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Käytetyt lyhenteet
a

Vuosi

dB

desibeli

dBA

A-painotettu äänitaso desibeleinä (A-painotus on korjaus, jolla äänen taajuusspektriä
muutetaan vastaamaan ihmisen korvan herkkyyttä)

Eco3

Kolmenkulman Eco Industrial Park -alue Pirkanmaalla

PM10

Alle 10 mikrometrin suuruiset hiukkaset, ns. hengitettävät hiukkaset

REACH

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,
lupamenettelyistä ja rajoituksista, EUVL, N:o L 396, 30.12.2006 (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

RKY

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

t

Tonni

TSP

Hiukkasten kokonaisleijuma (Total suspended particles)

VE0

Nollavaihtoehto (nykyinen toiminta)

VE1, VE2

Hankkeen toteutusvaihtoehdot 1 ja 2

VNa

Valtioneuvoston asetus

VNp

Valtioneuvoston päätös

VOC

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Volatile Organic Compounds)

VT

Valtatie

YSL

Ympäristönsuojelulaki

YSA

Ympäristönsuojeluasetus

YVA

Ympäristövaikutusten arviointi

XRF

Röntgenfluoresenssi (X-ray fluorescence), röntgenfluoresenssispektrometria eli analyysimenetelmä
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JOHDANTO

Ecolan Oy on käynnistänyt YVA-menettelyn Nokian kaupungin Kyynijärven teollisuusalueelle sijoittuvalle
tuhkarakeistamon laajennushankkeelleen. Ecolan Oy on saanut toukokuussa 2016 Nokian kaupungilta
ympäristöluvan tuhkan vastaanottoon, käsittelyyn ja varastointiin Kyynijärven tontillaan. Energiantuotannossa muodostuvaa tuhkaa otetaan vastaan enintään 20 000 tonnia vuodessa. Ecolan Oy valmistaa tuhkasta kevytkiviainesta maarakennukseen ja lannoitevalmisteita metsätalouteen. Voimassa olevan jätelainsäädännön mukaan tuhka luetaan jätteeksi. Vuonna 2017 Ecolan Oy aikoo laajentaa Nokian laitoksen toimintaa huomattavasti. Laitokselle on tarkoitus rakentaa toinen tuotantolinja tuhkan rakeistukseen.
Tuhkasta valmistettavien tuotteiden lisäksi Ecolan Oy:llä on tarkoitus valmistaa jatkossa myös orgaanisia
luomulannoitteita maatalouteen. Luomulannoitteiden raaka-aineet ovat eläinperäisiä sivutuotteita. Pääkomponenttina on lihaluujauho. Lihaluujauho vastaanotetaan laitokselle kuivattuna, hygienisoituna ja
laatuvarmennettuna. Luomulannoitteen tuotantoa varten rakennetaan tuhkalannoitteiden ja maarakennustuotteiden tuotannosta erillinen tuotantolinja.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2006, YVA-asetus)
mukaan Ecolan Oy:n suunnitteilla olevaan hankkeeseen tulee soveltaa YVA-menettelyä, koska laitos käsittelee jätettä yli 100 tonnia vuorokaudessa. Ecolan Oy käynnisti YVA-menettelyn laajennushankkeelleen
alun perin jo keväällä 2016, mutta oleellisen raaka-ainemuutoksen vuoksi alkuperäinen YVA-menettely
päätettiin keskeyttää ja käynnistää uusi YVA-menettely.
Tämä arviointiohjelma on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, YVA-laki)
2.1 §:n kohdan 3 mukainen esitys hankkeen vaikutusten arvioimiseksi tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Viranomaisilla, järjestöillä, asukkailla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus
ottaa osaa arviointiin antamalla lausunto tai esittämällä mielipiteensä arviointiohjelmasta sekä tehdystä
arvioinnista. Ympäristövaikutusten arviointi on myös edellytys sille, että toiminnalle voidaan myöntää ympäristölupa.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta hankkeen toteuttamisvaihtoehtoa (VE1 ja VE2)
sekä niin sanottua nollavaihtoehtoa (VE0). Molemmissa toteutusvaihtoehdoissa tuhkaa hyödynnettäisiin
vuosittain 130 000 tonnia. Kapasiteetin kasvattaminen 130 000 tonniin edellyttää työvuorojen lisäämistä
sekä toisen tuotantolinjan rakentamista tuhkalannoitteita varten. Vaihtoehdossa VE2 tuhkan lisäksi laitokselle vastaanotettaisiin korkeintaan 30 000 tonnia vuodessa eläinperäisiä sivutuotteita luomulannoitteiden tuotantoon.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn arviointiohjelma jätetään yhteysviranomaiselle eli Pirkanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) marraskuussa 2016. Lausunnot ja mielipiteet
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ohjelmasta on toimitettava yhteysviranomaiselle kuulutuksessa olevaan päivämäärään mennessä. Yhteysviranomaisella on kuulutuksen päättymisestä kuukausi aikaa antaa oma lausuntonsa arviointiohjelmasta.
Hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta arviointiselostuksen, joka valmistuu alustavan aikataulun mukaan helmikuussa 2016. Arviointiselostuksen kuulemisen ja
yhteysviranomaisen lausunnon jälkeen arviointimenettely päättyy arviolta huhti-toukokuussa 2017.
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ECOLAN OY:N NYKYINEN TOIMINTA

