusjäte
Erikoiskäsiteltävä jäte
Kaatopaikalla hyödynnettävä jäte
Maa-ainekset
Yhteensä (t)

2011
17 675
442
8 767
824
39 000
17 812
84 519

2012
17 390
519
13 702
858
26 473
21 499
80 440

2013
12 873
483
4 884
534
29 968
16 147
64 889
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Jätekeskukselle on viime vuosina vastaanotettu paljon rakennus- ja purkujätteiden rejektejä,
joita syntyy rakennusjätteen lajittelusta. Suurikokoiset ylitteet sijoitetaan kaatopaikalle tavallisena jäteverollisena jätteenä, alitteita puolestaan hyödynnetään kaatopaikkarakenteissa
ja jätteiden päivittäisessä peittämisessä. Rejektien määrä on kasvanut jatkuvasti ja viime
vuosina vastaanotetut määrät ovat olleet 20 000-30 000 t/a, kun taas vuosina 2008-2010 rakennusjäterejektejä vastaanotettiin huomattavasti vähemmän, 5000-9000 t/a. (Vienonen,
sähköpostiviesti 27.5.2014; Vienonen, sähköpostiviesti 4.7.2014.)

Kaatopaikan pinta-ala on yhteensä noin 5,5, ha ja kaatopaikka on jaettu kolmeen täyttöalueeseen. Viime vuonna jätteitä sijoitettiin eniten alueelle 2, jonka jätetäyttö kasvoi noin
22 100 kuutiolla. Alueille 1 ja 3 loppusijoitettiin jätettä 4 380 m3 ja 4 850 m3. Taulukossa 5
on esitetty kaatopaikan täyttöalueiden pinta-alat ja jätetäytön tilavuus vuonna 2013. Kuvassa
7 on karttakuva kaatopaikasta, jossa on nähtävissä eri täyttöalueiden muoto. (Vienonen, sähköpostiviesti 27.6.2014.)
Taulukko 5. Korvenmäen kaatopaikan täyttöalueiden pinta-alat ja jätetäytön tilavuus (Vienonen, sähköpostiviesti 27.6.2014).

Alue

Pinta-ala

Tilavuus

Jäljellä oleva

(m2)

2013 (m3)

täyttötilavuus (m3)

1

16 660

259 100

35 000

2

18 430

289 400

30 900

3

20 390

137 200

8 400
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Kuva 7. Korvenmäen kaatopaikan täyttöalueet (Vienonen, sähköpostiviesti 27.6.2014).

Jätetäytön eri alueiden lopullista syvyyttä voi arvioida laskemalla yhteen nykyisen täyttötilavuuden ja jäljellä olevan täyttötilavuuden ja jakamalla summan täyttöalueen pinta-alalla.
Alueen 1 syvyydeksi saadaan tällä tavoin arvioiden noin 18 m, alueen 2 syvyydeksi 17 m ja
alueen 3 syvyydeksi noin 7 m.

Korvenmäen kaatopaikalla ei ole vielä pysyviä pintarakenteita. Pintarakennetta suunnitellaan parhaillaan toteutettavaksi kuvassa 7 vihreällä merkittyihin osiin vuosina 2014 ja 2015.
Tavallisesti pintarakenteen tiivistys- ja kuivatuskerroksen tulee olla vähintään 0,5 m paksui-
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sia (ks. kuva 3). Rouskis Oy on kuitenkin saanut luvan käyttää tiivistyskerroksen materiaalina bentoniittimattoa ja kuivatuskerroksen materiaalina salaojamattoa, jolloin kumpikin
kerros tulee olemaan alun perin määritettyä 0,5 m vähimmäispaksuutta ohuempi. Rouskis
Oy:lle voitiin myötää lupa vaihtoehtoisten materiaalien käyttöön, sillä bentoniitti- ja salaojamaton todettiin olevan riittävän kestäviä sekä estävän tehokkaasti suotoveden pääsyn jätetäyttöön ja kaatopaikkakaasun karkaamisen ilmakehään. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto
2014, 5-9.) Pintarakenteen kerrokset on esitetty kuvassa 8 (Vienonen, sähköpostiviesti
27.6.2014).

Kuva 8. Pintarakenteen kerrokset (Vienonen, sähköpostiviesti 27.6.2014).

Bentoniitti pidättää tehokkaasti vettä, mutta kaasunläpäisevyysominaisuudet riippuvat kaatopaikan olosuhteista, bentoniittimaton tyypistä sekä bentoniitin kosteudesta. Kuivuessaan
bentoniitti voi halkeilla, jolloin kaasua pääsee karkaamaan pintarakenteen läpi. (Bouazza
2002, 3-13.) Bentoniittimatto on hyvin kaasutiivis, kun sen vesipitoisuus on yli 70 tilavuus
‑%. Tällöin bentoniittimaton reiät korjautuvat itsestään, kun bentoniitti paisuu veden imeytyessä mattoon. (Suomen ympäristökeskus 2008, 57.)
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6.2 Kaasujen käsittelyn nykytila
Korvenmäen kaatopaikalle on rakennettu yhteensä kymmenen kaasunkeräyslinjaa. Keräysjärjestelmässä on hyödynnetty kaatopaikan pystyerityksen kuivatuskerrosta: kaasunkeräysputkia on asetettu kulkemaan salaojituskerroksen pinnalle. Ensimmäiset putket rakennettiin
kohtaan, jossa oli mittausten perusteella havaittu syntyvän kaasua. Myöhemmin keräysputkistoa laajennettiin vielä uusilla kaasulinjoilla. Keräyslinjat ovat vaakasalaojaputkia, jotka
kulkevat alueilla 1 ja 2 (ks. kuva 7) lähellä pintaa ja alueella 3 pohjarakenteen yhteydessä.
Kaatopaikan keskellä on suotoveden keräys- ja tarkkailukaivo, joka on yhdistetty kaasunkeräysjärjestelmään. Linja 8 johtaa kiinteänä imuputkena mikroturbiinilta suotoveden keräyskaivolle ja kaivon sisällä oleva osa on rei’itettyä kaasunkeräysputkea. Myös muut suotoveden tarkkailukaivot, jotka sijaitsevat linjojen 2 ja 6 b varrella, on liitetty osaksi järjestelmää. Kuvassa 9 on esitetty kaatopaikalla kulkevat kaasunkeräysputket. Katkoviiva tarkoittaa
imuputkea, yhtenäinen viiva siirtoputkea. Kuvassa ei näy imuputkea linjalle 1, ainoastaan
siirtoputki. Tämän linjan osalta oli epävarmuutta, onko linjalla todellisuudessa imuputki,
vaikka se kuvasta puuttuukin. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2014, 8; Lounais-Suomen
ympäristökeskus 2007, 29; Metsänranta, sähköpostiviesti 5.6.2014, Metsänranta & Vienonen 2014b; Vienonen, sähköpostiviesti 4.7.2014.)
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LINJAT
SIIRTO/IMUPUTKI
3
4
5
MIKROTURBIINILAITOS

LINJAT
SIIRTO/IMUPUTKI
1
2

LINJA 3
VEDENEROTIN
PURKU
VIEMÄRIIN
PUMPPAAMALLA

SUOTOVEDEN
KERÄYSKAIVO
LINJA 4

LINJA 8
6a
LINJAT
6b
SIIRTO/IMUPUTKI 7

8
LINJAT
SIIRTO/IMUPUTKI 9
10
IMUPUTKI 6A

VARAUS

Kuva 9. Korvenmäen kaatopaikan kaasunkeräysputkisto (Metsänranta, sähköpostiviesti 5.6.2014).

Korvenmäen kaatopaikalla on kaksi 65 kW Capstone CR 65 Biogas -mikroturbiinia. Viime
aikoina turbiineista vain toinen on ollut käytössä ja sitä on ajettu 40-50 kW teholla. Mikroturbiinien hyötysuhde on välillä 25-33 % ja ne sopivat hyvin myös alhaisemmille metaanipitoisuuksille. Hukkalämmön talteenotolla kokonaishyötysuhdetta voitaisiin parantaa, mutta
Korvenmäellä ei toistaiseksi ole lämmön talteenottoa. (Vienonen, sähköpostiviesti
9.6.2014.)
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Kaasu imetään keräysjärjestelmästä lamellikompressoreilla, joita on mikroturbiinilaitoksella
kaksi kappaletta. Kompressoreilla kaasun paine nostetaan 5,5 baariin. Linjakohtaiset venttiilit ja mittausyhteet mahdollistavat sen, että kutakin imulinjaa voidaan säätää ja mitata erikseen. Eri linjat yhdistetään imutukkiin ja kaasu virtaa vedenerottimen ja suodattimen kautta
jäähdytykseen. Jäähdyttäminen kylmäkoneella n. 5 °C auttaa kaasun kuivauksessa ja kuiva
kaasu jälkilämmitetään tulevan kaasun lämmöllä. Siloksaanien poistoa varten laitoksella on
kaksi aktiivihiilisuodatinta, joista yksi kerrallaan on käytössä. (Vienonen, sähköpostiviesti
2.9.2014.) Samalla aktiivihiili poistaa myös rikkivetyä. Suodattimien puhdistustehokkuutta
mitattiin tammikuussa 2014, jolloin kaasun epäpuhtauspitoisuudet mitattiin raakakaasusta
(Salo 1), käytetyllä aktiivihiilisuodattimella puhdistetusta kaasusta (Salo 2) sekä puhtaalla
aktiivihiilisuodattimella puhdistetusta kaasusta (Salo 3). (Vienonen, sähköpostiviesti
23.5.2014.) Taulukossa 6 on esitetty kaasun koostumus sekä H2S-pitoisuus raakakaasulle ja
puhdistetulle kaasulle (SKG-RUK 2014a; SKG-RUK 2014b; SKG-RUK 2014c).
Taulukko 6. Kaatopaikkakaasun koostumus, raaka ja puhdistettu kaasu (SKG-RUK 2014a; SKG-RUK 2014b;
SKG-RUK 2014c).

Koostumus

Salo 1

Salo 2

Salo 3

CH4 (til-%)

45,5

42,2

46,5

CO2 (til-%)

32,8

31,1

31,6

O2 (til-%)

0,3

0,9

0,3

N2 (til-%)

21,1

25,5

21,3

H2S (mg/m3N)

247 <1

<1

Mitattu rikkivetypitoisuus Korvenmäen kaatopaikan raakakaasussa voidaan muuttaa
ppm:ksi yhtälöllä 7.
𝑐𝑝𝑝𝑚 =

𝑐𝑚𝑔/𝑚3
𝜌𝐻2 𝑆

𝑐𝑝𝑝𝑚

= rikkivedyn pitoisuus [ppm, parts per million]

𝑐𝑚𝑔/𝑚3

= rikkivedyn pitoisuus [mg/m3]

𝜌𝐻2 𝑆

= rikkivedyn tiheys 1,52 kg/m3

(7)
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𝑐𝑝𝑝𝑚 =

247 𝑚𝑔/𝑚3
= 162,5 𝑝𝑝𝑚
1,52 𝑘𝑔/𝑚3

Turbiinivalmistajan tietojen mukaan Capstone-turbiinit kestävät jopa 5000 ppm rikkivetypitoisuuksia, mutta puhdistamalla kaasu ennen käyttöä voidaan vähentää laitteistoja syövyttävän rikkihapon ja siloksaanien palamisessa syntyvän kvartsipitoisen kuonan muodostumista
(Capstone 2010; Rajaram et al. 2011, 212). Biokaasulaitoksen toimintaparametreja on esitetty taulukossa 7 (Sarlin 2009; Sarlin 2010; Sarlin 2011; Sarlin 2012; Sarlin 2013).

Taulukko 7. Biokaasulaitoksen toimintaparametreja (Sarlin 2009; Sarlin 2010; Sarlin 2011; Sarlin 2012; Sarlin 2013).

Parametri
Pumppaamon käyttötunnit
Pumppaamon käyttöaste
Kaasun keskimääräinen
virtaama
Keskimääräinen polttoaineteho
Pumpattu kokonaiskaasumäärä
Tuotettu polttoaineenergia

Yksikkö

2009

2010

2011

2012

2013

h

7286

5681

6693

7503

5976

%

83

67

76

86

68

Nm3/h

29

23

32

34

23

kW

143

110

145

169

99

milj. Nm3

0,26

0,20

0,28

0,30

0,20

GWh

1,26

0,97

1,26

1,48

0,87

Tuotettu sähköenergia
Sähköntuotannon
hyötysuhde

MWh

ei tietoa

280

342

400

280

-

29

27

27

32

%

Kaasulinjoista on ollut käytössä vain osa, viime vuosina numerot 1, 2, 3, 4 ja 8 (Sarlin 2013).
Linja 5 oli käytössä 2009-2010, mutta suljettiin kaasun korkean happipitoisuuden ja huonon
metaanintuotannon vuoksi (Vienonen, sähköpostiviesti 2.9.2014). Linjat 6 (a ja b) sekä 7
ovat olleen huonon kaasuntuotannon vuoksi suljettuina ja kaasun metaanipitoisuus on ollut
matala, happipitoisuus taas korkea. Kaasulinjat 9 ja 10 on varattu tulevaisuuden täyttöalueita
varten (Metsänranta & Vienonen 2014b). Kuvassa 10 on esitetty käytössä olleiden kaasulinjojen keskimääräiset kaasuvirtaukset eri vuosina (Sarlin 2009; Sarlin 2010; Sarlin 2011; Sarlin 2012; Sarlin 2013).
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Keskimääräiset kaasuvirtaukset linjakohtaisesti (Nm3/h)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2009

2010

2011

2012

2013

Linja 1

16,5

2,2

2,9

5

4,3

Linja 2

6,1

29,5

7,3

67,1

15,1

Linja 3

2,5

6,7

6,8

14,3

6,4

Linja 4

23,5

0

10,2

8,8

33,9

Linja 5

4,5

12,3

0

0

0

Linja 8

0

7,1

18,6

2

5,3

Kuva 10. Keskimääräiset kaasuvirtaukset kaasulinjoittain (Sarlin 2009; Sarlin 2010; Sarlin 2011; Sarlin
2012; Sarlin 2013).

Kaasuntuotanto on vaihdellut voimakkaasti eri vuosina, esimerkiksi linjasta 2 on välillä
saatu sekä hyviä että huonoja keräystuloksia. Vuonna 2013 huonoiten tuotti linja 1, parhaiten
kaasua puolestaan tuottivat linjat 2 ja 4 (Sarlin 2013). Kerätyn kaasun keskimääräinen koostumus eri vuosina on esitetty taulukossa 8.
Taulukko 8. Kaatopaikkakaasun keskimääräinen koostumus (Sarlin 2009; Sarlin 2010; Sarlin 2011; Sarlin
2012; Sarlin 2013).

Kaasun keskimääräinen
koostumus (%)
Metaani
Hiilidioksidi
Happi

2009
49
38
0,1

2010
49
32
0,1

2011
52
38
0,6

2012
51
32
0,6

2013
45
36
0,8

Keskimääräinen happipitoisuus kaasussa on kasvanut viime vuosina. Kaasun optimaalinen
metaanipitoisuus on 45-55 % ja happipitoisuuden tulisi olla alle 2 % (The World Bank 2004,
34). Vaikka keskimääräinen happipitoisuus onkin ollut suosituksen mukainen, linjakohtaisia
tietoja tarkasteltaessa voi huomata, että viime vuosina useammassakin kaasulinjassa on mitattu yli 2 % happipitoisuuksia. Linjakohtaisia kaasutietoja on esitetty tarkemmin liitteessä
IV. (Sarlin 2009; Sarlin 2010; Sarlin 2011; Sarlin 2012; Sarlin 2013)
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Pintarakenneurakan yhteydessä Korvenmäelle on suunniteltu uusia kaasuimuputkia, jotka
on tarkoitus liittää olemassa oleviin kaasulinjoihin. Alustavasti on ajateltu, että siirtolinjat 14 katkaistaan ja tulpataan ja niille rakennettaisiin uudet siirtolinjat mikroturbiinilaitokselle.
Uusille kaasun siirtolinjoille on suunniteltu kaatopaikan reuna-alueelle kallioon louhittavaa
uomaa, johon linjat asennettaisiin. Tällöin jätteiden painuminen ja liikkuminen ei vahingoita
putkia. Näin saataisiin korjattua mahdolliset vahingoittuneet siirtoputket. Lisäksi pintarakenteen kaasunkeräyskerroksen keräämä kaatopaikkakaasu johdetaan mikroturbiinilaitokselle. (Metsänranta, sähköpostiviesti 10.7.2014; Metsänranta & Vienonen 2014b.)

Korvenmäen kaatopaikan hajuhaitat ovat lisääntyneet viime vuosina ja Rouskis Oy on saanut lähialueen asukkailta hajuhaittailmoituksia. Rouskis Oy perusti vuonna 2013 hajupaneelin, jotta kaatopaikan aiheuttamia hajuja ja hajun leviämistä voitaisiin tutkia. Paneeliin valittiin vapaaehtoisia lähialueen asukkaita, jotka kirjasivat ylös hajuhavaintoja. Paneelitutkimus alkoi tammikuussa 2013 ja puolen vuoden ajanjaksolta hajuhaittoja tutkittiin tarkemmin
Mikkelin ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä. Hajupaneelitoimintaa päätettiin kuitenkin
jatkaa opinnäytetyön loppumisen jälkeenkin. (Salmi 2013, 1-16.)

Hajupaneelin aikana hajuhaittoja havaittiin talvisin etenkin kylmällä ja tyynellä säällä, jolloin inversioilmiö on todennäköisesti ollut osasyyllisenä hajuhaitan esiintymiseen maanpinnalla. Eniten hajuhaittoja havaittiin 4 km säteellä Korvenmäen jätekeskuksesta. Tuulisella
säällä hajuhaitat vähenivät, kun ilma pääsi sekoittumaan ja sään lämmetessä kevättä ja kesää
kohti hajuhaitat alkoivat vähentyä. Kaasuvoimalan seisokit eivät aiheuttaneet piikkejä hajuhavaintojen määrään. Vuosina 2012 ja 2013 tehtyjen kaasumittausten perusteella löydettiin
kaatopaikalta kohtia, joissa kaasua karkaa ilmakehään. Näihin kohtiin levitettiin savea ja
kompostia, jotta osa karkaavasta kaasusta hapettuisi ja hajuhaitat vähenisivät. Myös kaasunkeräysjärjestelmään liitettyjä suotoveden tarkkailukaivoja tiivistettiin uretaanilla, jotta kaasua ei karkaisi niistä. Hajuhaitoista tehdyssä opinnäytetyössä todettiin, että säällä on suurin
vaikutus hajuhaittojen leviämiseen ja että pintarakenne ja kaasukeräyksen optimointi todennäköisesti parantavat tulevaisuudessa Korvenmäen hajutilannetta. (Salmi 2013, 14-37.)
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6.3 Kaatopaikkakaasun muodostumisen laskennallinen arviointi
Kaatopaikkakaasun muodostumista arvioitiin Jouko Petäjän metaanilaskentamallilla. Laskentamenetelmiä on kuvattu tarkemmin luvussa 5.2 ja liitteessä I. Lähtötilanteessa malliin
syötettiin jätemäärätiedot kaikilta kaatopaikan toimintavuosilta sekä tiedot kerätystä kaatopaikkakaasusta. Mallin avulla selvitettiin muodostuvan ja karkaavan kaatopaikkakaasun
määrä. Tulokset on esitetty kuvassa 11.