2.1 Yritys
Ecolan Oy (FA Forest Oy 30.11.2015 asti) on vuonna 1995 perustettu yhtiö, joka ottaa vastaan, käsittelee ja
hyödyntää energiantuotantolaitosten puun, kuoren, turpeen sekä hiilen poltosta syntyvää tuhkaa. Yritys
valmistaa tuhkista lannoitteita metsätalouteen ja CE-merkittyä kevytkiviainesta maarakennukseen.
Raaka-ainetuhkan käytettävyyttä ja liukoisuusominaisuuksia parannetaan rakeistamalla. Kyynijärven tuotantolaitoksen lisäksi Ecolan Oy:llä on tuotantolaitokset Viitasaarella Keski-Suomessa sekä Liperissä Pohjois-Karjalassa.
Lannoite- ja maarakennustuotteiden valmistuksen lisäksi Ecolan Oy hoitaa metsälannoituksen suunnittelua sekä käytännön logistiikkaa ja levitystyötä. Helikopterilevitystä käytettäessä valmis lannoite siirretään
prosessin jälkeen kuorma-autolla varastopaikalle, josta itse levitys suoritetaan. Levitys voidaan hoitaa
myös metsä- tai maataloustraktorilla.
Ecolan Oy:n toimintaperiaatteena tuhkalannoituksissa on palauttaa puunkorjuun mukana metsästä poistuvat ravinteet takaisin metsään huomioiden lannoitettavan metsän ravinnetarpeet. Kierrättämällä säästetään kemiallisiin lannoitteisiin käytettäviä ehtyviä mineraalivaroja sekä pienennetään kaatopaikkojen
kuormitusta. Tuhkalannoituksen käyttö metsien hoidossa turvaa metsän ravinnetalouden ja tuo pitkäkestoisia kasvuvaikutuksia. Tuotteiden jatkuvalla kehitystyöllä pyritään löytämään lannoitteisiin eri metsätyypeille sopiva mahdollisimman hyvä ravinnekoostumus. Tuhkan käyttö maarakennusaineena vähentää
puolestaan maarakennuksessa käytettävien luonnon kiviainesten käyttöä.
Ecolan Oy toimii yhteistyössä suomalaisten metsäorganisaatioiden, metsä- ja voimalaitosyhtiöiden sekä
kansainvälisten kemikaali- ja teknologiayhtiöiden kanssa. Yrityksessä on töissä keskimäärin 15 henkilöä,
minkä lisäksi yritys työllistää aliurakoinnin kautta.

2.2 Tuhkan rakeistamislaitos Nokialla
2.2.1

Sijainti

Ecolan Oy:n alkuvuodesta 2017 käynnistyvä tuotantolaitos sijoittuu Pirkanmaan maakuntaan Nokian kaupunkiin Kyynijärven teollisuusalueelle valtatien 11 (Porintie) pohjoispuolelle. Tuotantolaitoksen osoite on
Testiradantie 2, 37150 Nokia ja kiinteistönumero 536-25-10-1. Matkaa tontilta Nokian keskustaan on noin
3 kilometriä. Lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 900 metrin päässä valtatien 11 eteläpuolella Halimaan
kaupunginosassa. Tuotantolaitoksen sijainti on esitetty kuvassa 1 sekä tarkemmin kuvassa 2. Tontin koko
on noin 8,3 hehtaaria. Kyynijärven tuotantolaitokselle työntekijöitä tulee alkuun viisi.
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Kuva 1. Tuotantolaitoksen sijainti Nokialla valtatien 11 pohjoispuolella.
Nokian kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.1.2016 laitoksen tontin asemakaavan muutoksen, jolla yhdistettiin kolme erillistä korttelia yhdeksi isoksi teollisuustontiksi. Asemakaavan muutoksella muodostuivat
25. kaupunginosan kortteli 10 sekä lisäksi erityis- ja katualueet. Korttelialue laajeni hieman, kun kolmen
eri korttelin välissä olleet katualueet ja energiahuollon alue muutetaan korttelimaaksi. Korttelialueen käyttötarkoitus säilyi ennallaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena (T-7). Tontille saa rakentaa
toimistotiloja enintään 40 % rakennetusta kerrosalasta ja pääkäyttötarkoitukseen liittyvää liiketilaa enintään 10 % rakennetusta kerrosalasta. Kaavamuutoksessa tonttitehokkuus säilyi entisellään (0,30). Alueella
on säilytetty ennallaan kaavamääräys, jonka mukaan korttelialueelta rakentamisen ja toiminnan aiheuttama päivä- ja yömelutaso saa olla läheisellä Natura 2000 -alueella (Kaakkurijärvet) korkeintaan 45 dBA
ja maksimimelutaso korkeintaan 55 dBA. Alueen kaavoitusta on käsitelty tarkemmin kappaleessa 7.7.1
(Maankäyttö ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet).
Tuotantolaitoksen alue oli aikaisemmin rakentamatonta. Alueelta on louhittu kalliota niin, että alueelle on
muodostunut tasaista aluetta teollisuusrakentamista varten. Tällä hetkellä tontin länsiosassa toimiva NCC
Industry Oy (entinen NCC Roads Oy) louhii kalliota ja varastoi mursketta tontilla. Yhtiön toiminta tontilla
loppuu viimeistään vuoden 2016 lopussa.
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Kuva 2. Ecolan Oy:n tuotantolaitos sijoittuu Nokian Kyynijärven teollisuusalueelle.

2.2.2

Valmistettavat tuotteet

Alkuvuodesta 2017 Nokialla käynnistyvässä tuotantolaitoksessa valmistetaan pääasiassa teollisesti rakeistettua karkearakeista kevytkiviainesta, jota markkinoidaan fill-R® -tuotemerkillä. Kevytkiviaineksen
raaka-aineena käytetään puun, turpeen ja kivihiilen sekatuhkaa. Rakeistamalla pölymäisestä tuhkasta valmistetaan standardituote, jota on helppo varastoida ja käyttää ja jonka tekniset ominaisuudet ovat ennalta
tunnetut.
Lisäksi laitoksessa valmistetaan pienempiä määriä lannoitevalmistelain (539/2006) 6.1 §:n nojalla julkaistun kansallisen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelon kohdan 1A7 mukaista tuhkalannoitetta Ecolan®
-tuotemerkillä. Niiden valmistamiseen käytetään puun ja turpeen sekatuhkaa. Lannoitevalmisteisiin käytettävien tuhkien ravinnepitoisuudet ovat korkeammat. Tuhkan käyttö lannoitteena korvaa tavanomaisten
teollisesti valmistettujen lannoitevalmisteiden käyttöä. Tuhkalannoitteen tyyppinimi on Puun ja turpeen

YVA-arviointiohjelma 10.11.2016

13 (75)

tuhka. Seuraavassa taulukossa on esitetty tuotantolaitoksella valmistettavat tuotteet ja seuraavassa kuvassa valmis lannoiterae.
Taulukko 1. Valmistettavat tuotteet, niiden raaka-aineet ja mahdolliset lisäaineet.
Pääraaka-aine

Lisäaineet ja kemikaalit

fill-R®

Puun, turpeen ja kivihiilen

Lisäaineet (<15 massa-%): sementti, kalkki, ma-

Kevytkiviaines

tuhka

suunikuona, silikajauhe, kalkki-, sementti ja laastiteollisuuden sivutuotteet

Ecolan®

Puun ja turpeen tuhka

Lannoite

Boorihappo, kaliumsulfaatti/kaliumkloridi, apatiitti (fosfori)

Kuva 3. Valmis lannoiterae.

2.2.3

Tuhka

Tuotantolaitoksessa käytettävä pääasiallinen raaka-aine on energiantuotannossa palamisessa muodostuva
tuhka. Raaka-aineena käytetään sekä lento- että arinatuhkaa. Tuhkaa vastaanotetaan tuotantolaitokselle
erityisesti pääasiallisen kiinteistöjen lämmityskauden aikana, lokakuulta toukokuulle.
Tuhka on polttoaineen palamatonta ainesta. Tuotantolaitoksessa käytettävä tuhka on peräisin kuoren, turpeen, purun, kokopuuhakkeen, hakkuutähdehakkeen, kantohakkeen, peltobiomassan, kivihiilen tai metsäteollisuuden lietteiden tai näiden seoksien poltosta. Saapuvan tuhkan kuiva-ainepitoisuus on lähes 100
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%. Tuhka on epäorgaanista ainetta, joka koostuu pääosin mineraaleista. Tuhka voi myös sisältää pieniä
määriä palamatonta polttoainetta.
Kaikki raaka-aineet testataan ja analysoidaan siten, että lopputuote on hyötykäyttökelpoinen ja täyttää kevytkiviainesstandardin (SFS-EN 13055-2) tai lannoitelainsäädännön vaatimukset.

2.2.4

Lisäaineet ja kemikaalit

Tuotannossa käytettävät lisäaineet ja kemikaalit sekä niiden toimitus- ja varastointitavat on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 2). Lisä- ja sideaineina maarakennusaineksen valmistuksessa käytetään tarvittaessa kalkkia, sementtiä sekä sopivia reaktiivisia piiyhdisteitä. Näiden yhteismäärä vaihtelee tuotteessa
0–15 % välillä. Lisäaineita käytetään tuhkan teknisen laadun parantamiseksi. Lisä- ja sideaineiden tarve
määräytyy haluttavan lujuuden ja rikin sitoutumisen perusteella. Lisäaineet varastoidaan irtotavarana siilossa (2 kpl n. 100−200 m3 siiloja) tai suursäkkeinä säältä suojattuna. Tarvittavat lisäaineet voidaan syöttää prosessiin suoraan siiloista tai suursäkkien käsittelyyn tarkoitettujen erillisten annostelijoiden kautta.
Lannoitevalmistetuotannossa voidaan käyttää lisäaineina kiteistä, kiinteää boorihappoa ja lisäksi laitokselle voidaan ottaa vastaan tuhkalannoitteen tuotantoon tarvittavia lannoitevalmisteita tuotteiden ravinnepitoisuuden parantamiseksi. Annostelu tapahtuu raaka-ainetuhkan ravinnepitoisuuksien tai rakeistumisominaisuuksien mukaan. Hivenravinteet täydentävät tuhkan omia ravinteita.
Laitoksella varastoidaan kerralla enintään 200 t fill-R® -tuotteen valmistukseen käytettäviä lisä- tai sideaineita riippuen tarpeesta, raaka-ainetuhkan laadusta ja lisäaineiden saatavuudesta. Lannoitevalmisteiden
lisäaineita varastoidaan laitoksella samanaikaisesti enintään 50 t (boorikemikaalit), 50 t (kaliumyhdisteet)
ja 60 t (apatiitti) sekä mahdollinen superfosfaattikalisuolaseos 600 t.
Säiliöautolla toimitettavat kemikaalit varastoidaan irtotavarana siiloissa. Kemikaaleista aiheutuvaa ympäristöaltistumista ehkäistään varastoimalla ja käsittelemällä kemikaalit sisätiloissa. Käsittelyssä ja annostelussa käytetään mahdollisuuksien mukaan automaattisia ja suljettuja prosesseja.
Taulukko 2. Tuotannon lisäaineet.
Toimitus / varastointi

Käyttö
noin t/a

fill-R-tuotteen valmistuksen
lisä- ja sideaineet
Sementti

säiliöauto / suursäkeissä

500

Kalkki

säiliöauto / suursäkeissä

1 000

Masuunikuona

säiliöauto / suursäkeissä

200
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Käyttö
noin t/a

Silikajauhe (käyttö vaihtoehtoi-

säiliöauto / suursäkeissä

100

säiliöauto / suursäkeissä

2 000

sesti masuunikuonan kanssa)
Kalkki-, sementti ja laastiteollisuuden sivutuotteet
Lannoitevalmisteiden lisäaineet
Boorihappo

suursäkeissä

40

Kaliumsulfaatti/kaliumkloridi

suursäkeissä

110

Apatiitti (fosfori)

irtotavarana

310

Superfosfaatti-kalisuolaseos (fos-

irtotavarana

300

fori ja kalium)
Öljyt ja muut kemikaalit
Moottoriöljy *)

80 l

Vaihteistoöljy

100 l

Hydrauliöljy

100 l

Muuntajaöljy

500 l

Pesuaineet (koneiden pesu)

50 l

* Vaihteistoissa ja hydrauliikassa mineraaliöljyt vaihdetaan noin kerran vuodessa ja synteettiset kolmen vuoden välein. Vaihtoväli
muuntajaöljyllä 5−10 vuotta.

2.2.5

Tuhkan rakeistusprosessi

Tuotantoprosessissa pölymäinen tuhka saatetaan raemaiseen muotoon pyörivässä liikkeessä. Rakeistamisessa hyödynnetään tuhkan omia lujittumisominaisuuksia. Kevytkiviaineksen tuotannossa ei käytetä puristavaa voimaa, jonka ansiosta rakeet säilyttävät alhaisen ominaispainonsa ja toimivat hyvin routaeristeinä. Kevytkiviaines seulotaan tarvittaessa haluttuun raekokoon.
Prosessissa tuhka syötetään varastosiilosta kaksivaihesekoitukseen, jossa tuhkaan sumutetaan vettä ja tarvittavia lisäaineita. Tuhkaa sekoitetaan voimakkaasti, jolloin syntyy tuhkamassa raeaihioineen. Tuotteen
tarvitsemat lisäaineet voidaan syöttää prosessiin joko kippitaskun tai lisäainesyöttimien kautta riippuen
määrästä ja vaadittavasta tarkkuudesta. Sekoittimessa käsitelty massa johdetaan pyörivään rumpuun,
jossa rakeistettava seos saa lopullisen raemaisen muotonsa. Tuhkarae tippuu rummusta hihnakuljettimelle, joka vie tuotteen välivarastoon. Tuote kovettuu kemiallisen reaktion seurauksena. Reaktio on eksoterminen eli lämpöä vapauttava, minkä vuoksi tuote lämpiää ja osa vedestä höyrystyy. Tuotteen kovettumisajan jälkeen se seulotaan ja seulontaylite murskataan tarvittaessa haluttuun raekokoon. Valmis tuote
siirretään tuotantolaitokselta jälkikäsittelyn (seulonnan) jälkeen hihnakuljettimella asfalttikentälle aumaan tai valmistuotevarastoon. Rakeistusprosessi on esitetty seuraavassa kuvassa (kuva 4).
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Kuva 4. Tuhkan rakeistusprosessi.