Muodostunut ja karkaava kaatopaikkakaasu (m3)
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
1995

2000

2005

2010

Muodostunut kp-kaasu (m3)

2015

2020

2025

Karkaava kp-kaasu (m3)

Kuva 11. Muodostuva ja karkaava kaatopaikkakaasu Korvenmäen kaatopaikalla.

Ennen vuotta 2009 kaatopaikkakaasua ei kerätty lainkaan Korvenmäen kaatopaikalla. Karkaavan kaatopaikkakaasun määrä on siten lähellä muodostuvan kaasun määrää. Karkaavan
kaasun käyrä jää kuitenkin hiukan muodostuvan kaasun käyrän alapuolelle, sillä osa muodostuvasta kaasusta hapettuu kaatopaikalla, joko pintakerroksissa tai penkan sisällä. Loppu
kaasu karkaa päästönä ilmakehään, lisäten hajuhaittoja ja kaatopaikan ympäristövaikutuksia.
Vuosina 2009-2013 kaasua on kerätty, joten karkaavan kaasun määrä on pienempi. Oletuksia kaasun keräämiselle vuodesta 2014 eteenpäin ei vielä tässä vaiheessa tehty, joten kaatopaikkakaasupäästö kasvaa jälleen vuosina 2014-2020.

Toukokuussa 2014 Korvenmäen kaatopaikalla tehdyissä emissiomittauksissa saatiin karkaavan kaatopaikkakaasun määräksi 412 m3/h, joka on noin 3 610 000 m3 vuodessa (Detes
2014a, 16). Metaanilaskentamallin avulla saadaan karkaavan kaasun määräksi noin
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2 140 000 m3/a vuonna 2013. Mitatun tuloksen ja mallin antaman tuloksen eroavaisuuksiin
voi olla monia syitä. Laskentamalleissa on aina epätarkkuutta ja metaanilaskentamalli voi
antaa tulokseksi todellisuutta pienemmän luvun. Mittaustulos riippuu ympäristön olosuhteista, kuten ilmanpaineesta ja lämpötilasta, sekä kaatopaikan olosuhteista, kuten kosteudesta, jätteiden sijainnista ja hajoamisvaiheesta mittaushetkellä. Koko kaatopaikka-alueelta
karkaavan kaasun määrän selvittämiseksi mittauksia suoritettiin useassa eri pisteessä, sillä
kaatopaikan alue oli mittauksia varten jaettu 20 x 20 m ruudukoksi. Lämpötila oli mittaushetkellä 10 °C ja ilmanpaine 1002 hPa. (Detes 2014a, 9-16.) Toisaalta mittaustuloksissa on
epävarmuutta ja karkaavan kaasun määrä on laskettu ainoastaan yhden mittauskerran perusteella. Yhden mittauksen perusteella on mahdotonta sanoa, onko saatu karkaavan kaasun
määrä keskimääräistä pienempi vai suurempi, sillä karkaavan kaasun määrä voi vaihdella
päivittäin olosuhteista riippuen.

6.4 Kaasujen käsittelyn ongelmat
Kaatopaikkakaasun keräyksen ongelmat ovat aiheuttaneet sen, että talteenotetut kaasumäärät ovat jääneet haluttuja alhaisemmiksi Korvenmäen kaatopaikalla. Kaasunkeräysjärjestelmän toimintaraporttien mukaan huonoon kaasuntuotantoon ovat voineet vaikuttaa vähäinen
orgaanisen aineksen määrä, vähäinen kosteus, jätetäytön painuminen ja tiivistyminen tai
kaasulinjojen tukkeutuminen. Järjestelmän vikaantumiset, muuan muassa kuivausjärjestelmän ja vedenpoiston ongelmat vuosina 2010-2011, ovat nekin osaltaan vaikuttaneet kerättyihin kaasumäärin. (Sarlin 2009; Sarlin 2010; Sarlin 2011; Sarlin 2012; Sarlin 2013.) Viime
aikoina Korvenmäellä on ollut käytössä vain toinen mikroturbiineista, mutta sitäkään ei ole
pystytty käyttämään täydellä teholla (Vienonen, sähköpostiviesti 9.6.2014). Kun keräysaste
on alhainen ja kaatopaikan pintarakenne puuttuu, suurin osa muodostuvasta kaatopaikkakaasusta karkaa ympäristöön. Seurauksena on kaatopaikan metaanipäästöjen ja hajuhaittojen
lisääntyminen eikä kaatopaikkakaasun energiasisältöä saada hyödynnettyä.

Vaakaputkistojen suositeltava asettelutapa on 20-40 metrin välein ja useaan kerrokseen. Kerrosten välimatkan tulisi olla 6-15 m. (Willumsen & Barlaz 2011, 848.) Putkien asettelussa
on huomioitava kaasunkeräysalueen koko ja syvyys: imusäteet eivät kata koko aluetta, mikäli putkia on liian vähän tai vain yhdessä kerroksessa. Tällöin kaasua ei saada kerättyä koko
kaatopaikan alueelta. (The World Bank 2004, 21-25.) Korvenmäellä kaasunkeräysputkista
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linjat 1 ja 2 kulkevat kaatopaikan reuna-alueella, lisäksi linjojen 3, 4 ja 5 kaasuputket poikkeavat jonkin verran reunalta kohti kaatopaikan keskiosaa ja linja 8 kulkee keskellä olevalta
suotovesikaivolta mikroturbiineille. Linjat 6 a ja b sekä 7 kulkevat kaatopaikan toisella laidalla olevan penkereen ja keskikohdan välimaastossa, mutta nämä kaasulinjat eivät ole olleet
huonon kaasuntuotannon vuoksi käytössä. Putkia ei ole asetettu useaan kerrokseen kaatopaikalle. Käytössä olevien putkien imupinta-ala ei siis kata koko jätetäytön aluetta, mikä vaikuttaa myös kerättäviin kaasumääriin.

Monilla kaatopaikoilla kaasunkeräysjärjestelmään on liitetty soihtupoltin, jolla kaasu voidaan käsitellä silloin, kun energiahyötykäyttö ei ole mahdollista esimerkiksi laitoksen huoltojen ja vikaantumisten aikana. Korvenmäellä ei ole lainkaan soihtupoltinta, jolloin kaasua
ei voida poikkeustilanteissa käsitellä mitenkään. Varajärjestelmä auttaisi vähentämään päästöjä ja hajuhaittoja myös silloin, kun kaatopaikkakaasua ei syystä tai toisesta voida johtaa
mikroturbiineille. (Niskanen 2014b.)

Kaasunkeräysjärjestelmässä ja kerätyn kaasun laadussa voidaan havaita ongelmia, mikäli
kaatopaikkakaasun metaani- ja happipitoisuus ja keräysjärjestelmän imupaine poikkeavat
merkittävästi suositelluista arvoista. Optimaalinen imupaine keräysjärjestelmässä on korkeintaan 50 hPa (The World Bank 2004, 35). Korvenmäen kaatopaikalla imupaine on
yleensä ollut 20-25 hPa (Sarlin 2011; Sarlin 2013). Kerätyt kaasumäärät eivät kuitenkaan
ole olleet kovin suuria. Pieni kaasuvirtaama ja alle 25 hPa imupaine voivat lisätä hajuhaittoja
ja putkistossa voidaan havaita ongelmia, esimerkiksi jätetäytön painumisen aiheuttamia tukkeutumia tai putkien rikkoutuminen. (The World Bank 2004, 35.)

Kaasunkeräysjärjestelmän säätö on Korvenmäen kaatopaikalla koettu hankalaksi (Metsänranta & Vienonen 2014a). Tämä onkin vaakaputkistoissa yleinen ongelma, sillä painetta on
hankala säätää koko pitkän putken pituudelta. Liian pienellä imupaineella kaasua pääsee
karkaamaan ilmakehään, liian suurella jätetäyttöön pääsee kulkeutumaan happea. (Suomen
ympäristökeskus 2001, 49.) Jätetäytön olosuhteet voivat muuttua aerobisiksi, jolloin kaatopaikkakaasun muodostuminen anaerobisella hajoamisella vähenee (Pipatti et al. 1996, 20).
Ilmanpaineen vaihteluilla voi olla vaikutusta imupaineen säätöön ja karkaavan kaatopaikkakaasun määrään. Kun ilmanpaine laskee, kaasua karkaa helpommin ilmakehään. (Di Trapani
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2013, 2113.) Jos kaasunkeräysjärjestelmän paineen säätö ei ole aina ollut optimaalinen, ilmanpaineen vaihtelu on voinut korostaa epäonnistuneen säädön aiheuttamia haittoja. Tällöin
enemmän kaasua on voinut päästä karkaamaan ilmaan matalalla ilmanpaineella tai enemmän
ilmaa on päässyt imeytymään jätetäyttöön ilmanpaineen ollessa korkeampi. Jopa vain 1 hPa
muutoksella voi olla vaikutusta kaasuvirtaukseen ja 4 hPa paineenmuutos voi jo vaikuttaa
kaasuvirtauksen suuntaan. (Gebert & Groengroeft 2006, 247-250.)

Alle 45 % metaanipitoisuus tai yli 2 % happipitoisuus laimentavat kaasua ja huonontavat
sen energiasisältöä. Lisäksi kaatopaikkapalojen riski kasvaa. (The World Bank 2004, 35.)
Korvenmäen kaatopaikalla kaasuntuotanto kasvoi jonkin verran vuosien 2010-2011 ongelmien ja vikaantumisten jälkeen, mutta tuotettu energiamäärä laski jälleen vuonna 2013 alhaisen metaanipitoisuuden ja korkean happipitoisuuden vuoksi. (Sarlin 2009; Sarlin 2010;
Sarlin 2011; Sarlin 2012; Sarlin 2013). Kaatopaikkakaasun kasvanut happipitoisuus voi tarkoittaa sitä, että tietyissä imulinjoissa paineen säätö on epäonnistunut ja ilmaa on päässyt
imeytymään jätetäyttöön ja kaasulinjoihin. Osa ilman hapesta voi kulua pois hapetusreaktioissa ja aerobisessa hajoamisessa. Aktiivihiilisuodattimelle imetyssä kaasussa on kuitenkin
edelleen ilman typpeä, kuten taulukossa 7 esitetyistä mittaustuloksista voidaan huomata.
(Horttanainen 2014.)

Linjassa 1 mitattiin ensimmäisinä toimintavuosina hyviäkin metaanipitoisuuksia, mutta
viime vuosina metaanipitoisuus on ollut kaikissa mittauksissa 40 % alapuolella ja kaasulinjasta on joissakin mittauksissa mitattu jopa 10 % happea, jolloin metaanipitoisuus on ollut
vain noin 15-16 %. Linjaan on todennäköisesti päässyt imeytymään ilmaa ja lisäksi kaasuntuotanto on ollut huonoa. Linjasta 2 on mitattu yleensä hyviä, yli 50 % metaanipitoisuuksia.
Vuonna 2011 metaanipitoisuus puolestaan oli koko vuoden alhaisempi kuin muina vuosina,
alle 40 %. Keskimääräinen happipitoisuus on viime vuosina ollut 2,2-2,3 %. Linjassa 3 metaanipitoisuus on ollut hyvällä tasolla ja kaasun happipitoisuus kasvanut vain hiukan 20112012. Vuoden 2013 loppupuolella linjaan on ilmeisesti päässyt ilmaa, sillä happipitoisuus
oli 16 % ja metaanipitoisuus tippui nollaan. (Sarlin 2009; Sarlin 2010; Sarlin 2011; Sarlin
2012; Sarlin 2013.)

Linjasta 4 ei yleensä ole mitattu korkeita happipitoisuuksia, ja metaanipitoisuus on useimmissa mittauksissa ollut hyvällä tasolla. Linja 5 oli käytössä ainoastaan kaatopaikkakaasun
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keräyksen alkuvuosina 2009-2010. Kaasun koostumus oli ensimmäisenä toimintavuonna
hyvä, mutta ajoittain happipitoisuus nousi korkealle, yli 10 %. Vuonna 2010 kaasun koostumus pysyi hyvänä ja linjasta saatiin kaasua enemmän kuin esimerkiksi linjasta 3, mutta linja
kuitenkin suljettiin tämän jälkeen eikä sitä ole enää käytetty kaasun keräykseen. Linja 8 on
ollut käytössä vuodesta 2010 lähtien. Vuonna 2011 saatiin linjasta hyvä keräystulos, mutta
siitä lähtien kaasun happipitoisuus on kasvanut ja tuotettu energiamäärä laskenut. Keskimääräinen happipitoisuus vuonna 2013 oli noin 3 % ja metaanipitoisuus vaihteli hyvien ja huonompien arvojen välillä. Käytössä olleiden linjojen kaasun koostumustietoja sekä kaasulinjojen ominaisuuksia ja havaittuja ongelmia on koottu taulukkoon 9. (Sarlin 2009; Sarlin
2010; Sarlin 2011; Sarlin 2012; Sarlin 2013.)

Taulukko 9. Kaasun koostumus sekä kaasulinjojen ominaisuuksia ja ongelmia.

Linja

Kaasun koostumus, kaasulinjan ominaisuudet ja ongelmat

1

Viime vuosina CH4-pitoisuus ollut ≤ 40 % ja keskimääräinen O2-pitoisuus
on kasvanut. Ajoittain kaasulinjaan ilmeisesti pääsee ilmaa  korkea O2pitoisuus. Kaasuntuotanto ollut huonoa. Suotoveden tarkkailukaivoilla
voi olla vaikutusta linjan säätöön sekä kaasun koostumukseen

2

Kaasun koostumus ja -tuotanto ovat olleet hyviä. Vuonna 2013 CH4-pitoisuus ollut 45-56 %. Vuoden lopulla kaasun O2-pitoisuus nousi ja oli n.
5 %. Suotoveden tarkkailukaivoilla voi olla vaikutusta linjan säätöön sekä
kaasun koostumukseen. H2S-pitoisuus ollut ajoittain korkea.

3

Kaasun koostumus oli hyvä, kunnes vuonna 2013 happipitoisuus nousi 
kaasunlinjaan on päässyt ilmaa ja todennäköisesti suotoveden keräyskaivolla on ollut vaikutusta kaasun koostumukseen.

4

Kaasun koostumus on ollut hyvä. Vuonna 2013 CH4-pitoisuus ollut 4049 % ja O2 0-0,7 %. Kaasuntuotannoltaan paras kaasulinja vuonna 2013.

5

Kaasun koostumus vaihteli, metaanipitoisuus oli usein hyvä, mutta välillä
mitattiin korkeita happipitoisuuksia ja CH4-pitoisuus oli 24-26 %. Linja
suljettiin vuoden 2010 jälkeen. Linja kulkee suotoveden keräyskaivon lähellä.

8

Vuonna 2011 oli kaasuntuotannoltaan paras kaasulinja. Sen jälkeen kaasuntuotanto on ollut huonoa. Kaasun metaanipitoisuus on viime vuosina
ollut 50-60 %. Vuonna 2013 on kuitenkin mitattu korkeita O2-pitoisuuksia, jolloin CH4-pitoisuus on ollut matalampi. Kaasulinja on yhdistetty
suotoveden keräyskaivoon.
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Suotoveden keräyskaivon ja -tarkkailukaivojen liittämisestä kaasunkeräysjärjestelmään on
todennäköisesti ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Suotovesikaivoja ei ole tarkoitettu kaatopaikkakaasun keräämiseen ja niiden yläpäädystä puuttuvat pystykaivoissa olevat rakenteet, jotka estävät kaasun karkaamisen. Korvenmäellä kaasun oli havaittu kertyvän suotovesikaivoihin, joten on todennäköistä, että sitä pääsee karkaamaan kaivojen kautta ilmaan. Kaivojen tiivistäminen uretaanilla ei välttämättä ole riittänyt estämään kaasun karkaamista ja
kaasua voi kulkeutua ilmaan myös kaivon juurelta. Di Trapani et al. (2013, 2109) mukaan
suotovesikaivon kohdalle voi muodostua hot spot: alue josta kaasua karkaa ympäröivään
alueeseen verrattuna huomattavasti enemmän. Toisaalta kaivojen kautta voi myös päästä
imeytymään ilmaa kaasunkeräysjärjestelmään (The World Bank 2004, 36). Näin on voinut
käydä esimerkiksi linjoissa 3 ja 5, jotka kulkevat kaatopaikan keskellä olevan suotoveden
keräyskaivon läheltä. Lisäksi kaivot voivat huomattavasti vaikeuttaa imupaineen säätöä: on
hyvin hankalaa löytää sellainen imupaine, jolla kaasu ei pääsisi karkaamaan eikä ilma imeytymään kaasulinjoihin.

Vaakaputkistoissa ongelmia voi aiheutua veden kertymisestä tai jätetäytön painumisesta.
Putket tulisi asentaa korkeudelle, jossa suotovettä ei pääse kertymään niihin. Koska vaakaputkistojen päälle loppusijoitetaan paljon uutta jätettä, jätteiden tiivistyminen ja painuminen
voivat vaikuttaa voimakkaasti vaakakeräysjärjestelmän toimintaan. Yhtenäinen putki on alttiimpi jätteiden liikkumisen aiheuttamille vahingoille, useasta osasta koottu teleskooppimainen rakenne sen sijaan on joustavampi. (The World Bank 2004, 71-72.) Kaasunkeräykseen
soveltuvaa, tarpeeksi kestävää rei’itettyä putkea voi olla hankalaa löytää (Suomen ympäristökeskus 2001, 49). Korvenmäellä on kerran kaivettu kaasuputket esiin vedenerottimen lähellä ja tällöin huomattiin putkissa painumisen aiheuttamia vaurioita (Metsänranta & Vienonen 2014b). On mahdollista, että jätetäytön painuminen ja jätteiden liikkuminen ovat vahingoittaneet kaasunkeräysputkistoa myös muualla. Putkien rikkoutuminen voi aiheuttaa
kaasun karkaamisen, kun putki ei kerää kaasua kunnolla keräysjärjestelmään.