2.2.6

Veden, energian ja polttoaineiden kulutus

Prosessivettä kuluu tuotantolaitoksella noin 0,3 m3 yhtä käsiteltävää tuhkatonnia kohden, joten maksimissaan vettä tarvitaan laitoksella noin 6 000 m3 vuodessa. Vettä voidaan hankkia Nokian kaupungin vesijohtoverkosta. Osa vedestä saadaan sadevesijärjestelmän avulla kerätystä hulevedestä. Kuvaus piha-alueen
hulevesijärjestelmästä on esitetty kappaleessa 2.3.2 (Piha-alueen hulevedet). Alueelle tehdään myös poravesikaivo, josta voidaan mahdollisesti ottaa prosessivettä. Kaivo sijoitetaan rakeistamon ja raaka-ainevarasto nro 2 väliselle piha-alueelle. Kaivon halkaisija on 160 mm ja syvyys yli 100 m.
Tuotantoprosessissa on pyritty mahdollisimman tehokkaaseen energiankäyttöön. Tuotannossa kuluu sähköä arviolta 3 kWh ja lämpöä 2,5 kWh rakeistettavaa tonnia kohden. Lämpöä käytetään rakennusten ja
prosessiveden lämmittämiseen. Aluksi lämpö tuotetaan sähköllä ja myöhemmin kaukolämmöllä, kun kaukolämpöverkko ylettyy tontille asti.
Laitosalueella käytettävät työkoneet kuluttavat polttoainetta noin 0,3 litraa käsiteltävää tonnia kohden
lopputuotteen seulonnassa, siirroissa ja säkityksessä. Mikäli koneiden tankkaus ja huoltotyöt tehdään laitosalueella, niin polttoaineet ja voiteluaineet säilytetään ilkivallalta suojattuna valuma-altaallisissa säiliöissä. Polttoainesäiliö (diesel) on korkeintaan 20 m3 ja käyttö vuodessa maksimissaan 6 000 litraa.

2.2.7

Raaka-aineiden ja tuotteiden laadunvarmistus

Raaka-aineiden teknistä ja kemiallista laatua sekä tuotteiden teknisiä ominaisuuksia seurataan jatkuvasti,
jotta tuotantolaitoksella pystytään valmistamaan tasalaatuista tuotetta. Saapuvan raaka-aineen tulee täyttää käyttötarkoituksesta riippuen joko päällystetyn rakenteen liukoisuusvaatimukset, jotka on annettu
eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (591/2006,
MARA-asetus) tai lannoitevalmisteasetuksen mukaiset vaatimukset. Mikäli rakeistamolle vastaanotettava
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tuhka ei täytä käytölle vaadittuja laatuvaatimuksia eikä se sovellu muuhun hyötykäyttöön, se toimitetaan
kaatopaikalle tai vaarallisia jätteitä käsittelevälle laitokselle.
Maarakennuskäyttöön valmistetun rakeistetun tuhkan laatua seurataan CE-merkinnän kevytkiviainesstandardin mukaisen laatukäsikirjan mukaisesti. Saapuvista tuhkakuormista otetaan näyte ja analysoidaan kokonaispitoisuudet viikoittain tai 600 tonnin välein. Valmiin tuotteen laadusta varmistutaan seurantanäytteiden ja niistä tehtävien analyysien avulla. Näyte otetaan heti rakeistuksen jälkeen hihnakuljettimelta ja mitataan kokonaispitoisuudet ja mekaaniset ominaisuudet. Kokoomanäytteet analysoidaan vähintään puolivuosittain tai 10 000 tonnin erissä.
Lannoiteraaka-aineen laatu varmistetaan jo sen tuotantopaikalla. Raaka-aineiden toimittajat analysoivat
materiaalinsa omavalvontasuunnitelmansa mukaisesti ja toimittavat analyysitiedot Ecolan Oy:n käyttöön.
Ecolan Oy ottaa lisäksi näytteen jokaisesta tulevasta kuormasta. Kuormakohtaisista näytteistä tarkistetaan
kemiallisesti tuhkan laatu mittaukseen kalibroidulla XRF-laitteella viikoittain. Menetelmällä voidaan mitata tuhkan sisältämien pääravinteiden ja raskasmetallien pitoisuuksia.
Lannoitetuotteiden laatua seurataan kolmen tunnin välein rakeistetusta tuhkasta otettavien näytteiden
avulla. Laadunhallinta tapahtuu laitoksen omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Lannoitteiden valmistustoimintaa valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira).

2.2.8

Raaka-aineiden ja tuotteiden varastointi ja kuljetukset

Kuljetustavasta ja tuhkan kosteuspitoisuudesta riippuen raaka-aineeksi tuleva tuhka puretaan suoraan siiloihin tai halliin (ns. laakasiiloon). Tulevan tuhkan varastointiin suunnitellut varastosiilot ovat kooltaan
300 m3. Siilot ovat metallisia umpisiiloja. Tuhka tuodaan tehtaalle voimalaitoksilta joko konttikuljetuksena tai säiliöautoilla. Painesäiliöautosta tuhka puretaan letkua pitkin siiloihin, joten tuhka on purkamisen
ajan umpitilassa. Seuraavassa kuvassa on esitetty tuhkan purkua siiloon säiliöautosta (kuva 5). Hallin sisälle tuodaan kosteita, raaka-aineena käytettäviä arinatuhkia laakasiiloon. Lisäksi prosessin alite palautetaan seulonnasta hallin laakasiilon kautta.
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Kuva 5. Tuhkan purkua säiliöautosta varastosiiloon Viitasaarella
Valmiita kevytkiviaineksia varastoidaan 1–18 kuukautta aumassa ennen kuin ne toimitetaan asiakkaille.
Varastointiaumoja valmiille tuotteelle ei näillä näkymin kateta, joten osa tuotteesta varastoitaisiin ulkona.
Lannoitteita varastoidaan säkitettynä tai irtotavarana varastohallissa. Tuotteiden toimitussesonki on kesäaikana ja valmistussesonki on talvella. Tuotevarastoja pidetään mahdollisimman pieninä − toiminnan
vakiintuessa tuotantomäärää ennakoidaan lähiseudun rakentamisen sekä edellisten vuosien menekin mukaisesti.