Korvenmäellä tammikuun 2014 kaasuanalyyseissa saatu kaatopaikkakaasun rikkivetypitoisuus oli 247 mg/m3 eli 162,5 ppm (SKG-RUK 2014a). Hajua aiheuttavista komponenteista
kaatopaikkakaasu sisältää yleensä eniten juuri rikkivetyä, jonka tyypillinen pitoisuus on 139
ppm aktiivisella kaatopaikalla (Christensen et al. 2011, 701). Korvenmäellä on ajoittain mitattu paljon korkeampiakin pitoisuuksia, esimerkiksi vuonna 2013 toukokuussa kaasulinjasta
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2 mitattiin yli 440 ppm rikkivetypitoisuus (Sarlin 2013). Rikkivedyn hajukynnys on vain
0,008 ppm (0,011 mg/m3), joten ympäristöön karkaava raaka kaatopaikkakaasu voi aiheuttaa
huomattavia hajuhaittoja ympäristössä (Työterveyslaitos 2013, 2).

Kaasunkeräysjärjestelmän toivottua alemmiksi jääneet keräystulokset sekä lisääntynyt rakennusjätteiden lajittelun rejektien määrä ovat todennäköisesti syynä Korvenmäen kaatopaikan viime vuosina lisääntyneisiin hajuhaittoihin. Rakennusjätteiden lajittelun aliterejektejä
on käytetty jätteiden päivittäisessä peittämisessä, jolloin niistä mahdollisesti syntyvä rikkivety pääsee helposti leviämään ympäristöön kaatopaikan pinnalta (Metsänranta & Vienonen
2014b). Jos rakennusjätteiden rejektit sisältävät kipsiä, voi hajuhaittoja aiheuttavaa rikkivetyä syntyä sekä jätteiden anaerobisen hajoamisen seurauksena että kaatopaikan pinnalla päivittäispeittomateriaalissa tapahtuvissa reaktioissa (Anderson et al. 2010, 2). Pintarakenteen
puuttuminen ja kaasun korkea happipitoisuus ovat osaltaan voineet edistää hajuhaittojen
syntyä. Korvenmäen kaatopaikan pintarakennetta koskevassa päätöksessä (Etelä-Suomen
aluehallintovirasto 2014, 19) huomautetaan, että pintarakenne estää kaasua karkaamasta ympäristöön, mutta kaatopaikalla tulee käytön aikana joka tapauksessa olemaan peittämättömiäkin alueita. Tämän vuoksi Korvenmäellä olisi tärkeää keskittyä myös muihin toimenpiteisiin, joilla voitaisiin vähentää ilmaan vapautuvan kaatopaikkakaasun määrää sekä hajuhaittoja.

58

7 KAATOPAIKKAKAASUJEN KÄSITTELYN KEHITTÄMINEN
7.1 Kokemuksia kaasujen käsittelystä suomalaisilla kaatopaikoilla
Kysely kaatopaikkakaasujen käsittelystä lähetettiin 15 suomalaiselle jätehuoltoyhtiölle sähköpostitse ja vastauksia saatiin yhdeksältä jätehuoltoyhtiötä. Kyselylomake on nähtävissä
liitteessä V ja kyselyn tulokset on koottu liitteeseen VI. Kyselyn vastausprosentti oli 60 %.
Yksi vastanneista jätehuoltoyhtiöistä palautti kaksi vastausta, sillä kyseisen jätehuoltoyhtiön
alueella on kaksi kaatopaikkaa, joilla kerätään kaatopaikkakaasua. Yhteensä saatiin siis 10
vastausta.

Lähes kaikilla vastanneilla kaatopaikoilla käytössä olevan kaatopaikkakaasujen käsittelyjärjestelmän tyyppi on pysty- ja vaakakeräysjärjestelmän yhdistelmä. Ainoastaan yhdellä kaatopaikalla käytössä ovat pelkät pystykaivot ja yksinomaan vaakalinjoja sisältävää järjestelmää ei käytetty yhdelläkään kaatopaikalla. Yhdellä kaatopaikalla on tavallisten pysty- ja
vaakaivojen lisäksi käytössä louhekaivoja (pystykaivoja) ja yhdellä louhesalaojia. Kaatopaikoilla, joilla hyödynnetään sekä pystykaivoja että vaakalinjoja, pystykaivoja on yleensä huomattavasti enemmän kuin vaakalinjoja. Vastanneista seitsemällä kaatopaikalla on enemmän
pystykaivoja, kahdella kaatopaikalla puolestaan on enemmän vaakalinjoja. Kaatopaikkojen
pinta-alat vaihtelivat 3,6-30 ha välillä ja suuremmilla kaatopaikoilla oli myös enemmän kaasunkeräyskaivoja. Taulukossa 10 on esitetty kaatopaikkojen kaasunkeräyskaivojen määrät
ja tyypit, kaatopaikkojen pinta-alat sekä kuinka monta kaasunkeräyskaivoa kaatopaikalla on
hehtaaria kohti.
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Taulukko 10. Kyselyyn vastanneiden kaatopaikkojen kaasunkeräyskaivot ja pinta-alat.

Kaatopaikka
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Kaasunkeräyskaivojen
tyyppi ja määrä (kpl)

Kaatopaikan Kaivoja Kaivojen
pinta-ala
yhteensä määrä
(ha)
(kpl)
(kpl/ha)
Pystykaivoja 9, vaakalinjoja 18
22
27
1
Pystykaivoja 18, vaakalinjoja 7
10
25
3
Pystykaivoja 19
13
19
1
Pystykaivoja 70 ja vaakalinjoja 18
28
88
3
Pystykaivoja 14, louhesalaojia 3,
vaakalinjoja 22
30
39
1
Pystykaivoja 8, vaakalinjoja 3
8
11
1
Pystykaivoja 35, vaakalinjoja 4
15
39
3
Pystykaivoja 8, louhekaivoja 6,
vaakalinjoja 4
11
18
2
Pystykaivoja 13, huuhteluputkiin
liitettyjä pystykaivoja 6, vaakalinjoja 7
26
26
1
Pystykaivoja 16, vaakalinjoja 3
3,6
19
5
Keskiarvo kaivoja/hehtaari
2

Ainoastaan yhdeltä kaatopaikalta vastatiin, että kaasunkeräyksessä ei ole ollut lainkaan tai
ei merkittäviä ongelmia. Kaasunkeräyksen erilaiset ongelmat ja haasteet ovat siis hyvin yleisiä ja monilla kaatopaikoilla oli samanlaisia ongelmia kuin Korvenmäelläkin. Useimmin
mainittuja ongelmia olivat kaasun huono laatu tai alhainen metaanipitoisuus, korkea rikkivetypitoisuus, kaasuputkien painuminen tai rikkoutuminen, veden kertyminen kaasuputkiin
sekä kaasuvuodot. Ongelmiin oli kokeiltu monia eri ratkaisuja, joista yleisimmin mainittiin
kaasuvirtauksen säätö, painuneiden kaasulinjojen uusiminen ja maamassojen sijoittelun parempi suunnittelu niiden aiheuttamien painumien ehkäisemiseksi. Muita merkittävimpiin
ongelmiin ehdotettuja ratkaisuja olivat esimerkiksi kaasun puhdistuksen parantaminen, huonolaatuisen kaasun soihtupoltto, saven levittäminen kohtiin, joista kaasua karkaa sekä niiden
kohtien korjaaminen, joissa ilmaa on päässyt vuotamaan kaasunkeräysjärjestelmään.

Hajuhaittoja on ilmennyt kyselyn vastausten mukaan kuudella kaatopaikalla. Hajuhaittojen
hallintakeinoista tärkein oli vuotokohtien peittäminen, lisäksi kaksi vastaajaa mainitsi kaasunkeräyksen lisäämisen ja kaksi biosuotimien käytön. Muita keinoja hajuhaittojen hallintaan olivat muun muassa kaatopaikan seuranta kaasumittauksilla ja valmiiden kaatopaikkaalueiden sulkeminen. Suurin osa vastaajista, joiden kaatopaikoilla on ollut hajuhaittoja, koki
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että keinoista on ollut hyötyä hajuhaittojen hallinnassa. Yksi vastaajista kertoi keinoista olleen apua, mutta hajuhaitat eivät ole kuitenkaan kokonaan hävinneet. Lisäksi eräs vastaajista
kertoi, että heidän kaatopaikallaan suurin osa hajuhaitoista johtuu todennäköisimmin kompostoinnista, ei kaatopaikkakaasusta. Kompostoinnin hajuhaittoja oli yritetty hallita aumojen
kääntämisellä, mutta vastaaja ei kommentoinut oliko tästä ollut apua hajuhaittojen vähentämisessä.

Kaikilla vastanneiden jätehuoltoyhtiöiden kaatopaikoilla oli laskettu tai arvioitu muodostuvan kaatopaikkakaasun määrää. Eniten käytetty menetelmä oli laskentamallin käyttö ja myös
Detes Nordicin ja Ilmatieteenlaitoksen emissiomittauksia hyödynnettiin useilla kaatopaikoilla muodostuvan kaasun määrän arvioinnissa. Kaasuemissioiden mittaamisesta oli vielä
erillinen kysymys ja emissioita oli mitattu kahdeksalla kaatopaikalla. Mittaukset oli toteutettu useimmiten Detesin emissiomittauksilla tai ulkopuolista konsulttia hyödyntämällä. Ulkopuolinen konsultti voi tässä tapauksessa tarkoittaa juuri Detes Nordicin mittaajia tai muuta
vastaavaa toimijaa, joka mittauksia suorittaa. Lopuksi kysyttiin mahdollisia lisätietoja kaatopaikkakaasun keräämisestä ja hajuhaitoista, mutta lisätiedoissa ei esiintynyt mitään tulosten kannalta merkittävää tietoa.

Kyselyn vastauksissa epävarmuutta voi aiheutua esimerkiksi kaatopaikan pinta-alan arvioimisesta tai jos vastaukset on annettu kiireessä ja jokin tärkeä asia on unohtunut. Vastaajat
ovat voineet olla haluttomia kertomaan kaasunkeräyksen ongelmista ja hajuhaitoista tai ongelmien ratkaisusta. Suurin osa vastaajista kuitenkin vaikutti kertovan rehellisesti, että kaatopaikkakaasun keräämisessä on ollut ongelmia ja myös ratkaisuista kerrottiin hyvin. Hajuhaitoista ei saatu vastauksia yhtä monelta kaatopaikalta, mutta on todennäköistä että voimakkaita hajuhaittoja ei esiinny läheskään kaikilla kaatopaikoilla. Tämä riippuu mm. kaatopaikalle sijoitetuista jätteistä, kaasunkeräyksestä, pintarakenteesta ja kaatopaikan sijainnista.
Vaikka kyselyyn soveltuvia kaatopaikkoja oli melko vähän, vastauksia saatiin lähetettyjen
lomakkeiden määrään nähden todella hyvin. Tulokset kuvaavat todennäköisesti hyvin suomalaista kaatopaikkaa, jolla kaatopaikkakaasua kerätään ja vastauksia voidaan pitää luotettavina ja tähän työhön riittävän tarkkoina.
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Kyselyn tuloksista voidaan päätellä, että kaatopaikkakaasujen talteenotto on harvoin ongelmatonta, mutta ongelmiin on olemassa erilaisia ratkaisuja, joita Korvenmäen kaatopaikallakin voidaan hyödyntää. Kyselyn vastauksista saadaan hyviä vinkkejä Korvenmäen kaatopaikan kaasunkeräyksen kehittämiseen ja myös hajuhaittojen vähentämiseen selvisi useita eri
keinoja, jotka ovat tuottaneet tulosta vastaajien kaatopaikoilla. Muodostuvan kaatopaikkakaasun määrää oli laskettu tai arvioitu kaikilla kaatopaikoilla ja emissiomittauksia oli tehty
kahdeksalla kaatopaikalla. Tämä kertoo siitä, että kaasumääristä halutaan olla perillä ja että
kaasun keräämistä pidetään tärkeänä, eikä sitä haluta päästää karkaamaan ilmaan epäsuotuisien ympäristövaikutusten vuoksi.

7.2 Korvenmäen kaatopaikan kaasunkeräysjärjestelmän kehittäminen
Taulukossa 11 on esitetty Korvenmäen kaatopaikan kaasunkeräysjärjestelmän merkittävimmät haasteet ja mahdollisia syitä, mistä ongelmat voivat johtua.
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Taulukko 11. Korvenmäen kaasunkeräysjärjestelmän ongelmat.

Ongelma

Mahdolliset syyt

Alhainen keräysaste

-

Kaasussa happea

-

Kaasulinjojen vahingoittuminen tai tukkeutuminen
Liian vähän vaakaputkia, putket vain yhdessä tasossa
Järjestelmän ongelmat/vikaantumiset
Pintarakenteen puuttuminen
Veden kertyminen kaasuputkiin
Kaasun karkaaminen

Pintarakenteen puuttuminen
Epäonnistunut imupaineen säätö
Suotoveden keräys- ja tarkkailukaivojen liittäminen
kaasunkeräysjärjestelmään
 Ilmaa pääsee imeytymään jätetäyttöön

Järjestelmän säädettävyys -

Vaakajärjestelmän säätö yleensä hankalampaa kuin
pystyjärjestelmän
- Kaasulinjojen vahingoittuminen tai tukkeutuminen on
voinut vaikeuttaa säätöä
- Sopivan imupaineen löytäminen hankalaa, mikäli ilmaa pääsee helposti jätetäyttöön
 Suotovesikaivoista voi joko päästä ilmaa kaasulinjoihin tai karata kaasua ympäristöön

Hajuhaitat ympäristössä

-

Kerätty kaasumäärä pieni  suurin osa muodostuvasta kaasusta karkaa ympäristöön
Pintarakenteen puuttuminen
Kaatopaikalle sijoitetut rakennusjätteet ja -rejektit 
haisevan rikkivedyn muodostuminen kaatopaikalla

Kaasunkeräystä tulisi saada tehostettua, jotta sen energiasisältö saataisiin hyödynnettyä ja
karkaavan kaasun aiheuttamat hajuhaitat vähenisivät. Nykyisen kaatopaikkakaasujen keräysjärjestelmän kehittämiseksi tulisi päättää, halutaanko vanhoja vaakaputkia säilyttää ja
korjata, vai otetaanko ne kokonaan pois käytöstä. Vanhat vaakasalaojat tulisi ensin saada
toimimaan, mikäli niitä halutaan edelleen käyttää kaasunkeräykseen. Tämän jälkeen voidaan
laajentaa kaasunkeräysjärjestelmää rakentamalla uusia keräyskaivoja. Vaihtoehtona on luopua vanhan järjestelmän käytöstä ja suunnitella kokonaan uusi kaasunkeräysjärjestelmä.
Seuraavissa luvuissa tarkastellaan mahdollisia Korvenmäen kaatopaikalle soveltuvia kehitystoimenpiteitä.
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7.2.1 Nykyisen keräysjärjestelmän kehittäminen

Kaatopaikalle tulisi rakentaa vaakaputkistoja useampaan kerrokseen, jos kaatopaikkakaasua
halutaan tehokkaasti kerätä koko kaatopaikka-alueelta pelkkää vaakakeräysjärjestelmää
käyttämällä. Kaasulinjojen tulisi olla sopivin välein myös vaakasuunnassa, jotta saataisiin
aikaan koko täyttöalueen kattava kaasunkeräysjärjestelmä. Korvenmäen vaakakeräysjärjestelmän kehittämisessä on se hankaluus, että putket olisi pitänyt asentaa kerroksittain jo aikaisemmin. Nyt jätettä on jo loppusijoitettu Korvenmäelle ja jätetäyttöä pitäisi kaivaa auki,
jos vaakaputkistoja halutaan asentaa lisää syvemmälle kaatopaikalle, mikä ei ole kovin järkevä ratkaisu. On toki mahdollista alkaa nyt lisätä putkien määrää kaatopaikan pinnan lähelle
samalla kun uusia jätekerroksia syntyy, mutta tällöin ei päästä tehokkaasti keräämään syvemmällä syntyvää kaasua.

Mikäli Korvenmäellä ei haluta täysin luopua vaakakeräysjärjestelmän käytöstä, voi olla suositeltavaa siirtyä järjestelmään, jossa käytetään sekä vaakaputkistoja että pystykaivoja. Tällaiset molempia putkityyppejä yhdistelevät järjestelmät ovat yleisempiä kuin pelkkiä vaakasalaojia hyödyntävät järjestelmät. Lisäksi pystykaivojen käyttökokemukset ovat usein olleet
hyviä ja niistä saadaan yleensä parempia keräystuloksia kuin vaakakaivoista (Niskanen
2014b). Sekä pysty- että vaakakaivoja yhdistelevän järjestelmän etuna on se, että vanhoista
putkista voidaan säilyttää ne vaakasalaojat, jotka ovat toimineet hyvin ja järjestelmää voidaan lisäksi parannella uusien pystykaivojen avulla.

Tehokkaan kaasunkeräyksen saavuttamiseksi olemassa olevat vaakaputkistot tulisi ensin
saada toimimaan. Putkien kestävyyteen tulisi kiinnittää huomiota, sillä on mahdollista että
Korvenmäen nykyisessä keräysjärjestelmässä putkien painuminen on joissakin kohdissa vaikuttanut kaasunkeräysjärjestelmän toimintaan. Jotta vikaantuneet putket eivät huonontaisi
kaasunkeräystulosta, pitäisi nykyisten putkien kunto selvittää ja vahingoittuneet putkistot
korvata uusilla, ellei tukkeutumia saada avattua. Kuntotarkastus kannattaa tehdä kaikille
kaasuputkille, jonka jälkeen voidaan keskittyä kuhunkin kaasunlinjaan erikseen ja suunnitella ja toteuttaa tarvittavat kehitystoimenpiteet. Linjan 1 kohdalla pitäisi lisäksi selvittää,
miten linjan imuputki todellisuudessa kulkee jätetäytössä, sillä Korvenmäen kaasulinjakarttoihin oli merkitty linjalle 1 ainoastaan siirtoputki.
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Linjat 1 ja 2 kulkevat kaatopaikan reuna-alueella, jossa on myös useita suotoveden tarkkailukaivoja. Suotoveden tarkkailukaivot ja putkien painuminen ovat todennäköisesti eniten
vaikuttaneet näiden linjojen toimintaan. Koska suotovesikaivot vaikuttavat merkittävästi
kaasun karkaamiseen, ilman kulkeutumiseen sekä kaasulinjan säätöön, olisi tärkeää keskittyä toimenpiteisiin, jotka vähentävät kaivojen aiheuttamia ongelmia kaasulinjoissa. Kaivojen erottaminen kaasunkeräysjärjestelmästä on todennäköisesti hankalaa tai mahdotonta toteuttaa (Metsänranta & Vienonen 2014b). Suotovesikaivojen yläosaa voidaan kuitenkin yrittää tiivistää ja Korvenmäellä onkin aiemmin tiivistetty suotoveden tarkkailukaivoja uretaanilla. Toimenpiteistä huolimatta betonikaivoja voi olla todella hankalaa saada tiiviiksi, joten
suotoveden tarkkailukaivojen yläosan materiaalin vaihtaminen voisi auttaa estämään kaasun
ja ilman kulkeutumista. Esimerkiksi PVC-muoviputki on mahdollinen (Williams 2005, 553).
Kaivoa ympäröivää aluetta voisi tiivistää bentoniitilla samaan tapaan kuin kaasunkeräykseen
tarkoitettuja pystykaivojakin. Mahdollista on myös kokeilla kaatopaikan pinnan peittämistä
suotovesikaivojen ympäriltä. Esimerkiksi geotekstiilejä voi käyttää kaatopaikan pinnalla keräämään kaasua ja estämään sen karkaamista. Kaatopaikkakaasua hapettavat biosuodinmateriaalit puolestaan auttaisivat käsittelemään karkaavaa kaasua paikallisesti. (Griffin 2013;
NSW 2010, 15.)

Suotovesikaivojen tiivistys kannattaa toteuttaa kaatopaikan muillekin suotoveden tarkkailukaivoille sekä keskellä olevalle suotoveden keräyskaivolle, joka toimii samalla myös tarkkailukaivona. Suotoveden keräyskaivolle vaihtoehtoinen rakenne voisi olla kuvan 12 mukainen kaivo, jossa on yhdistetty suotoveden ja kaatopaikkakaasun keräys (Williams 2005,
219). Korvenmäellä on yhdistetty kaasulinja 8 kaatopaikan keskellä olevaan suotoveden keräyskaivoon. Tätä kaivoa voitaisiin saada tiiviimmäksi kuvan 12 mukaisella rakenteella.
Kaasu ei pääsisi karkaamaan, vaan se voitaisiin kerätä talteen samanaikaisesti suotoveden
kanssa. Kuvan mukaisessa rakenteessa kaivon suojakansi ja -kammio sekä pintarakenne estävät ilmaa imeytymästä kaasunkeräysjärjestelmään. Näin suuria muutoksia voi kuitenkin
olla hankala toteuttaa, mutta kuvasta ja pelkkään kaasunkeräykseen tarkoitettujen pystykaivojen rakenteesta voi saada vinkkejä suotovesikaivojen tiivistämiseen.
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Suojakammio Mittauskanava Säätöventtiilit

Suotovesi
Kaasu

Pintamaa
Pintarakenne

Pintarakenne

Bentoniittitiivistys

Liitos, lisää
joustavuutta
Rei’itetty
putki

Karkeaa
mursketta

Suotoveden
keruuputki

HDPE-Putki

Jäte

Pumppu

Pohjarakenne Betoniperustus

Kuva 12. Yhdistetty suotoveden ja kaatopaikkakaasun keräyskaivo (Williams 2005, 219).

Linjat 3, 4 ja 5 kulkevat hyvin läheltä kaatopaikan keskellä olevaa suotoveden keräyskaivoa,
mutta eivät yhdisty kaivoon, kuten linja 8. Näiden kaasulinjojen toimintaa voi parantaa tiivistämällä suotovesikaivoa ja sen ympäristöä sekä mahdollisesti peittämällä alue päivittäispeittomateriaalilla. Suotovesikaivon kautta jätetäyttöön ja kaasuputkiin kulkeutuva ilma on
todennäköisesti vaikuttanut erityisesti linjojen 3 ja 5 toimintaan, sillä näistä linjoista on mitattu korkeita happipitoisuuksia. Jätteiden peittäminen voi suotovesikaivon tiivistyksen lisäksi vähentää ilman kulkeutumista jätetäyttöön ja auttaa tehostamaan kaasunkeräystä. Lisäksi pintarakenne tulee peittämään osan alueesta, jolla linjan 3 ja 5 imuputket kulkevat.

Suotoveden keräyskaivon lähelle kulkee niin monta eri kaasulinjaa, että linjojen imun säätö
on muuttunut todella hankalaksi. Jos monta linjaa imee kaasua samalta alueelta, käy helposti
niin, että kaatopaikkakaasu ei virtaa kunnolla mihinkään linjaan ja ilmaa voi helposti joutua
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kaasunkeräysjärjestelmään, kun imua lisätään. Korvenmäellä tulisi siis suunnitella tarkemmin, mitkä kaasulinjat suotovesikaivon lähettyvillä ovat käytössä. Osa linjoista kannattaa
mahdollisesti sulkea, jotta kaasua ei yritetä imeä yhtä aikaa monesta eri suunnasta.

Linjat 6 a ja b sekä linja 7 eivät ole koskaan olleet käytössä, sillä niistä ei ole saatu hyvälaatuista kaasua, vaan kaasun happipitoisuus on ollut korkea. Suotoveden tarkkailukaivoilla on
voinut olla vaikutusta myös näihin linjoihin ja lisäksi linjan 7 imuputki alkaa läheltä kaatopaikan reunaa. Suotovesikaivoista ja kaatopaikan reuna-alueelta kaasulinjoihin voi helposti
päästä imeytymään ilmaa. Korvenmäellä on suunniteltu kaatopaikan penkan tiivistystä ja
peittomateriaalin levittämistä lähelle aluetta, jolla linjat 6a, 6b ja 7 kulkevat. Peittomateriaali
voi parantaa kaasulinjojen toimintaa, sillä se voi vähentää ilman imeytymistä jätetäyttöön ja
estää kaasua karkaamasta, jolloin kaasu imeytyy helpommin keräysjärjestelmään.

Vaakakeräysjärjestelmän toimintaa voidaan tehostaa myös pintarakenteen yhteydessä tehtävien uusien putkien avulla, jotka liitetään osaksi vanhaa keräysjärjestelmää. On suunniteltu
että linjat 1-4 katkaistaan ja siirtoputket uusitaan. Lisäksi itse pintarakenne todennäköisesti
parantaa keräystulosta kaasunkeräyskerroksen ja kaasun karkaamista estävän tiivistyskerroksen ansiosta. Kun vaakalinjoille tehdyt korjaukset, pintarakenne ja kaatopaikan penkan
tiivistys ja peitto on saatu toteutettua, kannattaa kaatopaikalla tehdä uudet päästömittaukset.
Näin saadaan selville, keräävätkö vaakalinjat ja pintarakenne kaasua paremmin ja onko peittomateriaalista ollut apua, vai karkaako kaasua edelleen ilmaan. Kaasun hot spotit voivat
vaihtaa paikkaa kaatopaikalla tehtävien muutosten vuoksi, jolloin uudella mittauksella voidaan varmistaa, missä kohdissa kaatopaikkaa kaasua karkaa eniten.

Kun on saatu selville, toimivatko vaakaputket korjausten jälkeen paremmin, voidaan päättää
kuinka paljon pystykaivoja kaatopaikalle halutaan asentaa. Tarvittavien pystykaivojen
määrä ja sijoittelu riippuvat siitä, mitkä vaakalinjat halutaan pitää käytössä ja miten tehokkaasti ne keräävät kaasua. Pystykaivoja kannattaa asentaa niille alueille, joilla vaakaputkia
ei ole ja joilta emissiomittausten perusteella karkaa kaasua. Lisäksi pystykaivoja voidaan
asentaa keräämään kaasua alueilta, joilla vaakalinjat ovat toimineet huonosti. Huonoja vaakalinjoja voidaan siten jättää kokonaan pois käytöstä. Nykyisistä vaakaputkista parhaiten
ovat toimineet linjat 2 ja 4. Pysty- ja vaakakaivot kannattaa yhdistää mikroturbiinilaitokselle
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kukin omalla putkellaan, jotta yksittäisten kaivojen imun säätö on mahdollista. Tällöin ilmanpaineen vaihtelu voidaan tarvittaessa huomioida kaasujärjestelmän imupaineen säädössä, jolloin minimoidaan karkaavan kaasun määrä ja toisaalta ilman imeytyminen jätetäyttöön.

Jos vaakakeräysjärjestelmän käytöstä päätetään luopua tai linjoja ei saada korjauksista huolimatta toimimaan, voidaan kaatopaikalle suunnitella kokonaan uusi kaasunkeräysjärjestelmä, jossa voitaisiin käyttää pelkästään pystykaivoja. Mikäli vaakaputkia sen sijaan halutaan edelleen käyttää ja ne saadaan toimimaan hyvin, pystykaivoja voidaan asentaa vähemmän. Tällöin voidaan säästää kustannuksissa, mutta kaasua saadaan kerättyä tehokkaammin,
jos kaivoja on enemmän. Kustannusten kannalta on hyvä miettiä myös sitä, kuinka paljon
vanhojen vaakaputkien kunnostamiseen halutaan investoida, sillä on vaikea arvioida, saadaanko vaakajärjestelmää korjauksien jälkeenkään toimimaan halutulla tavalla. Pystykaivojen paikat on suunniteltava sen mukaan, missä kaasua syntyy ja mistä kaasua kerätään vaakalinjoilla. Seuraavassa luvussa käsitellään tarkemmin pystykeräysjärjestelmän suunnittelussa huomioitavia näkökohtia.

7.2.2 Pystykeräysjärjestelmän suunnittelu

Pystykaivojen etuna on vaakajärjestelmää helpompi säädettävyys ja niistä saadut käyttökokemukset ovat yleensä olleet hyviä (Niskanen 2014b; Suomen ympäristökeskus 2001, 49).
Korvenmäen kaatopaikalla tehtyjen emissiomittausten jälkeen Detesiltä suositeltiin pystykaivojen asentamista etenkin kaatopaikan kalteviin kohtiin, joista kaasun havaittiin karkaavan (Detes 2014a, 18). Suomalaisille kaatopaikoille lähetetyn kyselyn tuloksista selvisi,
että Suomessa useimmilla kaatopaikoilla käytössä on pysty- ja vaakakeräyksen yhdistelmä
ja yleensä näissä järjestelmissä pystykaivojen määrä on huomattavasti vaakakaivojen määrää suurempi. Lisäksi yhdellä kyselyyn vastanneista kaatopaikoista on käytössä pelkkiä pystykaivoja hyödyntävä järjestelmä. Kyselyn tulokset kertovat, että pystykaivot ovat selvästi
vaakakaivoja suositumpia ja näin ollen niitä todennäköisesti pidetään käytettävyydeltään ja
kaasunkeräysominaisuuksiltaan vaakakaivoja parempina.

Pystykeräysjärjestelmän suunnittelussa on huomioitava materiaalien kestävyys, tarvittava
kaivojen lukumäärä sekä kaivojen asettelu kaatopaikalla. Kaivojen materiaalit tulisi valita
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siten, että ne kestävät jätetäytön painumisen ja muodonmuutokset. Siksi suositellaan käytettävän teleskooppimaista rakennetta, jossa kaivon yläosa voi painua siiviläputken sisään. Tällainen useammasta osasta rakennettu putki joustaa jätetäytön painumisen myötä. (Suomen
ympäristökeskus 2008, 76.) Pystykaivon yläosan putkesta vähintään 3-6 m tulisi olla rei’ittämätöntä putkea, jotta minimoidaan ilman imeytyminen kaatopaikan pinnan läpi kaasunkeräysjärjestelmään. Kaatopaikan rinnealueilla, joissa kaasu ja ilma liikkuvat helpommin, tämä
on erityisen tärkeää. (The World Bank 2004, 25.) Kaivojen sijoittelun suunnittelussa voi
käyttää apuna kaatopaikalla tehtyjä emissiomittauksia, joista selviää missä kohdissa kaasua
syntyy eniten. Käytössä olevan kaatopaikan tilanne on kuitenkin vaihteleva, eikä yksittäinen
mittauskerta kerro kaikkea mittausalueen kaasunmuodostuksesta. (Suomen ympäristökeskus
2008, 76.) Siksi mittauksia kannattaa tehdä kaatopaikalla säännöllisesti ja vaikka Korvenmäellä on tänä vuonna kertaalleen mitattu kaasuemissioita, kannattaa mittaukset tehdä uudelleen ennen pystykaivojen lopullisten paikkojen valintaa.

Tarvittava kaivojen määrä riippuu kaatopaikan koosta. U.S. EPA:n (2010, 3-5) mukaan kaivojen asettelussa voi arvioida, että tarvitaan yksi pystykeräyskaivo yhden eekkerin pintaalalle. Neliömetreinä yksi eekkeri on 4050 m2 eli noin 0,4 hehtaaria. Kun jaetaan Korvenmäen kaatopaikan eri alueiden pinta-alat yhden kaivon imupinta-alalla, voidaan arvioida että
alueelle 1 tarvittaisiin neljä kaivoa ja alueille 2 ja 3 kummallekin viisi kaivoa. Tässä arviossa
ei ole huomioitu nykyisten vaakalinjojen imupinta-aloja, eli pelkkiä pystykaivoja käyttämällä tarvittaisiin yhteensä 14 kaivoa, jotta imu kattaa koko kaatopaikan alueen. Kaatopaikoille lähetetyn kyselyn perusteella selvisi, että suomalaisilla kaatopaikoilla on keskimäärin
kaksi kaasunkeräyskaivoa/hehtaari. Tällöin Korvenmäelle tarvittaisiin 11 imukaivoa. Tarvittavien pystykaivojen lopullinen määrä riippuu siitä, saadaanko vanha vaakajärjestelmää
kunnostettua vai tullaanko Korvenmäellä jatkossa käyttämään pelkkiä pystykaivoja.

Pystykaivojen imusäteelle on olemassa useita erilaisia arvioita. Imusäde riippuu aina paikallisista olosuhteista ja sen määrittämiseksi on mahdollista tehdä mittauksia, jotta saadaan selville miltä alueelta pystykaivo imee kaasua kyseisen kaatopaikan olosuhteissa. Mittaukset
voidaan toteuttaa siten, että asennetaan kaatopaikalle testikaivo, jonka jälkeen mitataan imun
aiheuttama alipaine jätetäytössä eri etäisyyksillä kaivosta. (CRA 2010, 70; Willumsen &
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Barlaz 2011, 847-848.) Mittaukset tulisi tehdä 5 m, 10 m, 20 m ja 40 m etäisyyksillä kaivosta. Pystykaivon imusäde on se etäisyys, jossa mitattu alipaine on lähellä nollaa. (Bagchi
2004, 496.)

Imusäteille löytyy kirjallisuudesta ohjearvoja, mikäli mittaus- tai laskentatietoa ei ole käytettävissä. Suomen ympäristökeskuksen (2001, 49) mukaan pystykaivojen tyypillinen
imusäde on 20-40 m. Willumsen & Barlaz (2011, 847) mukaan kaivot asetellaan yleensä 4080 m välein, jolloin imusäteen voi myös arvioida olevan noin 20-40 m. Jos oletetaan U.S.
EPA:n (2010, 3-5) tiedon perusteella, että yksi kaivo imee 4050 m2 pinta-alalta, saadaan
ympyrän pinta-alan kaavaa hyödyksi käyttämällä imusäteeksi noin 36 m. Kaatopaikan syvyys ja pintarakenne sekä jätteen ikä ja koostumus vaikuttavat pystykaivon imusäteeseen.
Bagchi (2004, 495) kirjoittaa, että imusäteenä voidaan käyttää 45-67 m, mutta matalille (≤
15 m) kaatopaikoille, joilla ei ole synteettistä pinta-rakennetta, valitaan pienempi imusäde.

Jos imusädettä halutaan arvioida kaatopaikan syvyyden avulla, voidaan laskea imusäteen
olevan noin 2-2,5 kertaa kaivon syvyys (Sad 2010). Pystykaivon pohja on yleensä 3-5 m
korkeudella kaatopaikan pohjasta (CRA 2010, 75). Jos Korvenmäen kaatopaikan alueiden 1
ja 2 lopullinen syvyys tulee olemaan noin 17-18 m, pystykaivon syvyydeksi voidaan arvioida 12-15 m. Tällöin imusäde olisi välillä 24-38 m, mikä on yhtenevä kirjallisuustietojen
kanssa. Pystykaivot tulisi mieluiten asetella siten, että niiden imusäteet leikkaavat, jotta kaivot keräävät kaasua varmasti koko kaatopaikan alueelta. Asettelutapoja on erilaisia: kaivot
voidaan asetella esimerkiksi kolmion tai kuusikulmion kärkiin. Kolmion sivunpituuden tulee
olla 1,73 kertaa imusäde R. (Bagchi 2004, 494-495.) Kuvassa 13 on esitetty kaivojen asettelu
ja imusäteiden leikkaaminen. Mustat ympyrät kuvaavat kaivon paikkaa ylhäältä katsottuna.

Kuva 13. Pystykaivojen asetteluvaihtoehtoja, kolmio ja kuusikulmio (Bagchi 2004, 495).
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Kaivojen ei välttämättä tarvitse olla täsmälleen kolmio- tai kuusikulmiomallin mukaan aseteltuja, vaan kaivojen välimatka voi vaihdella eri osissa kaatopaikkaa. Esimerkiksi alueilla,
joilla on jo pintarakenne, kaivot voivat olla pidemmän välimatkan päässä toisistaan (CRA
2010, 77). Parhaiten kaasua saadaan kuitenkin kerättyä, jos kahden kaivon välimatka on korkeintaan 80 m, jotta imusäteet kohtaisivat tai menisivät hiukan limittäin. Pystykaivoja voidaan asentaa aluksi sinne, missä tarve kaasunkeräykselle on suurin, ja myöhemmin kaivojen
määrää voidaan lisätä (The World Bank 2004, 25). Parhaiten kaivot soveltuvat alueille, joilla
loppusijoitus on jo lopetettu. Pystykaivoja voidaan asentaa myös käytössä oleville kaatopaikka-alueille, mutta tällöin kaasunkeräysjärjestelmän käyttö- ja kunnossapitokustannukset
voivat kasvaa (Global Methane Initiative 2012). Pipatin et al. (1996, 26) mukaan porauskustannuksissa voidaan kuitenkin säästää, jos kaivot asennetaan kaatopaikka-alueen ollessa
vielä käytössä.