Kuva 6. Lannoitteiden varastointia säkeissä Viitasaaren laitoksella.
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Irtotavarana myytävä kevytkiviaines kuormataan suoraan aumasta kuljetusautoon. Kuljetus tapahtuu sorakasettiautoilla. Tuotteet toimitetaan irtotavarana 20–50 tonnin kuormissa tai 300–1500 kg:n suursäkeissä. Lähtevä irtotavara punnitaan lastattaessa pyöräkuormaajan vaa’alla tai autovaa’alla. Suursäkit
punnitaan säkitettäessä. Edellisessä kuvassa on havainnollistettu varastointia säkeissä (kuva 6). Tonttia
voidaan tarvittaessa käyttää myös välivarastona Viitasaarella valmistettujen lannoitteiden varastointiin.

2.2.9

Tontti ja rakennukset

Ecolanin tontin koko on noin 83 000 m2 (8,3 hehtaaria). Suunniteltu tuotantolaitos on pinta-alaltaan noin
880 m2 ja sen yhteydessä on 1600 m2 välivarasto. Tuotannossa tarvittavat koneet ja laitteet (sekoitin, rakeistusrumpu ja kuljettimet) sijaitsevat sisätiloissa. Lentotuhkaa varastoidaan alkuun kahdessa 300 m3
varastosiilossa. Siilojen huippu on noin 30 metrin korkeudessa maanpinnasta. Prosessin yhteyteen rakennetaan myös kaksi lisäainesiiloa (n. 100−200 m3). Tuotantoalueella sijaitsevat rakennukset on esitetty seuraavissa kuvissa (kuva 7 ja kuva 8).

Kuva 7. Havainnekuva Ecolanin tuotantolaitoksesta.
Kosteille arinatuhkille (kosteuspitoisuus 15–40 %) rakennetaan kaksi varastokatosta (n. 2 300 m2, sisällä
ns. laakasiiloja). Kuvassa 7 etualalla sijaitseva raaka-ainekatos rakennetaan vasta myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi rakennetaan tuotevarastokatos (n. 4 500 m2) ja kolme säkkivarastoa (1 000 m2). Asfaltoituja piha-alueita tulee alueelle yhteensä vähintään 20 000 m2. Tuotteen loppukäsittely keskittyy varastohallin edustalle noin 12 000 m2 alueelle.
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Valmiiden kevytkiviainesten varastoalue (aumat) sijaitsevat erillään raaka-aineiden vastaanottoalueesta.
Alue ei ole asfaltoitu. Alueelle sopii enimmillään 20 000 irtokuutiometriä valmista tuhkaraetta.

Kuva 8. Ecolanin tontin asemapiirros.

2.2.10 Liikennemäärät ja -järjestelyt
Liikenne alueelle ja alueelta pois koostuu tuhkan, lisäaineiden, lopputuotteiden ja jätteiden kuljetuksista.
Liikenne tuotantolaitokselle ajoittuu pääasiassa päiväsaikaan. Keskimääräinen liikennemäärä raaka-aineiden toimituksessa on noin 2−8 raskaan ajoneuvon käyntiä vuorokauden aikana, kausivaihtelusta riippuen.
Talvikuukausina liikennöinnissä painottuu raaka-aineiden kuljetus, kesällä vastaavasti valmiiden tuotteiden toimitukset. Liikennöinti tapahtuu pääsääntöisesti arkisin klo 6–22 välisenä aikana.
Liikenne kulkee tuotantolaitokselle Porintien (valtatie 11) kautta. Seuraavassa kuvassa (kuva 9) on esitetty
tuotantolaitokselle tulevien ja sieltä lähtevien raskaiden ajoneuvojen käyttämät reitit. Tuotantolaitoksen
portit sijaitsevat tontin etelä- ja pohjoislaidalla.
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Laitokselle kulkeva henkilöliikenne koostuu työntekijöiden kulkemiseen liittyvään ajoon. Laitosalueen sisäinen liikenne käsittää lähinnä puolivalmisteiden siirtoa ja käsittelyä sekä valmiiden tuotteiden säkitystä
ja lastausta pyöräkuormaajalla.

Kuva 9. Tulevan ja lähtevän raskaan liikenteen reitit Ecolan Oy:n tontille valtatietä 11 ja Koukkujärventietä
pitkin. Portit sijaitsevat tontin etelä- ja pohjoislaidalla.