Pystykaivot olisi hyvä asentaa mahdollisimman tiheästi, jotta kaasua saadaan kerättyä tehokkaasti eikä sitä karkaisi ilmakehään. Tiheä kaasunkeräysverkosto mahdollistaa kaasun
imemisen pienemmällä imupaineella eikä ilmaa kulkeudu jätetäyttöön yhtä helposti. (CRA
2010 70-77.) Ongelmana tiheässä keräysverkostossa ovat korkeat kustannukset, joita ei välttämättä saada katettua kaasun hyötykäytöstä saatavilla säästöillä (The World Bank 2004,
21). Korkeiden kustannusten välttämiseksi kaivot voidaan asetella myös pidemmän välimatkan päähän toisistaan, mutta silloin kaatopaikalla kannattaisi olla myös pintarakenne, jotta
voidaan imeä kaasua suuremmalla paineella ilman että happea pääsee jätetäyttöön (CRA
2010, 77). Jätteiden päivittäinen peittäminen voi auttaa tehostamaan kaasunkeräystä niillä
alueilla, joilla ei vielä ole pintarakennetta (Global Methane Initiative. 2012, 18).

7.2.3 Ehdotuksia kaasunkeräyskaivojen sijoittelulle

Kustannusten säästämiseksi kannattaa pystykaivoja sijoittaa vain sinne, missä niille todella
on tarvetta. Mikäli vanhat vaakaputket saadaan toimimaan, ei niiden välittömään läheisyyteen tarvitse asentaa pystykaivoja. Samoin pintarakenne voi estää tehokkaasti kaasun karkaamisen ja kerätä kaasun talteen. Pintarakenteen ensimmäiseen osaan ei todennäköisesti
toteuteta kaasunkeräyskaivoa. Jos kuitenkin huomataan että pintarakenne ei yksin riitä keräämään kaatopaikkakaasua, voidaan pintarakenteen seuraavaan vuonna 2015 toteutettavaan
osaan asentaa rakennusurakan yhteydessä pystykaivo tehostamaan kaasunkeräystä.
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Pystykaivojen sijoitteluun vaikuttaa se, mitkä vanhoista vaakalinjoista saadaan kehitystoimenpiteiden ansiosta keräämään kaasua paremmin. Kaikkia vaakalinjoja ei välttämättä kannata tulevaisuudessa käyttää, jos niiden toimintaa ei saada parannettua. Esimerkiksi linjat
6a, 6b ja 7 eivät ole koskaan toimineet oikein hyvin. Sen sijaan linjat 2 ja 4 ovat olleet hyviä.
Kaikkia suotoveden keräyskaivolle johtavista linjoista ei todennäköisesti ole järkevää käyttää hankalan säädettävyyden vuoksi. Kokeilemalla voi olla mahdollista selvittää, mitkä linjoista 3, 5 ja 8 ovat säilyttämisen arvoisia.

Emissiomittauksia on hyvä käyttää yhtenä lähtökohtana pystykeräysjärjestelmän suunnittelussa, sillä kaivoja tulisi ensisijaisesti sijoittaa sinne, missä kaasua syntyy ja missä sitä karkaa ilmaan. Esimerkiksi reuna-alueella, jossa linjat 1 ja 2 kulkevat, ei tehtyjen emissiomittausten mukaan juurikaan karkaa kaasua. Kaasua ei välttämättä synny paljoa tällä alueella ja
linjat 1 ja 2 ovat kuitenkin keränneet jonkin verran kaasua, jolloin alueen päästöt ovat jääneet
vähäisiksi. Mikäli linjat 1 ja 2 saadaan parannusten myötä toimimaan paremmin ja suotoveden tarkkailukaivoja saadaan tiivistettyä, vaakalinjat voivat hoitaa kaasunkeräyksen kaatopaikan reunalla, eikä pystykaivoja tarvitse asentaa aivan vaakalinjojen läheisyyteen.

Kuvassa 14 on esitetty Korvenmäellä toukokuussa 2014 tehtyjen emissiomittausten tulokset.
Kaasua karkaa etenkin kaatopaikan reunalla kallioseinämän läheisyydessä sekä alueella jolla
kaasulinjat 6a, 6b ja 7 kulkevat, sillä nämä linjat eivät ole olleet käytössä.
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Kuva 14. Kaatopaikkakaasun karkaaminen (Detes 2014b).

Tätä kuvaa voidaan käyttää alustavien suunnitelmien pohjana, mutta pintarakenneurakan,
vaakakeräysjärjestelmän muutosten ja kaatopaikan tiivistys- ja peittotöiden jälkeen olisi suositeltavaa tehdä uudet mittaukset, jotta kaasun liikkumisesta ja hot spoteista saadaan tuoreempaa tietoa. Seuraavissa kuvissa esitetään muutamia ehdotuksia pystykaivojen sijoittelulle. Kuvat on tarkoitettu vain suuntaa antaviksi esimerkeiksi, eikä niitä ole tehty tarkasti
mitoittaen. Kuvassa 15 kaatopaikkakaasun keräys hoidetaan osittain vanhoilla vaakaputkilla
ja osittain pystykaivoilla. Musta piste tarkoittaa kuvassa kaivon paikkaa, ympyrällä on merkitty kaivon imusädettä.
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Kuva 15. Kaasunkeräys vaaka- ja pystykaivoilla.

Pystykaivoja tarvittaisiin tämän esimerkin mukaisesti kuusi kappaletta, seitsemän mikäli halutaan lisätä yksi kaivo kaatopaikan toiselle reunalle. Kaivot on kuvassa asetettu kolmioasettelutapaa noudattaen, mutta kaivojen ei välttämättä tarvitse olla täsmälleen tasasivuisen kolmion kärjissä. Mikäli vanhoja vaakalinjoja saadaan paranneltua, voidaan niitä hyödyntää
kaatopaikkakaasujen talteenotossa esimerkiksi siten, että linjat 1 ja 2 keräävät kaasua kaatopaikan reunalla ja linjat 5 ja 4 suotoveden keräyskaivon lähettyviltä. Mahdollista on myös
jatkaa keräystä suotoveden keräyskaivosta linjalla 8. Linja 5 oli alun perin suljettu kaasun
korkean happipitoisuuden vuoksi ja ellei kaasun laatua saada vaakalinjojen korjauksilla ja
kaatopaikan peitolla parannettua, voidaan kaatopaikalle asentaa vielä yksi pystykaivo. Linjalla 7 voitaisiin tiivistys- ja peittotöiden jälkeen saada kerättyä kaasua kuvaan merkityltä
alueelta, mutta tällä alueella ei toisaalta karkaa paljoa kaasua. Linjojen 6 a ja b pitäisi kerätä
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kaasua alueelta, jolta nyt karkaa eniten kaasua. Näiden linjojen toiminta voi kuitenkin jatkossakin olla epävarmaa, sillä pitkää kaasulinjaa on hankala säätää. Alueella vaikuttaa emissiomittausten perusteella syntyvän paljon kaasua, joten sinne on suositeltavaa asentaa pystykaivoja.

Jos kaatopaikalle tehtävissä uusissa emissiomittauksissa havaitaan, että pystykaivoja tarvitaan enemmän, voidaan niitä asentaa lisää tarvittaviin kohtiin esimerkiksi kolmioasettelutavan mukailua jatkaen. Kuvassa 16 on esitetty malli, jossa kaatopaikkakaasujen talteenotto
hoidetaan pelkästään pystykaivoja käyttämällä.

Kuva 16. Kaatopaikkakaasun keräys pystykaivoilla.

Kaatopaikka voidaan riittävän kattavasti täyttää pystykaivoilla tällä asettelutavalla ja yhteensä tarvitaan kuvan mukaan 12 kaivoa. Pystykaivoja voidaan jättää pois sen mukaan, miten vaakalinjoille tehtävät korjaukset ja muutokset onnistuvat ja miten kaasua saadaan jatkossa kerättyä vaakalinjoja käyttämällä. Pintarakenteen vuonna 2015 rakannettavan osan
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yhteyteen voidaan tarvittaessa asentaa pystykaivo, mutta se voidaan jättää pois kustannusten
säästämiseksi tai jos todetaan, että pelkkä pintarakenne hoitaa alueen kaasunkeräyksen riittävän hyvin.

7.2.4 Muita kehitysehdotuksia

Korvenmäellä ei tällä hetkellä ole varajärjestelmää kerätyn kaatopaikkakaasun käsittelylle,
mikäli kaasua ei pystytäkään käsittelemään mikroturbiinilla. Vikaantumisten ja huoltokatkojen varalle olisi hyvä olla soihtupoltin, jossa kaasu saadaan käsiteltyä silloinkin kun energiahyötykäyttö ei ole mahdollista (The Wolrd Bank 2004, 30). Tällöin voidaan vähentää
kaatopaikkakaasupäästöjä sekä kaasun aiheuttamia haju-, terveys- ja ympäristöhaittoja mikroturbiinilaitoksen ollessa suljettuna. Soihdussa voidaan käsitellä ylimääräinen kaasu, jos
kaasua saadaan kerättyä yli mikroturbiinien käsittelykapasiteetin. (Global Methane Initiative
2012, 25.) Tämä tilanne voi kuitenkin olla harvinaisempi etenkin alussa, kun kaasunkeräysjärjestelmä ei vielä toimi optimaalisesti. Kyselytutkimuksen tuloksista selvisi, että soihtupoltosta voi lisäksi olla apua huonolaatuisen kaasun käsittelyssä. Jos kaasun laatu vaihtelee
ja kerättävän kaasun koostumus ei aina sovellu mikroturbiineille, voidaan huonolaatuinen
kaasu polttaa soihdussa.

Kaatopaikkakaasuja voidaan käsitellä aktiivisen käsittelyn ohella myös passiivisesti levittämällä kaatopaikalle sopivaa metaania hapettavaa peittomateriaalia. Esimerkiksi hiekka,
komposti, erilaiset komposti-hiekka-sekoitukset tai kerroksittain aseteltu komposti ja hiekka
hapettavat metaania tehokkaasti ja parhaimmillaan yli 95 % tulevasta metaanista hapettuu.
Erityisesti kompostoitu jätevesiliete, johon on sekoitettu puulastuja, tarjoaa erinomaiset olosuhteet metaanin hapettumiselle. Käytettävän kompostin on oltava hyvin kypsytettyä, sillä
metaani hapettuu tehokkaammin, kun mikrobitoimintaa ei tarvita kompostin kypsymiseen.
Pintamateriaalin partikkelikoko ja huokoisuus vaikuttavat hapen kulkeutumiseen jätetäyttöön. (Scheutz et al. 2009, 418-425.) Karkeajakoinen pintamateriaali on huokoisempaa, jolloin enemmän happea on saatavilla mikrobien käyttöön, kuin tiiviissä pintarakenteessa. (Gebert et al. 2011, 1759.)
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Peittomateriaalin on tärkeää olla riittävän kosteaa, sillä kuivuus aiheuttaa helposti halkeamia, joista kaasu pääsee karkaamaan. Lämpötila vaikuttaa olennaisesti mikrobitoimintaan ja siten hapettumiseen. Talvisin hapettuminen voi kylmän sään vuoksi olla huomattavasti vähäisempää kuin lämpimällä säällä. Siksi onkin tärkeää, että ensisijaisena kaatopaikkakaasujen käsittelytapana käytettäisiin aktiivista keräysjärjestelmää ja kaasujen energiahyötykäyttöä tai soihtupolttoa. Metaania hapettava peittokerros voi toimia sekundäärisenä
kaatopaikkakaasujen käsittelykeinona. (Scheutz et al. 2009, 413-423.)

Päivittäisellä jätteiden peittämisellä on metaanin hapettamisen lisäksi monia muitakin etuja:
peittomateriaali vähentää kaatopaikkakaasun karkaamista ja veden imeytymistä jätetäyttöön,
auttaa hajujen hallinnassa ja kaatopaikkapalojen ehkäisyssä sekä mahdollistaa kaasunkeräysjärjestelmän tehokkaamman toiminnan. Päivittäispeittomateriaali auttaa eristämään jätteet ympäristöstä, jolloin kaatopaikalla on paremmat olosuhteet anaerobiselle hajoamiselle.
Materiaali valitaan yleensä sen mukaan, mitä on kustannustehokkaasti saatavilla kyseisen
kaatopaikan läheltä. (Global Methane Initiative 2012, 18.) Korvenmäen kaatopaikalla on hajuhaittojen vähentämiseksi kokeiltu levittää savea ja kompostia kohtiin, joista kaasua oli
huomattu karkaavan paljon. Rakennusjäterejektien alitteita on lisäksi hyödynnetty kaatopaikan päivittäisessä peitossa. Parhaillaan ollaan suunnittelemassa tiivistystä ja peittoa kaatopaikan rinnealueelle. Seuraavassa luvussa esitellään tarkemmin peittomateriaalien ja muiden
toimenpiteiden merkitystä hajuhaittojen vähentämisessä.

7.2.5 Hajuhaittojen hallinta

Toimiva kaasunkeräysjärjestelmä on avainasemassa hajuhaittojen hallinnassa, sillä näin voidaan huomattavasti vähentää ympäristöön vapautuvien haisevien yhdisteiden määrää (Christensen et al. 2011, 701). Kaasunkeräysjärjestelmään kerätystä kaasusta poistetaan haisevat
rikkiyhdisteet aktiivihiilisuodattimella. Pienemmillä H2S-pitoisuuksilla aktiivihiili puhdistaa kaasun paremmin, sillä suurilla H2S-pitoisuuksilla happamoituminen aktiivihiilen pinnalla lisääntyy ja matala pH heikentää rikkivedyn adsorboitumista (Abatzoglou & Boivin
2008, 51). Jos kaasua ei ole mahdollista johtaa energiahyötykäyttöön, olisi hyvä saada käsiteltyä se soihdussa, sillä tällöin rikkivety palaa rikkidioksidiksi, joka haisee huomattavasti
vähemmän ja aiheuttaa terveyshaittoja vasta paljon suuremmissa pitoisuuksissa kuin rikkivety (State of New Jersey 2013, 6-7).
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Erilaiset peittomateriaalit voivat olla tehokkaita epämiellyttävää hajua aiheuttavan rikkivedyn vähentämisessä. Esimerkiksi Kymenlaakson jäte Oy:n kaatopaikalla Keltakankaalla hajuhaitat vähenivät, kun kaatopaikan käytössä olevan täyttöalueen peittäminen aloitettiin.
Peittämiseen käytettiin vuonna 2013 kivennäismaata, kompostimultaa, tiili-betonimursketta,
käsiteltyjä öljyisiä maita sekä kivi- ja maa-ainespitoista lajittelurejektiä. (Kymenlaakson jäte
2013, 14.) Kyselyyn vastanneista kaatopaikoista neljällä käytettiin peittomateriaaleja ja kahdella biosuotimia hajuhaittojen hallinnassa.

Kaatopaikan päälle levitetty peittokerros toimii biosuotimena, jossa osa karkaavan kaatopaikkakaasun sisältämästä rikkivedystä adsorboituu ja osa hajoaa mikrobitoiminnan vaikutuksesta (He et al. 2011, 774). Rikkivety muuttuu hajuttomiksi komponenteiksi, kuten alkuainerikiksi, sulfaatiksi, vedeksi ja hiilidioksidiksi (Li et al. 2013, 52). Mitä pienempi partikkelikoko, sitä paremmin rikkivetyä saadaan poistettua. He et al. (2011, 775-776) mukaan
optimaaliset ominaisuudet peittomateriaalille ovat alle 4 mm partikkelikoko, 40 % kosteuspitoisuus sekä pH lähellä neutraalia. Plaza et al. (2007, 314-316) tutkimuksessa viiden eri
peittomateriaalin tehokkuutta rikkivedyn poistossa testattiin laboratorio-olosuhteissa levittämällä kipsiä sisältävän jätteen päälle 15 cm kerros peittomateriaalia ja mittaamalla rikkivetypitoisuus. Capanema et al. (2014, 770-771) tutkimuksessa peittomateriaaleja testattiin
kaatopaikalla levittämällä kerros materiaalia kaatopaikan pinnalle. Eri vaihtoehtoja kaatopaikan peittomateriaaleille on esitetty taulukossa 12. Ensimmäiset kaksi ovat lähteestä Plaza
et al. (2007, 314-316), seuraavat neljä lähteestä Capanema et al. (2014, 770-771).
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Taulukko 12. Esimerkkejä H2S vähentämiseen käytetyistä peittomateriaaleista (Capanema et al. 2014, 771779; Plaza et al. 2007, 314).

Materiaalit

Kerroksen paksuus H2S erotustehokkuus

Hiekkamaa-kalkki-sekoitus

15 cm

>99 %

Hienoksi murskattu betoni

15 cm

>99 %

Hiekka-komposti-sora-sekoitus

30 cm

lähes 100 %

Hiekka-komposti-sekoitus

80 cm

lähes 100 %

Kerros pintamaata + kerros hiekkaa 15 cm + 30 cm

lähes 100 %

Kerros pintamaa-komposti-sekoi- 5 cm + 10 cm + 30 lähes 100 %
tusta + kerros pintamaata + kerros cm
hiekkaa

Kyselytutkimuksen vastauksissa mainittiin kaasunkeräyksen lisääminen ja valmiiden kaatopaikka-alueiden sulkeminen ratkaisuina hajuhaittojen vähentämiseen. Pintarakenne ja kaasunkeräysjärjestelmä eivät välttämättä yksin riitä hajuhaittojen hallintaan, sillä pintarakenne
ei ole täysin tiivis, vaan halkeamista ja hot spoteista voi karata kaasua ilmaan. Rikkivedyn
muodostuminen ei ole tasaista jätetäytössä. (Capanema et al. 2014, 771-774.) Siksi voikin
olla kannattavaa peittää niitä kohtia, joissa rikkivetyä syntyy enemmän. Korvenmäellä voidaan siis jatkossakin peittää kohtia, joissa kaasua havaitaan vapautuvan ilmaan. Kaasuemissiomittausten tuloksista voi nähdä, missä kaatopaikan pahimmat vuotokohdat sijaitsevat ja
mistä syntyy erityisen paljon rikkivetypäästöjä. Näihin kohtiin voi olla hyvä levittää jotakin
sopivasti saatavilla olevaa, rikkivetyä hapettavaa ja hajottavaa materiaalia. Peittomateriaalikerrosta ei tule tiivistää liikaa, jotta kaasu kulkisi helposti kerroksen läpi. Läpäisevässä materiaalissa on kuitenkin se huono puoli, että vesi pääsee helposti imeytymään kerroksen läpi,
jolloin kaatopaikalla muodostuu suotovettä. Komposti on yleensä osoittautunut sopivasti
vettä pidättäväksi mutta kuitenkin kaasua läpäiseväksi biosuodinmateriaaliksi. (NSW 2010,
16-52.)
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Monet rikkivetyä hapettavista materiaaleista sopivat hyvin myös kaatopaikalta karkaavan
metaanin hapettamiseen esimerkiksi hiekka, komposti ja niiden sekoitukset. Toisin kuin rikkivedyn käsittelyssä, jossa materiaalin pieni partikkelikoko tehostaa hajoamista ja adsorptiota, metaanin hapettumisessa karkeampi aines hapettaa karkaavaa kaasua tehokkaammin.
(Gebert et al. 2011, 1759). Metaanin hapettamiselle optimaalinen pH on samaa luokkaa kuin
rikkivedylläkin, välillä 5,5-8,5 eli neutraalin tuntumassa. Optimaalinen kosteus on yleensä
10-20 % luokkaa, mutta myös korkeammilla kosteuspitoisuuksilla on saatu hyvin tuloksia
metaanin hapettumiselle. (Scheutz et al. 2009, 413-423.) Sopivalla materiaalivalinnalla voidaan samalla peittomateriaalilla tehokkaasti vähentää sekä metaani- että rikkivetypäästöjä
niissä kohdissa, joissa kaasua karkaa kaatopaikan pinnan läpi.

Rakennusjätteiden aiheuttamia hajuhaittoja on mahdollista vähentää eri tavoin. Rakennusjätteen määrällä on suora yhteys haisevien rikkiyhdisteiden syntymiseen: mitä enemmän kipsiä sisältävää jätettä kaatopaikalle viedään, sitä enemmän rikkivetyä niiden hajoamisessa
muodostuu. Pieneksi murskattu jäte tarjoaa enemmän reagointipinta-alaa, jolloin rikkivetyä
syntyy enemmän. Vastaanotettavien jätteiden määrää ja palakokoa voi kuitenkin olla hankalaa tai mahdotonta rajoittaa. Siksi toimivan kaasunkeräyksen ja kaatopaikan pintarakenteen
merkitys hajuhaittojen hallinnassa korostuvat entisestään.

Kosteus vaikuttaa olennaisesti kipsilevyjen sisältämien rikkiyhdisteiden liukenemiseen ja
reagointiin, joten kaatopaikan pintarakenteella ja sadeveden imeytymisen hallinnalla voidaan vaikuttaa rikkivedyn muodostumiseen. Peittämätön kaatopaikka-alue tulisi pitää mahdollisimman pienenä, joten päivittäisten peittomateriaalien käyttö pysyvän pintarakenteen
ohella on suositeltavaa kaatopaikoilla, joissa hajuhaitoista on aiheutunut ongelmia. (State of
New Jersey 2013, 9-10.) Korvenmäellä on aiemmin käytetty rakennusjäterejektejä jätteiden
päivittäispeitossa ja niitä onkin mahdollista käyttää vaihtoehtoisena peittomateriaalina joko
sellaisenaan tai maa-ainekseen sekoitettuna (Fantell & Flannagan 2011). Rakennusjäterejektin käyttö päivittäispeitossa voi kuitenkin lisätä hajuhaittoja kipsin hajoamisessa syntyvän
rikkivedyn vuoksi (Anderson et al. 2010, 2). Tätä on mahdollista ehkäistä eri tavoin: vaihtamalla päivittäispeittomateriaali johonkin toiseen, sekoittamalla rakennusjäterejektiin maaainesta, peittämällä rakennusjätteet päivittäin tai erottamalla kipsi rakennusjätteistä tai -rejekteistä ennen hyötykäyttöä kaatopaikan peitossa (Massachusetts Department of Environmental Protection Bureau of Waste Prevention 2007, 15).
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7.3 Kaasunkeräysjärjestelmän parannusten ja pintarakenteen vaikutus
talteenottoon
Kaatopaikan pintarakenteella on tärkeä rooli karkaavan kaatopaikkakaasun hallinnassa. Pintarakenteen läpäisevyys vaikuttaa merkittävästi kaatopaikkakaasujen käsittelyyn. Huonosti
läpäisevät materiaalit estävät kaasun karkaamisen, mutta samalla myös sadeveden imeytymisen jätetäyttöön. Kosteus vaikuttaa siihen, kuinka paljon ja kuinka nopeasti kaasua muodostuu. Kuivassa jätetäytössä kaasua syntyy vähemmän, mutta pidemmän aikaa, sillä hajoaminen kestää kauemmin. (The World Bank 2004, 9-32.) Pintarakenteen tulisi siis yhtäältä
estää kaasun karkaaminen ja tehostaa kaasun keräystä, mutta toisaalta johtaa sadevesiä hallitusti. (Staub et al. 2011, 299). Aktiivinen kaasunkeräysjärjestelmä ja pintarakenne auttavat
keräämään syntyvän kaasun tehokkaasti ja estämään metaanin karkaamisen (Spokas et al.
2005, 524).

Tällä hetkellä Korvenmäen kaatopaikalla ei vielä ole pintarakennetta ja kaatopaikkakaasun
talteenottoaste on noin 11 %. Kaatopaikkakaasun talteenotolle tehtiin erilaisia tulevaisuuden
skenaarioita. Ensimmäisessä skenaariossa oletettiin, että kaatopaikkakaasun talteenottoaste
säilyy entisellään. Kuvassa 17 on esitetty muodostuva, karkaava ja talteenotettu kaatopaikkakaasu skenaariossa 1.
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Kuva 17. Muodostuva, karkaava ja talteenotettu kaatopaikkakaasu, skenaario 1.

2025
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Jos talteenottoaste säilyy nykyisellä tasolla, huomattava osa kaatopaikkakaasusta pääsee karkaamaan ilmakehään. Korvenmäen kaatopaikalla on tavoitteena saada enemmän kaasua kerättyä, joten kaatopaikkakaasun talteenotolle tehtiin vielä kaksi muuta skenaariota. Börjesson et al. (2007, 6684) mukaan kaatopaikkakaasun keräystehokkuus voi vaihdella 14-65 %
välillä. Staub et al. (2011, 302) ja Spokas et al. (2009, 516) tutkimuksissa keräystehokkuudeksi arvioitiin 35 % kaatopaikoille, joilla on kaasunkeräysjärjestelmä, mutta ei pintarakennetta. Talteenottoasteeksi valittiin 35 % skenaariolle 2, sillä keräystehokkuus Korvenmäen
kaatopaikalla voi aluksi olla tätä luokkaa, kun kaasunkeräysjärjestelmää on saatu kehitettyä.
Pintarakenne todennäköisesti parantaa talteenottoastetta, mutta pintarakenne toteutetaan
aluksi vain yhteen osaan kaatopaikkaa. Muissa osissa kaatopaikkaa talteenottoaste voi olla
nykyisellä tasolla, mikäli kaasunkeräysjärjestelmän parannuksia ei toteuteta vielä koko kaatopaikan alueelle. Lisäksi suotovesikaivojen kautta voi edelleen päästä karkaamaan kaasua.
Kuvassa 18 on esitetty muodostuva, karkaava ja talteenotettu kaatopaikkakaasu skenaariossa
2.

Skenaario 2
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

Muodostunut kaatopaikkakaasu (m3)
Talteenotettu kaasu (m3), talteenotto 35 %
Karkaava kaatopaikkakaasu (m3)

Kuva 18. Muodostuva, karkaava ja talteenotettu kaatopaikkakaasu, skenaario 2.

Karkaavan kaasun määrä putoaa alaspäin ensin vuonna 2009, jolloin kaatopaikkakaasua ensimmäisen kerran alettiin kerätä talteen Korvenmäen kaatopaikalla. Vuoden 2014 kohdalla
karkaava kaasumäärä pienenee edelleen, kun talteenottoasteen oletetaan kasvavan. Valtaosa
kaasusta pääsee edelleen karkaamaan, mutta parantunut talteenottoaste vaikuttaa jo positiivisesti hajuhaittoihin ja kaatopaikkakaasulla tuotettavaan energiamäärään.
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U.S. EPA:n (2008, 5-6) mukaan keräystehokkuus on yleensä 50-60 % ja Smith et al. (2001,
101) mukaan Euroopassa kaatopaikkakaasun keräystehokkuus on keskimäärin noin 54 %.
Esimerkiksi Keltakankaan kaatopaikalla Kymenlaaksossa talteenottoasteeksi on arvioitu 60
% (Kymenlaakson jäte 2013, 14). Turun seudun jätehuollon Topinojan ja Isosuon kaatopaikoilla muodostuneesta kaasusta keskimäärin 43 % on saatu talteen (Turun seudun jätehuolto
Oy 2013, 22). Useiden tutkimuksien mukaan kaasunkeräyksen tavoitearvona voidaan käyttää 75 % ja keräystehokkuus voi olla jopa yli 90 %, kun kaatopaikan pintarakenne on kokonaan valmis (Barlaz et al. 2009, 1401; CRA 2010, 44; U.S.EPA 2008, 8; The World Bank
2004, 105). Skenaariolle 3 valittiin kuitenkin talteenottoasteeksi 50 %, sillä luku kuvaa todennäköisesti hyvin suomalaisen kaatopaikan talteenottoastetta, kun kaasunkeräysjärjestelmä on saatu toimimaan hyvin ja vasta osa kaatopaikasta on peitetty pintarakenteella. Muodostuva, karkaava ja talteenotettu kaatopaikkakaasu on esitetty kuvassa 19.
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Kuva 19. Muodostuva, karkaava ja talteenotettu kaatopaikkakaasu, skenaario 3.

Puolet muodostuvasta kaasusta saadaan talteen, toisesta puolesta osa hapettuu kaatopaikalla
ja loppu karkaa ilmakehään. Kaatopaikan päästöt ovat kuitenkin aiempiin skenaarioihin verrattuna vähentyneet merkittävästi. Petäjän laskentamallissa oletetaan, että 10 % muodostuvasta metaanista hapettuu, mutta Korvenmäellä hapetuksen osuus tulee todennäköisesti olemaan suurempi, mikäli kaatopaikan pinnalle levitetään peittomateriaaleja hajuhaittojen hallintaa varten.
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Todellisuudessa kaatopaikkakaasun talteenottoaste tuskin paranee yhtäkkiä huomattavasti
aiempaa korkeammalle tasolle, kuten skenaarioissa 2 ja 3 nyt tapahtuu. Kaasunkeräysjärjestelmän parannusten sekä pintarakenteen ansiosta talteenottoaste tulee erittäin todennäköisesti kasvamaan, mutta on mahdollista että järjestelmän muutostöiden aikana kaasua ei saada
kerättyä tavalliseen tapaan. Muutostöiden myötä talteenottoaste paranee vähitellen. Skenaarion kolme tasoinen ja hieman parempikin talteenottoaste on todennäköisesti mahdollista
saavuttaa kaatopaikan käytön aikana, mutta tätä korkeampiin talteenottoasteisiin päästään
luultavasti ainoastaan silloin, jos kaasunkeräyskaivoja asetetaan tiheästi ja koko kaatopaikan
alue peitetään pintarakenteella. Pintarakenteen sopivasta kosteustasapainosta on huolehdittava, jotta bentoniittimaton kaasutiiveys säilyy mahdollisimman hyvänä.

Liitteessä II on esitetty laskenta eri skenaarioissa tuotettavalle sähköteholle. Laskennassa
arvioitiin mikroturbiinilaitoksen käyttötunneiksi 8000 h/a ja mikroturbiinien hyötysuhteeksi
30 %. Korvenmäen mikroturbiinilaitoksella on kaksi 65 kW mikroturbiinia, jolloin laitoksen
kokonaisteho on 130 kW. Laskennan tuloksista huomataan, että jos talteenottoaste paranee
skenaarion kaksi tasolle, kaasua saadaan kerättyä niin paljon, että tuotettava sähköteho ylittää Korvenmäen mikroturbiinilaitoksen maksimitehon. Skenaariossa kolme tuotettava teho
on korkeamman talteenottoasteen vuoksi vieläkin suurempi. Laskelman perusteella nykyisellä talteenottoasteella voidaan vuosina 2014-2020 tuottaa 54-60 kW teho. Skenaariossa
kaksi tuotettava sähköteho on tämän laskennan perusteella noin 170-190 kW ja skenaariossa
kolme tuotettava teho 250-276 kW. Todellisuudessa tuotettava teho voi jäädä pienemmäksi,
jos kaatopaikkakaasun talteenottoaste jää matalammaksi. Lisäksi kaasun laadun ja mikroturbiinien hyötysuhteen vaihtelu sekä laitoksen seisokit ja vikaantumiset vaikuttavat tuotettavaan tehoon. Korvenmäen mikroturbiinilaitoksella on kuitenkin varattu tilaa yhteensä neljälle mikroturbiinille, joten lisäturbiinien asentamisen jälkeen kapasiteettia riittää hyvin
myös suurempien kaasumäärien käsittelyyn. Toinen mahdollisuus on polttaa ylimääräinen
kaasu soihtupolttimessa, mikäli Korvenmäelle halutaan asentaa sellainen varajärjestelmäksi.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET
Emissiomittausten ja Jouko Petäjän metaanilaskentamallilla tehdyn laskennan mukaan Korvenmäen kaatopaikalla muodostuu runsaasti kaatopaikkakaasua, josta suurin osa pääsee tällä
hetkellä karkaamaan ilmakehään. Tulevaisuudessa Korvenmäen kaatopaikan kaasun muodostukseen tulevat vaikuttamaan orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituksen rajoitukset sekä
Rouskis Oy:n tavoite lisätä jätteiden energiahyötykäyttöä, jolloin entistä vähemmän jätteitä
sijoitetaan kaatopaikalle. Kaatopaikkakaasujen keräysjärjestelmää on kuitenkin syytä kehittää, sillä kaatopaikalla jo olevat jätteet tuottavat paljon kaasua.

Korvenmäen kaatopaikan kaasunkeräyksen kehittämisessä on edettävä vaiheittain. Pintarakenteen toteuttaminen, kaatopaikan tiivistys- ja peittotyöt sekä kaasun talteenottojärjestelmässä tehtävät muutokset ovat pitkän aikavälin projekteja, joilla kaikilla on vaikutusta kaasun liikkumiseen, karkaamiseen ja talteenoton tehokkuuteen. Nykyisen vaakakeräysjärjestelmän putkien kunto kannattaa selvittää ennen korjauksien tekemistä, jotta painuneita ja
rikkoutuneita putkia voidaan tarvittaessa vaihtaa uusiin ja kestävämpiin. Pintarakenteen ensimmäisen osan, tiivistyksen ja peittomateriaalien levittämisen ja vaakakeräysjärjestelmän
muutosten valmistuttua on suositeltavaa tehdä uudet emissiomittaukset kaatopaikalla. Mittauksilla voidaan todeta, oliko vaakakeräysjärjestelmän muutoksista ja korjauksista apua,
sillä tuloksista voidaan päätellä, imeytyykö kaatopaikkakaasu vaakakeräysjärjestelmään vai
karkaako se ilmaan. Lisäksi saadaan selville, kerääkö pintarakenne alapuolellaan muodostuvan kaatopaikkakaasun ja ovatko edellisissä kaasumittauksissa selvinneet hot spotit vaihtaneet paikkaa. Kerättävän kaasumäärän kasvu voidaan todeta myös tarkkailemalla linjakohtaisia kaasuvirtauksia.

On melko vaikea arvioida etukäteen, miten vaakakeräysjärjestelmän korjaukset tulevat onnistumaan. Vaakaputkien imun säätö voi edelleen olla hankalaa pitkien siirto- ja imuputkien
vuoksi. Lisäksi suotovesikaivot voivat tiivistyksen jälkeenkin vaikuttaa vaakajärjestelmän
toimintaan. Koska Korvenmäelle olisi joka tapauksessa suositeltavaa asentaa myös pystykeräyskaivoja, vaakajärjestelmän korjaukseen ei kannata investoida suuria summia. Mikäli
vaakajärjestelmä tai osa siitä ei korjauksista huolimatta toimi hyvin, asennetaan pystykaivoja
enemmän ja mikäli korjaukset onnistuvat, voidaan pystykaivoja asentaa vähemmän. Pystykaivot on mahdollista toteuttaa vain osaan kaatopaikkaa tai koko kaatopaikalle kerralla.
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Emissiomittauksilla on tärkeä rooli pystykaivojen tarkkojen sijaintipaikkojen suunnittelussa,
jotta kaivoja asennetaan sinne missä kaasua todella muodostuu ja karkaa.

Kaatopaikan emissioiden lisäksi myös kaasulinjoja on mitattava ja säädettävä optimaalisen
imupaineen löytämiseksi. Ilmanpaineen vaihtelu on hyvä ottaa huomioon kaasulinjoja säädettäessä, jotta voidaan minimoida kaasun karkaaminen ilmaan ja toisaalta ilman imeytyminen jätetäyttöön. Eri kaasulinjat on tärkeää yhdistää mikroturbiinilaitokselle omilla putkillaan, jotta kutakin kaasulinjaa voidaan säätää erikseen. Kaasunkeräyskaivojen toimintaa on
tarkkailtava, jotta esimerkiksi putkien painumisesta tai veden kertymisestä aiheutuvat ongelmat voidaan huomata ja korjata mahdollisimman nopeasti. Ongelmia voidaan lisäksi ennaltaehkäistä valitsemalla kestävät materiaalit ja käyttämällä joustavaa, teleskooppimaista putkirakennetta.

Tärkein keino hajuhaittojen vähentämisessä on kaasunkeräyksen kehittäminen ja tehostaminen, ja muita keinoja voidaan käyttää lisätukena. Erityisesti kaatopaikan päivittäistä peittämistä voi suositella Korvenmäen kaatopaikalle, sillä peittomateriaalien käytöstä on ollut
hyötyä hajuhaittojen hallinnassa myös muilla kaatopaikoilla. Rakennus- ja purkujätteiden
alitteita ei kannata jatkossa hyödyntää päivittäispeitossa, sillä niiden hajotessa syntyy helposti haisevaa rikkivetyä, mikäli alitteet sisältävät kipsiä. Olisi siis hyvä selvittää mitä muita
mahdollisia materiaaleja päivittäispeittoon voisi olla saatavilla. On tärkeää, että peittokerros
ei ole liian tiivis, sillä jos kaasu ei pääse helposti kulkemaan kerroksen läpi, se kulkeutuu
ilmaan jostakin toisesta kohdasta. Tällöin peittokerroksen hajua poistavasta vaikutuksesta ei
ole hyötyä. Jos saatavilla on runsaasti sopivaa peittomateriaalia, sitä voidaan levittää laajalle
alueelle eikä kaasun karkaamispaikkojen vaihtelusta ole haittaa. Jos materiaalia sen sijaan
on saatavilla vähemmän tai materiaalit ovat kalliita, voidaan niitä käyttää vain paikallisesti
kohtiin, joissa kaasua karkaa eniten. Peittomateriaalien soveltuvuutta hajuhaittojen hallintaan voidaan testata aluksi pienellä alueella, jolle levitetään sopiva peittokerros ja mitataan
rikkivedyn pitoisuus kaatopaikan pinnalta.