2.3 Nokian tuhkarakeistamon ympäristökuormitus
2.3.1

Päästöt ilmaan

Tuotantolaitoksen merkittävin ilmanlaatuun vaikuttava tekijä on pöly, sillä kuiva lentotuhka on pölyävää.
Nokian laitoksen suunnittelussa on alusta asti huomioitu pölypäästöjen rajoittaminen, myös toimintojen
sijoittelun ja piha-alueen liikenteen osalta. Voimalaitostuhkasta ei aiheudu hajupäästöjä.
Kuiva raaka-ainetuhka puretaan autoista ulkona siiloihin, joiden päällä on ilmanpuhdistimet. Poistoilmapuhaltimet ovat toiminnassa ainoastaan silloin, kun tuhkakuorma puretaan siiloon. Pieniä määriä pölyä
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voi syntyä tuhkakuorman purkamisessa mahdollisten suodatinhäiriöiden aikana siiloissa suodattimen tukkeutuessa. Yhden kuorman purku kestää noin 45 minuutista tuntiin, joten siilojen mahdolliset pölypäästöt
eivät ole jatkuvia.
Kuorma puretaan säiliöautosta paineilmalla siiloon ja paineilma purkautuu siilosta ulos suodattimen
kautta. Suodattimen tukkeutuessa tai siilon ylitäytön yhteydessä tuhkaa voi purkautua varoventtiilin
kautta ulos, mikäli siilossa syntyvä ylipaine kasvaa liian suureksi. Ennen varoventtiilin avautumista alhaalla täyttöpaikan vieressä syttyy tällöin häiriövalo, jolloin siiloa täyttävä kuljettaja tietää keskeyttää
kuorman purkamisen. Siilosta varoventtiilin kautta purkautuva paine ohjataan alas siilon juurelle, joka on
katetussa tilassa.
Kuivan tuhkan käsittely tapahtuu kokonaan sisätiloissa. Rakeistamon poistoilma suodatetaan tehokkaiden
suodattimien läpi, joten pölypäästöjä ilmaan ei juuri tapahdu normaalitoiminnan aikana. Suodattimien
tekniset tiedot selvitetään arviointiselostuksessa.
Tuhkarakeiden jälkikäsittelyssä ei juurikaan synny hienojakeista, laitosalueen ulkopuolelle leviävää pölyä.
Rakeistettuna tuhka ei aiheuta pölyhaittoja lujittuneen rakenteensa vuoksi. Tuotteiden seulonta ja murskaus tehdään valmistuotevaraston sisällä, mikä estää pölyn leviämistä ympäristöön. Varaston pohja siivotaan jokaisen seulonnan lopuksi sekä tarpeen tullen seulontojen välillä.
Piha-alueen pölyämistä torjutaan piha-alueen säännöllisellä puhdistuksella ja tarvittaessa kastelulla. Asfaltoituja piha-alueita tulee Kyynijärven laitosalueelle yhteensä vähintään kaksi hehtaaria. Alueella välivaraston ja tuotevaraston päätyihin, joissa tuotteiden siirtoa irtotavarana pääasiassa tehdään, tuodaan kiinteät vesipisteet, joilla pihaa voidaan tarvittaessa kostuttaa liikennöintiä ja puhdistusta varten.
Viitasaaren ja Liperin rakeistuslaitoksilla suurin pölypäästö on aikaisemmin syntynyt konteilla toimitettavien tuhkien vastaanotossa. Konttikuljetuksia varten on nykyisin valmistettu ja käyttöön otettu tuhkakontteja, joissa purkaminen voidaan tehdä hallitusti ja lähes pölyttömästi erillisistä purkuluukuista peräovien
sijaan.
Pölymittaukset Viitasaarella
Ecolan Oy:n Viitasaaren laitoksen pölypäästöjen ja -pitoisuuksien avulla voidaan arvioida Kyynijärven tuotantolaitoksen aiheuttamia pölyhaittoja. Viitasaaren tuhkarakeistamolta on mitattu pölypitoisuuksia ja pölypäästöjä kesäkuussa 2011 (Symo Oy 2011) ja toukokuussa 2016 (Insinööritoimisto AX-LVI Oy 2016).
Mittauksen kohteena olivat hiukkaspitoisuudet ilmassa sekä tuhkasiilojen poistoilman hiukkaspitoisuus ja
-päästö.
Pölypitoisuuksien (kokonaisleijumapitoisuudet) mittaustulokset laitosalueella ja laitoksen ympäristössä
on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 3). Vuonna 2011 mittauksia tehtiin laitosalueella (1 kpl) sekä
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laitoksen ulkopuolella (2 kpl). Vuonna 2016 mittauksia tehtiin laitoksen ulkopuolella (2 kpl). Yhden mittausjakson kesto oli noin 24 tuntia. Ympäristön mittauspisteet sijaitsivat samalla suunnalla (laitoksen pohjois- ja luoteispuolella) ja etäisyydet tuhkasäiliöistä olivat molemmissa mittauksissa samaa luokkaa (noin
200–250 m). Vuoden 2011 mittausraportin mukaan pölypitoisuudet tuotantolaitoksella ja laitoksen ulkopuolella olivat pieniä ja alittivat selvästi ilmanlaadun ohjearvot. Vuonna 2011 mittaushetkellä tuotantomäärä Viitasaarella vastasi Kyynijärven laitoksen kapasiteettia 20 000 t/a. Myös vuonna 2016 pitoisuudet
olivat alhaisia, eivätkä ilmanlaadun ohjearvot ylittyneet. Vuonna 2016 mittaushetkellä tuotantomäärä Viitasaarella vastasi Kyynijärven laitoksen kapasiteettia yli 50 000 t/a.
Taulukko 3. Viitasaaren tuhkarakeistamon mittaustulokset 2011 ja 2016 sekä ilmanlaadun ohjearvot.
2011

2011

2016

Hengitettävät

Kokonaisleijuma

Kokonaisleijuma

hiukkaset (PM10)

μg/m3

(TSP)

(TSP) μg/m3

μg/m3
Laitosalue

9,2

-

-

-

5,0

22

5,9

30

120 **

120 **

Ympäristö: 1.mittaus
2. mittaus
Ilmanlaadun ohjearvot

70 *

(VNp 480/1996)
* Kuukauden 2. suurin vuorokausiarvo
** Vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste

Siilojen pölypäästöjä mitattiin molemmilla mittauskerroilla tuhkakuorman purkamisen aikana. Seuraavassa taulukossa on esitetty tulokset pölypitoisuuksina sekä pölypäästönä (taulukko 4). Tulokset ovat mittauksesta riippuen 2−3 näytteen keskiarvoja. Tuloksissa ei ole huomioitu mittausepävarmuuksia. Mittausten perusteella Viitasaaren tuhkasiilojen pölysuodattimet toimivat hyvin. Viitasaaren nykyisen ympäristöluvan päästöraja-arvo alittui selvästi.
Taulukko 4. Viitasaaren tuhkarakeistamon mittaustulokset 2011 ja 2016 sekä ilmanlaadun ohjearvot.
2011

2016

Siilo 1

1,6

0,5

Siilo 2

1,1

0,6

Siilo 1

1,1

0,3

Siilo 2

0,4

0,5

-

10

Pölypitoisuus (mg/m3)

Pölypäästö (g/h)

Ympäristöluvan
päästöraja-arvo (mg/m3)
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Vuonna 2011 pölypäästömittausten perusteella tarkasteltiin pölyn leviämistä ympäristöön myös laskennallisesti. Leijumamittausten tulokset olivat niin matalia, taustapitoisuuksien luokkaa, joten leviämislaskelmissa huomioitiin vain siilojen poistoilmakanavat. Tuhkasiilojen poistoilmakanavien toiminta-ajaksi
oletettiin leviämisaskelmassa kuusi tuntia vuorokaudessa. Laskennan perusteella toiminnan pölyvaikutukset ympäristöön ovat vähäiset.
Vuoden 2011 pölymittausten perusteella suurin pölyhaitta laitosalueella johtuu piha-alueella tapahtuvan
liikennöinnin nostattamasta pölystä. Vuoden 2016 mittausraportin mukaan laitoksen hiukkaspäästöt olivat suurimmaksi osaksi peräisin laitoksen päällystetyllä piha-alueella tapahtuvasta liikenteestä. Päästöjen
luonteesta johtuen toiminnan hiukkaspäästöt ovat voimakkaasti sidoksissa vallitseviin sääolosuhteisiin.

2.3.2

Piha-alueen hulevedet ja niiden hallinta

Tuotantolaitokselle on laadittu selvitys hulevesien hallinnasta (Destia Oy 2016). Raportissa on selvitetty
alueen hulevesien valuma-alueet, hulevesien määrät ja purkautumissuunnat sekä esitetty hulevesien hallintaratkaisu. Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennusten katoilta tai muilta vastaavilta pinnoilta
rakennetuilla alueilla pois johdettavaa sade- ja sulamisvesien aiheuttamaa pinta-valuntaa.
Hulevesien hallintarakenteiden mitoituksessa on huomioitu alueella syntyvä pinta- ja hulevesimäärä (sadanta ja alueen sisäinen valunta) ja sen hallinta. Oletuksena on, ettei alueelle virtaa pintavettä ulkopuolelta. Tuotantolaitoksen rakentaminen selvitysalueelle tuo muutoksia sekä syntyvän huleveden määrään
että hulevesien virtausnopeuksiin. Hulevesimääriä alueella on tarkasteltu selvityksessä valumakertoimien
avulla. Pintavalunta-arvion laskemiseksi osavaluma-alueille määriteltiin valumakertoimet. Asfalttipäällysteiset alueet ja kattopinnat aiheuttavat hulevesien määrän selvän kasvun sekä nopeamman virtauksen pois
alueelta.
Mitoitussateena selvityksessä on käytetty kerran kymmenessä vuodessa toistuvaa, kestoltaan 15 minuutin
sadetapahtumaa, jonka intensiteetti on 156 l/s∙ha. Mitoitussateen rankkuus on saatu Kuntaliiton Hulevesioppaasta (2012), jossa on esitetty säätutkamittauksiin perustuvat intensiteetit keskimäärin noin yhden
neliökilometrin aluesadannalle Etelä-Suomessa. Hulevesien mitoitusvirtaamaksi on saatu 670 litraa sekunnissa ja mitoitussateen kestoajan perusteella laskettu mitoitusvesimäärä on 602 m3.
Selvityksessä on esitetty alueella muodostuvan pinta- ja huleveden ohjaus, viivyttäminen ja esipuhdistus
sekä ylivuodon ohjaaminen alueen ulkopuolelle. Hule- ja pintavesi ohjataan kahteen viivytysaltaaseen. Viivytysaltaaseen numero 1 (alueen länsiosassa säkkivarastojen eteläpuolella) ohjataan suoraan kattovedet
välivarasto- ja tuotekatoksesta sekä säkkivarastosta ilman muuta käsittelyä. Ajoreittien ja muun asfalttipinnan valunta sekä raaka-ainekatosten ja rakeistamon kattovedet ohjataan öljynerottimien kautta viivytysaltaaseen numero 2, joka sijaitsee alueen kaakkoiskulmassa (ks. kuva 8).
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Selvityksen mukaan viivytysaltaat toimivat vesisäiliönä, jonka vesi käytetään tuotantoprosessissa. Viivytysaltaiden tavoiteltu kapasiteetti on 600 m³ tai enemmän. Viivytysaltaasta vesi johdetaan hiekkasuodattimen kautta kahteen lämpöeristettyyn vesisäiliöön (kapasiteetti 55 m³), josta se jatkaa tuotantoprosessiin.
Säiliöiden varanto on noin yhden vuoron tarve. Kuivien jaksojen varalle rakennetaan porakaivo ja kaupungin vesiliittymä. Hulevettä käytetään touko-syyskuussa piha-alueen kasteluun pölynsidontaa ja pihan puhdistamista varten.
Rankan sadetapahtuman varalle on varauduttu johtamaan ylimääräinen hulevesi maastoon. Viivytysaltaasta 1 ylivuotovesi ohjataan lännessä kulkevaan ojaan. Viivytysaltaasta 2 vesi johdetaan rummun kautta
Testiradantien alitse eteläpuolella sijaitsevaan ojaan, josta vesi valuu Kyynijärveen. Ylivuotavan veden laatua ja virtaamaa seurataan näytteenottokaivolla.
Viitasaaren tuotantolaitoksen hulevesinäyte
Ecolan Oy:n Viitasaaren tuhkarakeistamon hulevesijärjestelmä on valmistunut kesällä 2016. Hulevesialtaasta (laskeutusaltaasta) on otettu vesinäyte ja näytteestä on analysoitu sähkönjohtavuus, sulfaatti-, alumiini-, arseeni-, kalsium-, kupari-, kalium-, fosfori- ja lyijypitoisuus, pH ja kemiallinen hapenkulutus (Nab
Labs Oy 2016). Hulevesianalyysi kertoo piha-alueelta veteen joutuvien epäpuhtauksien laadusta ja määrästä.
Analyysitulosten mukaan veden sähkönjohtavuus oli korkea ja vesi oli selvästi emäksistä (pH 10,2). Orgaanisen aineen määrä (COD) oli pieni. Sulfaattipitoisuus oli selvästi kohonnut luonnonvesiin verrattuna. Metallipitoisuudet olivat alumiinia ja kaliumia lukuun ottamatta melko pieniä, ja elohopean pitoisuus oli alle
määritysrajan eli erittäin pieni. Öljyhiilivetyjen pitoisuus oli samoin alle määritysrajan. Elohopean ja kadmiumin pitoisuudet eivät ylittäneet Valtioneuvoston asetuksen 868/2010 (muutos 1308/2015) liitteen 1 B
mukaisia suurimpia sallittuja pintaveteen johdettavan veden päästöraja-arvoja. Metallipitoisuudet eivät
ylittäneet metalleille asetettuja ympäristölaatunormeja.
Ennen hulevesiallasta Viitasaarella on pienet sakka-altaat, joihin kiintoaine jää ja joita tyhjennetään kaivurilla mahdollisimman tiheään. Kaikki asfaltoidut alueet ja kattovedet purkautuvat hulevesialtaiden
kautta. Nokialla altaat ovat isompia ja useammassa osastossa. Näiden lisäksi Nokian hulevesijärjestelmässä on hiekkasuodatin ennen viimeistä allasta. Lisäksi Nokialla on toiminta järjestetty lähtökohtaisesti
siten, että toiminnot ovat valmiin rakeen varastointia lukuun ottamatta sisätiloissa ja piha-alueet saadaan
helposti pidettyä puhtaana.