Tässä diplomityössä ei pystytty perusteellisesti tutkimaan, miten kaatopaikkakaasun karkaamista suotovesikaivojen kautta voitaisiin estää parhaiten ja mitä mahdollisia materiaalia
Korvenmäen lähiseudulla voisi olla saatavilla kaatopaikan peittoon ja hajujen hallintaan.
Suotovesikaivojen vaikutuksista kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmiin löytyi hyvin vähän

86

tietoa. Vaikka on tehty tutkimuksia, joissa on todettu kaasun karkaavan kaivojen kautta ilmaan (mm. Di Trapani et al. 2013), karkaavan kaasun hallinnasta ei juurikaan ole tutkimustietoa saatavilla. Jatkotutkimuksissa olisi syytä selvittää, millä käytännön toimilla voitaisiin
estää kaasua karkaamasta suotovesikaivoista tai ainakin vähentää karkaavan kaasun määrää.
Myös hajuhaittojen hallintaan soveltuvia peittomateriaaleja voidaan vielä tutkia tarkemmin.
Jos Korvenmäen lähiseudulla on saatavilla useita erilaisia peittomateriaaleja, voi niitä testata
käytössä yksittäin, erilaisina sekoituksina ja eri paksuisia kerroksia kokeilemalla. Näin voidaan löytää Korvenmäen kaatopaikan hajujen hallintaan parhaiten soveltuvat materiaalit.

Kaasunkeräysjärjestelmän parannukset, pintarakenne sekä kaatopaikan peittomateriaalit tulevat mitä todennäköisimmin huomattavasti parantamaan kaatopaikkakaasun talteenottoastetta Korvenmäen kaatopaikalla. Kaatopaikan aiheuttamat päästöt vähenevät ja kaasua saadaan tehokkaammin hyödynnettyä sähköntuotannossa. Pystykaivojen asentamisen myötä
voidaan välttyä monilta vaakajärjestelmille tyypillisiltä ongelmilta, kuten putkien painumiselta. Myös järjestelmän säädettävyys helpottuu. Hajuhaittojakin huomataan entistä harvemmin, kun vähemmän kaasua pääsee karkaamaan ympäristöön ja peittomateriaalit tehostavat
hajukaasujen käsittelyä kaasunkeräyksen ohella. Lisäksi peittomateriaalit auttavat hapettamaan karkaavan kaasun sisältämää metaania ja vähentämään kaatopaikan päästöjä.

Kaasuvirtauksen kasvaessa aktiivihiilisuodattimia voidaan joutua vaihtamaan useammin,
etenkin jos kaasun epäpuhtauspitoisuudet ovat korkealla tasolla. Laitoksen huollot ja käyttö
on suunniteltava hyvin, jotta laiteongelmilta ja turhilta seisokeilta vältyttäisiin. Seisokkien
ja huoltojen varalle olisi hyvä olla soihtupoltin, jolla kaasu voitaisiin käsitellä mikroturbiinilaitoksen ollessa suljettuna. Soihtupoltin sopii myös vaihtoehdoksi ylimääräisen kaasun
käsittelylle, jos mikroturbiinien käsittelykapasiteetti ei talteenottoasteen parantuessa enää
riitä kaiken kerätyn kaatopaikkakaasun käsittelyyn. Korvenmäen mikroturbiinilaitoksella on
tilaa kahdelle uudelle mikroturbiinille, jolloin laitoksella olisi mahdollista tuottaa sähköä
yhteensä neljällä mikroturbiinilla. Lisäturbiinien hankkimista voi harkita, jotta kerätty kaasu
saadaan mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä talteenottoasteen kasvaessa. Jatkotutkimuksissa on kuitenkin ensin selvitettävä, onko Korvenmäen kaatopaikalla syntyvä kaasumäärä riittävä ja saadaanko kaasulla tuotettua niin paljon sähköä, että lisäturbiineihin investoiminen on kannattavaa.
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Kuvassa 20 on esitetty yhteenvetokaavio Korvenmäen kaatopaikan kaasunkeräyksen kehittämisen vaiheista.

Kuva 20. Kaasunkeräyksen kehittämisen vaiheet.
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9 YHTEENVETO
Tässä diplomityössä tutkittiin kaatopaikkakaasun keräystä ja käsittelyä Salossa sijaitsevalla
Rouskis Oy:n Korvenmäen kaatopaikalla. Diplomityön tavoitteena oli selvittää nykyisen
kaasunkeräysjärjestelmän merkittävimmät haasteet, löytää keinoja ongelmien ratkaisemiseksi ja hajuhaittojen vähentämiseksi sekä arvioida, kuinka tehdyt parannukset ja kaatopaikalle tuleva pintarakenne vaikuttavat kaatopaikkakaasun keräykseen ja hajuhaittoihin.

Kaatopaikkakaasulla on monia haitallisia ympäristövaikutuksia: kaasun sisältämä metaani
on voimakas kasvihuonekaasu ja paikallisella tasolla kaatopaikkakaasu voi aiheuttaa muun
muassa haju- ja terveyshaittoja sekä kaatopaikkapaloja. Suomen lainsäädäntö velvoittaa keräämään ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään kaatopaikoilla syntyvän kaasun. Kaatopaikkakaasua voi kerätä joko vaakasuuntaan asetetuilla kaasusalaojaputkilla tai jätetäyttöön porattuihin reikiin asennetuilla pystykaivoilla. Korvenmäen kaatopaikalla on tällä hetkellä käytössä vaakakeräysjärjestelmä ja kymmenestä kaasulinjasta viime vuosina on ollut
käytössä viisi. Kerätty kaatopaikkakaasu johdetaan kahdelle mikroturbiinille, joilla voidaan
tuottaa sähköä jätekeskuksen omaan käyttöön tai myytäväksi valtakunnan verkkoon.

Diplomityössä arvioitiin Korvenmäen kaatopaikalla muodostuvan kaatopaikkakaasun määrää Jouko Petäjän metaanilaskentamallin avulla. Laskennan tulosten ja Korvenmäen kaatopaikalla tehtyjen emissiomittausten perusteella kaatopaikkakaasua muodostuu runsaasti,
mutta suurin osa kaasusta pääsee tällä hetkellä karkaamaan ympäristöön. Kaatopaikkakaasun nykyiseksi talteenottoasteeksi arvioitiin 11 %. Merkittävimmät ongelmat Korvenmäen
kaatopaikan kaasujen käsittelyssä ovat matala talteenottoaste, kaasun happipitoisuuden
nousu, järjestelmän hankala säädettävyys sekä kaatopaikalla ja sen ympäristössä ilmenneet
hajuhaitat. Vaakaputkien asettelu ei ole tehokkaan kaasunkeräyksen kannalta optimaalinen,
sillä käytössä olevien vaakalinjoilla ei pystytä imemään kaasua koko kaatopaikan alueelta.
Järjestelmässä on lisäksi ollut laitevikoja, mitkä ovat osaltaan vaikuttaneet kaasun talteenottoasteeseen. Korvenmäellä ei vielä ole lopullisia pintarakenteita, joten kaasua voi paikoin
päästä helposti karkaamaan kaatopaikan pinnan läpi, kun vaakalinjat eivät tehokkaasti kerää
kaasua.
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Vaakajärjestelmän imupainetta on yleensä hankalampi säätää kuin pystykeräysjärjestelmän.
Vaakalinjat tukkeutuvat ja painuvat kasaan helposti, mikä on todennäköisesti vaikeuttanut
kaasunkeräysjärjestelmän toimintaa myös Korvenmäen kaatopaikalla. Merkittävin kaasulinjojen säätöön, kaasun karkaamiseen sekä kaasun happipitoisuuden nousuun vaikuttanut tekijä on kuitenkin se, että suotoveden keräys- ja tarkkailukaivot on liitetty osaksi kaasunkeräysjärjestelmää. Sopivan imupaineen löytäminen on erittäin hankalaa, koska betoniset kaivot eivät ole tiiviitä ja kaasua karkaa niiden kautta helposti ympäristöön. Lisäksi ilmaa voi
päästä imeytymään jätetäyttöön tai suoraan kaasunkeräysjärjestelmään, mikäli kaasulinjan
imupaine on liian suuri. Pintarakenteen puuttuessa ilmaa voi imeytyä kaasulinjoihin paitsi
suotovesikaivojen kautta, myös kaatopaikan pinnan läpi. Tällöin kaasun happipitoisuus kasvaa.

Korvenmäen kaatopaikalla ja sen ympäristössä havaittuja hajuhaittoja ovat voimistaneet
kaatopaikkakaasun matala talteenottoaste ja pintarakenteen puuttuminen, jolloin haisevia
yhdisteitä sisältävää kaasua pääsee karkaamaan ja leviämään ympäristöön. Lisäksi kaatopaikalle on viime vuosina viety paljon rakennus- ja purkujätteen lajittelulaitosten rejektejä,
joilla on todennäköisesti ollut vaikutusta hajuhaittojen syntyyn. Osa rejekteistä on loppusijoitettu kaatopaikalle, osa on käytetty hyödyksi kaatopaikan päivittäisessä peitossa. Rakennus- ja purkujätteiden mukana on usein kipsiä, jonka sisältämien rikkiyhdisteiden hajoamisessa muodostuva rikkivety voi aiheuttaa merkittäviä hajuhaittoja kaatopaikalla, sekä jätteiden hajotessa syvällä jätetäytössä että peittomateriaalien reagoidessa kaatopaikan pinnalla.

Kaatopaikkakaasujen keräysjärjestelmien toteutusta ja toimivuutta suomalaisilla kaatopaikoilla selvitettiin kyselytutkimuksella, jota varten luotiin nettikyselylomake Google Drive palvelun avulla. Lisäksi kysyttiin hajuhaittojen esiintymisestä ja hallinnasta sekä kaatopaikkakaasun määrän arvioinnista ja emissiomittauksista. Kyselylomake lähetettiin 15 jätehuoltoyhtiölle, joiden alueella kerätään tällä hetkellä kaatopaikkakaasua käytössä olevilta kaatopaikoilta. Kyselyn tuloksista selvisi, että ongelmat kaatopaikkakaasun keräämisessä ovat hyvin yleisiä ja monilla kaatopaikoilla oli samanlaisia ongelmia kuin Korvenmäelläkin. Hajuhaittoja oli ilmennyt kuudella kaatopaikalla kymmenestä. Muodostuvan kaatopaikkakaasun
määrää oli arvioitu kaikilla kaatopaikoilla ja lähes kaikilla oli mitattu kaatopaikkakaasuemissioita.
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Kyselyyn vastanneilla kaatopaikoilla kaasunkeräyksen ongelmia oli ratkaistu muun muassa
uusimalla rikkoutuneita kaasuputkia, tarkkailemalla kaasun laatua mittauksin, kiinnittämällä
huomiota kaasun imun säätöön sekä korjaamalla kohtia, joissa kaasua pääsee karkaamaan
ympäristöön tai joissa ilmaa imeytyy kaasulinjoihin. Talteenottoastetta oli pyritty parantamaan uusia kaasunkeräyskaivoja asentamalla. Näitä ratkaisuja voidaan hyödyntää kaasunkeräyksen kehittämisessä myös Korvenmäen kaatopaikalla.

Korvenmäen kaatopaikan kaasunkeräyksen kehittämisessä on edettävä vaiheittain. Ensin tulisi selvittää vanhojen vaakalinjojen kunto ja mikäli vaakaputkia halutaan edelleen käyttää,
tulisi rikkoutuneet ja painuneet putket korvata uusilla. Kaasulinjoihin 1-4 on lisäksi suunniteltu korjauksia, jossa linjoille rakennetaan uudet siirtoputket kallioon louhittavaan uomaan.
Tällöin putket eivät pääse painumaan kasaan, mikä on vaakajärjestelmissä yleinen ongelma.
Kaasunkeräysjärjestelmään liitettyihin suotovesikaivoihin olisi erityisen tärkeää kohdistaa
kehitystoimia, sillä ne vaikuttavat merkittävästi vaakalinjojen toimintaan, kerättävän kaatopaikkakaasun laatuun ja karkaavan kaasun määrään. Kaivojen tiivistäminen ja kaatopaikan
peittäminen niiden ympäriltä voi auttaa vähentämään kaasun karkaamista ja ilman imeytymistä jätetäyttöön ja kaasulinjoihin.

Korvenmäelle on pian tulossa ensimmäinen osa kaatopaikan lopullisesta pintarakenteesta.
Lisäksi alueelle, jolla karkaa eniten kaatopaikkakaasua Detes Nordicin emissiomittauksien
perusteella, on suunniteltu tiivistystä ja peittomateriaalin levittämistä kaatopaikan pinnalle.
Vaakalinjojen korjausten ja muiden muutostöiden jälkeen kaatopaikalla olisi hyvä suorittaa
uudet emissiomittaukset, joita voidaan käyttää lähtökohtana kaasunkeräysjärjestelmän jatkokehitykselle. Emissiomittausten avulla voidaan selvittää, kerääkö pintarakenne kaatopaikkakaasua hyvin, ovatko vaakalinjojen korjaukset onnistuneet ja voidaanko niitä käyttää kaasunkeräykseen. Lisäksi saadaan selville missä kaatopaikkakaasua karkaa eniten eli mihin
kohtiin kaatopaikalle on muodostunut hot spotteja.

Kaasunkeräyksen tehostamiseksi Korvenmäen kaatopaikalle voidaan suositella pystykeräyskaivojen asentamista, sillä pystykaivojen käyttökokemukset ja säädettävyys ovat vaakakaivoja parempia ja suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista kaatopaikoista käytössä on
pysty- ja vaakakaivoja yhdistelevä keräysjärjestelmä. Pystykaivoja tulee ensisijaisesti asettaa sinne, missä vaakakeräysjärjestelmä ei ole käytössä ja missä kaatopaikkakaasua karkaa
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ympäristöön. Korvenmäen kaatopaikan pinta-ala on noin 5,5 hehtaaria ja mikäli koko kaasunkeräys halutaan toteuttaa pystykaivoilla, tarvittaisiin yhteensä noin 12 kaivoa. Jos pintarakenteen yhteyteen ei tarvita kaivoja tehostamaan kaasunkeräystä ja osa vaakalinjoista voidaan edelleen pitää käytössä, voi Korvenmäelle riittää 6-7 pystykaivon asentaminen. Kaivot
kannattaa asetella siten, että niiden imusäteet leikkaavat. Tällöin kaasua saadaan mahdollisimman tehokkaasti kerättyä koko kaatopaikan alueelta.

Hajuhaittojen hallinnassa tärkeintä on kehittää kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmää, jotta
mahdollisimman vähän haisevia rikkiyhdisteitä pääsisi karkaamaan ympäristöön. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella kaatopaikan peittämisestä on ollut apua hajuhaittojen hallinnassa. Korvenmäen kaatopaikalle tuleva pintarakenne auttaa estämään kaasun karkaamista
ja hajuhaittojen hallintaa voidaan vielä tehostaa peittämällä kaatopaikan muut alueet päivittäin sopivalla materiaalilla. Hajuhaittojen hallintaan soveltuvia peittomateriaaleja ovat esimerkiksi hiekka, komposti, hieno betonimurske, maa-ainekset ja kalkki, joita voidaan levittää kaatopaikalle joko yksin tai erilaisina sekoituksina. Samalla saadaan passiivisesti käsiteltyä kaatopaikkakaasua, sillä moni peittomateriaaleista hapettaa ja hajottaa rikkivedyn lisäksi myös kaatopaikalta karkaavaa metaania.

Kaasunkeräysjärjestelmän muutosten, pintarakenteen toteuttamisen ja uusien pystykaivojen
asentamisen myötä kaatopaikkakaasun talteenottoaste voi parantua huomattavasti Korvenmäen kaatopaikalla. Kaatopaikkakaasun talteenotolle tehtiin kolme skenaariota, joille laskettiin karkaavan kaatopaikkakaasun määrä Jouko Petäjän metaanilaskentamallilla. Ensimmäisessä skenaariossa oletettiin talteenottoasteen säilyvät nykyisellä tasolla, jolloin suurin
osa muodostuvasta kaatopaikkakaasusta pääsee karkaamaan ympäristöön. Toiseen skenaarioon valittiin talteenottoasteeksi 35 %, jonka arvioitiin kuvaavan hyvin kaatopaikkaa, jolla
kaasunkeräysjärjestelmää on paranneltu ja pintarakenne peittää kaatopaikkaa vain pieneltä
alueelta, kuten Korvenmäellä aluksi tulee olemaan. Kolmanteen skenaarioon talteenottoasteeksi valittiin 50 %, jonka arvioitiin vastaavan tyypillisen suomalaisen kaatopaikan talteenottoastetta, kun kaasunkeräysjärjestelmä toimii hyvin ja pintarakenne peittää kaatopaikkaa
jo jonkin verran laajemmalta alueelta kuin skenaariossa kaksi. Talteenottoasteen parantuessa
kaatopaikkakaasupäästöt pienenevät merkittävästi ja samalla kaatopaikan hajuhaitat vähenevät.
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Mikäli Korvenmäen kaatopaikalla saavutetaan skenaarioiden kaksi ja kolme talteenottoaste,
eivät nykyiset mikroturbiinit enää riitä käsittelemään kaikkea kerättävää kaatopaikkakaasua.
Mikroturbiinilaitoksella on tilaa kahdelle lisäturbiinille, joihin kannattaa mahdollisesti investoida kaasumäärien kasvaessa, jotta mahdollisimman suuri osa kaatopaikkakaasusta saataisiin hyödynnettyä energiana. Varajärjestelmäksi Korvenmäelle voi suositella soihtupolttimen asentamista, jolloin kaasu saadaan käsiteltyä laitoksen huoltojen ja seisokkien aikana.
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Liite I, 1

Liite I. Kaatopaikkakaasun talteenoton skenaariot.

Metaanilaskentamalliin syötettiin ensimmäisessä vaiheessa jätemäärätiedot vuosille 19992013 sekä kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus ja kerätyt kaasumäärät vuosille 2009-2013.
Metaanilaskentamallista saatiin muodostuva metaani ja metaanipäästö tonneina vuosille
1999-2020, joille tarkastelu tehdään tässä työssä.

Muodostunut metaani ja metaanipäästö muutettiin kuutioiksi yhtälöllä 1.

𝑉𝐶𝐻4 =

𝑉𝐶𝐻4

1000 ∗ 𝑚𝐶𝐻4
𝜌𝐶𝐻4

(1)

= metaanin tilavuus [m3]

𝑚𝐶𝐻4 = metaanin massa [t]
𝜌𝐶𝐻4

= metaanin tiheys 0,72 kg/m3

Muodostuneen ja karkaavan kaatopaikkakaasun määrät laskettiin yhtälöllä 2.

𝑉𝑘𝑝−𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢 =

𝑉𝑘𝑝−𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢
𝑥𝐶𝐻4

𝑉𝐶𝐻4
𝑥𝐶𝐻4

= muodostuvan/karkaavan kaatopaikkakaasun tilavuus [m3]

= kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus (tilavuusosuus)

(2)

Liite I, 2

Muodostunut ja karkaava kaatopaikkakaasu. Tässä laskennassa ei ole tehty oletuksia kaatopaikkakaasun keräykselle vuodesta 2014 eteenpäin.

Talteenottoaste voidaan laskea yhtälöllä 3.

𝑇𝑎𝑙𝑡𝑒𝑒𝑛𝑜𝑡𝑡𝑜𝑎𝑠𝑡𝑒 =

𝑘𝑒𝑟ä𝑡𝑡𝑦 𝑘𝑎𝑎𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢
𝑚𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑘𝑎𝑎𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢

(3)

Seuraavassa taulukossa on laskettu talteenottoaste Korvenmäen kaatopaikalle vuosina 20092013. Mikroturbiinilaitoksen raporteista saatiin kerätyt kaatopaikkakaasumäärät. Muodostuvan kaatopaikkakaasun määrä saatiin edellisestä taulukosta. Korvenmäen nykyinen talteenottoaste selvitettiin laskemalla keskiarvo vuosien 2009-2013 talteenottoasteista.

Liite I, 3

Talteenottoasteen laskenta
Vuosi Muodostu-

Muodostunut

Muodostunut

Kerätty

Talteen-

nut metaani

metaani

kp-kaasu

kp-kaasu

ottoaste

(t/a)

(m3/a)

(m3/a)

(m3/a)

2009

748

1 039 169

2 120 754

260 000

0,12

2010

778

1 080 025

2 204 132

200 000

0,09

2011

892

1 239 185

2 383 048

280 000

0,12

2012

933

1 295 761

2 540 709

300 000

0,12

2013

837

1 162 086

2 582 412

200 000

0,08

Talteenottoasteen keskiarvo

0,11

Kaatopaikkakaasun talteenotolle tehtiin kolme skenaariota eri talteenottoasteilla.

Skenaario 1: talteenottoaste nykyisellä tasolla, 11 %
Skenaario 2: talteenottoaste 35 %
Skenaario 3: talteenottoaste 50 %

Jokaiselle skenaariolle tehtiin oma laskenta Petäjän metaanilaskentamallilla. Näin saatiin
selville metaanipäästöt, joiden avulla laskettiin karkaavan kaatopaikkakaasun määrä eri skenaarioissa. Metaanilaskentamalliin syötettiin tiedot kaatopaikkakaasun talteenotosta seuraavasti: vuosina 1999-2008 ei ole talteenottoa, vuosille 2009-2013 käytettiin todellisia kerättyjä kaatopaikkakaasumääriä ja vuosille 2014-2020 laskettiin kerätty kaatopaikkakaasumäärä yhtälöllä 4.

𝐾𝑒𝑟ä𝑡𝑡𝑦 𝑘𝑎𝑎𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢 = 𝑚𝑢𝑜𝑑𝑜𝑠𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑘𝑎𝑎𝑡𝑜𝑝𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢 ∗ 𝑡𝑎𝑙𝑡𝑒𝑒𝑛𝑜𝑡𝑡𝑜𝑎𝑠𝑡𝑒

(4)

Liite I, 4

Eri skenaarioihin syötettävät kerätyt kaatopaikkakaasumäärät

Vuosi Muodostunut
kaatopaikkakaasu (m3)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

128 795
440 274
761 264
1 037 470
1 269 466
1 432 109
1 621 168
1 767 464
1 900 900
2 020 093
2 120 754
2 204 132
2 383 048
2 540 709
2 582 412
2 629 110
2 679 311
2 731 826
2 785 704
2 840 194
2 894 704
2 948 771

Talteenotettu kaatopaikkakaasu (m3)
Skenaario 1,
Skenaario 2,
Skenaario 3,
talteenotto 11 % talteenotto 35 % talteenotto 50 %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260 000
200 000
280 000
300 000
200 000
289 202
294 724
300 501
306 427
312 421
318 417
324 365

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260 000
200 000
280 000
300 000
200 000
920 188
937 759
956 139
974 996
994 068
1 013 146
1 032 070

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260 000
200 000
280 000
300 000
200 000
1314 555
1339 656
1365 913
1392 852
1420 097
1447 352
1474 386

Liite I, 5

Metaanipäästöt eri skenaarioissa, saatu metaanilaskentamallilla.

Vuosi Skenaario 1
Metaani- Metaanipäästö (t) päästö (m3)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

42
143
247
336
411
464
525
573
616
655
591
637
709
741
695
758
773
788
804
819
835
851

57 958
198 123
342 569
466 861
571 260
644 449
729 526
795 359
855 405
909 042
820 911
884 067
984 590
1 028 868
965 102
1 053 320
1 073 433
1 094 472
1 116 058
1 137 888
1 159 727
1 181 388

Skenaario 2
Metaani- Metaanipäästö (t) päästö (m3)
42
143
247
336
411
464
525
573
616
655
591
637
709
741
695
555
565
576
588
599
611
622

57 958
198 123
342 569
466 861
571 260
644 449
729 526
795 359
855 405
909 042
820 911
884 067
984 590
1 028 868
965 102
770 165
784 871
800 254
816 037
831 999
847 967
863 806

Skenaario 3
MetaaniMetaanipäästö (t)
päästö (m3)
42
143
247
336
411
464
525
573
616
655
591
637
709
741
695
427
435
444
453
461
470
479

57 958
198 123
342 569
466 861
571 260
644 449
729 526
795 359
855 405
909 042
820 911
884 067
984 590
1 028 868
965 102
593 193
604 520
616 368
628 525
640 819
653 118
665 316

Liite I, 6

Karkaava kaatopaikkakaasu eri skenaarioissa, laskettu metaanipäästöjen avulla.

Vuosi

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Kaatopaikkakaasun CH4pitoisuus
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,49
0,49
0,52
0,51
0,45
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Skenaario 1
Skenaario 2
Skenaario 3
Karkaava kp- Karkaava kp- Karkaava kpkaasu (m3)
kaasu (m3)
kaasu (m3)
115 916
396 247
685 138
933 723
1 142 519
1 288 898
1 459 051
1 590 717
1 710 810
1 818 083
1 675 328
1 804 219
1 893 443
2 017 388
2 144 671
2 106 640
2 146 865
2 188 944
2 232 115
2 275 777
2 319 454
2 362 776

115 916
396 247
685 138
933 723
1 142 519
1 288 898
1 459 051
1 590 717
1 710 810
1 818 083
1 675 328
1 804 219
1 893 443
2 017 388
2 144 671
1 540 330
1 569 741
1 600 508
1 632 074
1 663 999
1 695 935
1 727 611

115 916
396 247
685 138
933 723
1 142 519
1 288 898
1 459 051
1 590 717
1 710 810
1 818 083
1 675 328
1 804 219
1 893 443
2 017 388
2 144 671
1 186 386
1 209 039
1 232 736
1 257 049
1 281 638
1 306 235
1 330 633

Liite II, 1

Liite II. Tuotettava sähköteho eri skenaarioissa.
Talteenotettu kaatopaikkakaasu eri skenaarioissa (m3/a) jaettiin valitulla mikroturbiinilaitoksen käyttöajalla 8000 h/a. Tulos muutettiin yksikköön m3/s, jolloin saatiin kaatopaikkakaasun tilavuusvirta. Polttoaineteho voidaan laskea yhtälöllä 5.

𝑃𝑝𝑎 = 𝑞𝑣 ∗ 𝑞𝑖

𝑃𝑝𝑎

= polttoaineteho [MW]

𝑞𝑣

= polttoaineen tilavuusvirta [m3/s]

𝑞𝑖

= polttoaineen lämpöarvo [MJ/m3]

(5)

Sähköteho voidaan laskea yhtälöllä 6.

𝑃𝑠 = 𝑃𝑝𝑎 ∗ 𝜂

𝑃𝑠

= sähköteho [MW]

𝜂

= mikroturbiinin hyötysuhde

(6)

Kaatopaikkakaasun metaanipitoisuudeksi oletettiin 50 %. Tällöin kaasun lämpöarvona voitiin käyttää 18 MJ/m3, joka on puolet metaanin lämpöarvosta. Mikroturbiinin hyötysuhteeksi
valittiin 30 %. Todellisuudessa kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus ja mikroturbiinin hyötysuhde vaihtelevat ja laitoksen käyttöaste voi jäädä tässä tehtyä arviota pienemmäksi. Laskennan tulokset on koottu seuraavaan taulukkoon.

Liite II, 2

Vuosi

Skenaario 1
Talteenottoaste 11 %

Skenaario 2
Talteenottoaste 35 %

Skenaario 3
Talteenottoaste 50 %

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

TalteenTilavuus- Polttootettu kaasu virta
aineteho
3
3
(m /a)
(m /s)
(MW)
260 000
200 000
280 000
300 000
200 000
289 202
294 724
300 501
306 427
312 421
318 417
324 365
920 188
937 759
956 139
974 996
994 068
1 013 146
1 032 070
1 314 555
1 339 656
1 365 913
1 392 852
1 420 097
1 447 352
1 474 386

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

0,163
0,125
0,175
0,188
0,125
0,181
0,184
0,188
0,192
0,195
0,199
0,203
0,575
0,586
0,598
0,609
0,621
0,633
0,645
0,822
0,837
0,854
0,871
0,888
0,905
0,921

Polttoaineteho
(kW)
163
125
175
188
125
181
184
188
192
195
199
203
575
586
598
609
621
633
645
822
837
854
871
888
905
921

Sähköteho
(kW)
49
38
53
56
38
54
55
56
57
59
60
61
173
176
179
183
186
190
194
246
251
256
261
266
271
276

Liite III, 1

Liite III. Korvenmäen kaatopaikalle sijoitetut jätemäärät 1999-2010

Liite IV, 1

Liite IV. Kaasun koostumus eri kaasulinjoissa.

Koostumustiedot ovat vuoden aikana tehtyjen mittausten keskiarvoja. Linjoista 5, 6, 7, 9 ja
10 ei ole kerätty kaasua vuonna 2011, mutta kaasun koostumus on kuitenkin mitattu. Nämä
mittaustulokset on merkitty sinisellä.

Linja

2009

2010

2011
CH4

2012

CH4

CO2

O2

CH4

CO2

O2

CO2

1

42

35

0

49

38

0,1

30

29

2

52

40

0

58

41

0,1

44

3

49

38

0

57

42

0

55

4

49

38

0

42

25

2,5

5

53

37

2,7

49

39

0,4

O2

2013

CH4

CO2

O2

CH4

CO2

O2

4,9

40

37

0

27

25

3,1

37

2,2

49

37

2,3

51

35

2,2

40

0,8

55

40

1,5

33

26

5,7

45

34

0,5

40

0,4

35

0,2

8,4

9,4

15

-

-

-

-

33

3,1

47

43

6

-

-

0,5

7

19

-

-

-

-

7

-

-

0,1

0,8

17

-

-

-

-

8

-

57

37

0,8

9

-

-

3

9,7

15

-

-

-

-

10

-

-

1,6

8,3

18

-

-

-

-

62

43

0

51

40

1,5

43

Liite V, 1

Liite V. Kyselylomake.

Liite V, 2

Liite V, 3

Liite V, 4

Liite V, 5

Liite VI, 1

Liite VI. Kyselyn tulokset.

Otoksen koko oli 15 jätehuoltoyhtiötä, joista 9 vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli siten
60 %. Yksi kyselyyn vastanneista jätehuoltoyhtiöistä palautti kaksi vastausta, sillä yhtiön
alueella toimii kaksi eri kaatopaikkaa, joilla on kaatopaikkakaasun keräys. Yhteensä saatiin
siis 10 vastausta. Kaatopaikkojen nimeä ja sijaintia kysyttiin lähinnä sen vuoksi, että kyselyyn vastanneista oli helpompi pitää kirjaa ja muistutusviesti voitiin lähettää ainoastaan sellaisille, jotka eivät olleet vielä vastanneet. Vastaukset on koottu nimettömänä ja eri kaatopaikkoja merkitään taulukoissa numeroilla 1-10.

Millainen kaatopaikkakaasujen käsittelyjärjestelmä kaatopaikalla on?

Keräysjärjestelmän tyyppi
Pystykeräysjärjestelmä
Vaakakeräysjärjestelmä
Pysty- ja vaakakeräyksen yhdistelmä

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x
x x

x x x x x x

x

Pystykaivojen ja/tai vaakasalaojien lukumäärä ja kaasunkeräysalueen pinta-ala

Kaatopaikka Kaasunkeräyskaivojen
tyyppi ja määrä (kpl)
1
Pystykaivoja 9, vaakalinjoja 18
2
Pystykaivoja 18, vaakalinjoja 7
3
Pystykaivoja 19
4
Pystykaivoja 70 ja vaakalinjoja 18
5
Pystykaivoja 14, louhesalaojia 3,
vaakalinjoja 22
6
Pystykaivoja 8, vaakalinjoja 3
7
Pystykaivoja 35, vaakalinjoja 4
8
Pystykaivoja 8, louhekaivoja 6,
vaakalinjoja 4
9
Pystykaivoja 13, huuhteluputkiin
liitettyjä pystykaivoja 6, vaakalinjoja 7
10
Pystykaivoja 16, vaakalinjoja 3

Kaatopaikan
pinta-ala (ha)
22
10
13
28
30
8
15
11
26
3,6

Liite VI, 2

Onko kaatopaikkakaasujen keräysjärjestelmän toiminnassa ollut ongelmia?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vastaus
x
Ei lainkaan/ei merkittäviä ongelmia
x x x x x x x x x
Kyllä
Millaisia ongelmia kaasunkeräysjärjestelmässä on ollut?

Ongelmat
Kaasun huono laatu tai alhainen metaanipitoisuus
Korkea rikkivetypitoisuus
Happea/ilmaa kaasulinjoissa
Putkien painuminen tai rikkoutuminen
Veden kertyminen putkistoihin
Kaikki kaasulinjat eivät ole tuottaneet kaasua
Keräysjärjestelmän tehottomuus
Kerätty kaasumäärä pieni
Laiteviat
Kaasuvuodot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x
x
x
x x
x
x
x x x x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x

Miten ongelmat on ratkaistu?

1 2 3
Ratkaisuja
x
Ei löytynyt teknistä ratkaisua
Kaasuvirtauksen säätö
x
Kaasunkeräyksen lisääminen
Korjattu kohdat, joista happea pääsee järjestelmään
x
Kaasun laadun ja määrän mittaaminen useammin
x
Kaasun puhdistusmahdollisuuksien kartoitus
Painuneiden kaasulinjojen uusiminen
Vedenerotuskaivojen parantelu
Huonolaatuisen kaasun soihtupoltto
Maamassojen sijoittelun parempi suunnittelu (maax x
massojen aiheuttamat painumat)
x
Saven levittäminen kohtiin, joista kaasua karkaa
Huonojen kaasulinjojen käytöstä poisto
Imun lisääminen
Kaasun puhdistaminen aktiivihiilellä
Laitteiden uusiminen ja korjaaminen
Korjauksia ei tehty, koska alue on jo maisemoitu

4 5 6 7 8 9 10
x

x x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

Liite VI, 3

Onko kaatopaikalla tai sen ympäristössä ilmennyt hajuhaittoja?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vastaus
x
x
x
x
Ei lainkaan/ei merkittäviä hajuhaittoja
x x
x
x x
x
Kyllä
Miten hajuhaittoja hallitaan?

Hajuhaittojen hallinta
Kaasunkeräyksen optimointi
Kaasunkeräyksen lisääminen
Vuotokohtien peittäminen
Kompostoinnin aiheuttamat hajuhaitat: aumojen kääntö
Laitteistojen huolto ja säätö
Kaatopaikan seuranta kaasumittauksilla
Valmiiden kaatopaikka-alueiden sulkeminen
Biosuodattimet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x

x

Onko keinoista ollut apua hajuhaittojen hallinnassa?

Vastaus
Kyllä
Kyllä, mutta hajuhaitat eivät ole kuitenkaan hävinneet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x x
x
x
x

Onko muodostuvan kaatopaikkakaasun määrää laskettu tai arvioitu kaatopaikalla?

Vastaus
Ei
Kyllä

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x x x x x x x x x

x

Liite VI, 4

Miten kaatopaikkakaasun määrää
on laskettu tai arvioitu?
Laskentamallin avulla (FOD-menetelmä, SYKE laskentamalli)
Ulkopuolinen konsultti
Emissiomittauksilla (Detes, Ilmatieteenlaitos)
Mikrometeorologiset mittaukset
Pumpatun kaasun määrän mittaaminen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x

x x x
x

x

x

x
x
x x

Onko kaatopaikan kaasuemissioita mitattu?

Vastaus
Ei
Kyllä

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x
x
x x x x
x x x x

Miten kaasuemissioita on mitattu?
Ulkopuolinen konsultti
Detesin kaasuvuotomittaukset
Ilmatieteenlaitoksen mittaukset
Mittaus kaatopaikan pinnalta
Mikrometeorologiset mittaukset

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x x
x
x x
x
x
x

Lisätietoja

Kaatopaikka
3

Lisätiedot
Annettu täsmennys kaatopaikan nimestä.

5

Kokemukset kaasunkeräyksestä hyviä, hajuhaittoja
ei juuri ole ollut. Kaasu myydään sähkön ja lämmön
tuotantoon paikalliselle Fortumin voimalaitokselle,
siirtolinjan pituus 1,2 km. Voimalaitoksen huollon ja
seisokin aikana kaasu poltetaan soihtupolttimessa.
Jätteenkäsittelyalueella moni muukin yritys aiheuttaa hajuhaittoja, mutta ympäristön asukkaat pitävät
aina syyllisenä kaatopaikkaa.
Korjauksissa ja kaasunkeräyksessä on paljon työtä ja
mittauksia on tehtävä. Sarlinilta toivottaisiin selkeämpiä raportteja, joissa ilmenisi paremmin muutos
edelliseen vuoteen.
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