2.3.3

Vaikutukset pintavesiin, pohjaveteen ja maaperään

Ecolanin tuotantoprosessissa tai varastoinnin aikana ei synny jätevesiä. Sosiaalitiloissa muodostuvat jätevedet johdetaan Nokian kaupungin viemäriverkkoon.
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Piha-alueelta tulevien hulevesien laatuun vaikuttaa ennen kaikkea tuhkan käsittelyyn käytettävän alueen
siisteys. Piha-alue pyritään pitämään puhtaana, jolloin hulevesien mukaan ei pääse kiintoainetta. Tuhkarakeiden seulonta ja murskaus tehdään sisätiloissa ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
Sadannasta merkittävä osa sitoutuu kevytkiviaineksen varastoaumoihin. Varastoauma pyritään pitämään
mahdollisimman kuivana ensisijaisesti aumaamalla se riittävän korkeaksi ja tarvittaessa kattamaan. Avoaumassa tapahtuvassa varastoinnissa ei yleensä synny suotovettä, sillä korkea avoauma kykenee sitomaan
vettä, ja tuhka varastoidaan aina huomattavasti kyllästymiskapasiteettia kuivempana. Tämä varmistetaan
varastoimalla tuotteita aumoissa enintään kahden vuoden ajan.
Toiminnalla ei ole vaikutusta tai vaikutus teollisuustontin maaperään ja pohjaveteen jää vähäiseksi, koska
sadevedet sitoutuvat aumoihin tai johdetaan hulevesijärjestelmään.

2.3.4

Toiminnan aiheuttama melu ja tärinä

Tuotantoprosessista syntyvä melu on hyvin vähäistä, sillä kaikki tuotantolaitteet sijaitsevat suljetussa tilassa. Merkittävin melulähde on lastaus- ja purkutoiminta.
Ecolan Oy:n tuhkan rakeistamistoiminnan aiheuttama melu mitattiin Viitasaaren rakeistamolla kesäkuussa 2011 (Symo Oy 2011). Normaalin toiminnan aiheuttama melutaso laitosalueen reunalla on mittauksen perusteella päivällä 45 ± 3 dBA ja yöllä 47 ± 3 dBA. Melu ei ole impulssimaista. Melu on pääosin
peräisin ulkona olevien kuljettimien ja koneiden toiminnasta sekä alueella kulkevien ajoneuvojen ja työkoneiden käynti- ja peruutusäänistä. Tuleva laitos vastaa melupäästöiltään Viitasaaren laitosta. Viitasaarella tehtyjen mittausten perusteella Ecolan Oy:n tuhkankäsittelylaitoksen toiminnasta yhdessä alueen
muiden toimijoiden kanssa ei ole aiheutunut meluhaittaa lähimmille kiinteistöille eikä naapurustolta ole
tullut valituksia melusta kaupungin ympäristönsuojelutoimeen tai toiminnanharjoittajalle.
Liikennöinti tapahtuu pääsääntöisesti arkisin klo 6–22 välisenä aikana, viikonloppuisin kuljetuksia on satunnaisesti. Tuotantolaitoksen lisääntyvä liikenne ei aiheuta läheisellä asuinalueella melutasolle annettujen ohjearvojen ylittymistä, sillä teollisuusalueella laitokselle johtava tiestö ei kulje asuinalueiden lävitse
eikä laitoksen melu kantaudu asuinalueelle asti.
Laitoksella ei ole merkittävää tärinää aiheuttavia laitteita. Tehdasalueen toiminnoista ei aiheudu tärinää
ympäristöön.

2.3.5

Jätteet

Rakeistusprosessissa ei synny prosessijätettä. Mahdolliset epäonnistuneet rakeistuserät voidaan kierrättää
takaisin prosessiin. Myös varastoinnissa kosteudesta tai muusta syystä paakkuuntuneet tuotteet murskataan ja palautetaan tarvittaessa uudelleen rakeistettavaksi.
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Tuotantotoimintaan liittyviä jätteitä ovat sosiaalitilojen jäte, hydrauliikkaöljyt ja rakennus- ja kunnossapitojäte. Hydrauliikkaöljyjä syntyy arviolta 400 litraa ja rakennus- ja kunnossapitojätettä muutamia tonneja
vuodessa. Jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa huomioidaan kunnalliset jätehuoltomääräykset. Vaaralliset
jätteet varastoidaan asianmukaisesti merkityissä astioissa lukituissa, tiivispohjaisissa merikonteissa tai
tuotantolaitoksen sisätiloissa. Jätteet toimitetaan paikallisen jätehuoltoyhtiön kautta käsittelyyn.
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HANKEKUVAUS

3.1 Yleistä
Energiantuotantolaitoksilta peräisin olevan tuhkan rakeistaminen aloitetaan alkuvuodesta 2017 Ecolan
Oy:n Nokian tuotantolaitoksessa. Tuhka rakeistetaan pääasiassa kevytkiviainekseksi, jota käytetään maarakennusaineena. Rakeistus aloitetaan kahdessa vuorossa viitenä päivänä viikossa vuoden ympäri.
Nokian tuotantolaitokselle on tarkoitus rakentaa vuoden 2017 aikana toinen tuotantolinja, jossa valmistetaan orgaanista luomulannoitetta. Näiden tuotteiden pääraaka-aineena käytetään eläinperäisiä sivutuotteita. Pääkomponenttina orgaanisissa luomulannoitteissa on lihaluujauho. Ecolan Oy valmistaa luomulannoitteita ja välittää niitä maataloutta palvelevien markkinointikanavien myytäväksi. Orgaanisten luomulannoitteiden parempi saatavuus parantaa luomuviljelyn toimintaedellytyksiä alueilla, joissa ei ole karjankasvatusta eikä lietelantaa käytettävissä.
Vuonna 2018 on tarkoitus käynnistää kolmas tuotantolinja (kompaktointilinja) tuhkalannoitteiden valmistamista varten. Tavoitteena on laajentaa toimintaa lisäämällä työvuoroja. Toiminnan laajentaminen
edellyttää lisäksi raaka-ainetuhkan varastointikapasiteetin lisäämistä. Laajemmalle toiminnalle aiotaan
hakea ympäristölupaa heti YVA-menettelyn päätyttyä.

3.2 Valmistettavat tuotteet
Nokian tuotantolaitoksella valmistettavat tuotteet eli kevytkiviaines, tuhkalannoite ja orgaaninen luomulannoite on esitelty seuraavassa taulukossa. Käytettävät raaka-aineet ja lisäaineet on esitelty tarkemmin
seuraavissa kappaleissa.
Taulukko 5. Valmistettavat tuotteet, niiden raaka-aineet ja mahdolliset lisäaineet.
Pääraaka-aine

Lisäaineet ja kemikaalit

fill-R®

Puun, turpeen ja kivihiilen

Lisäaineet (<15 massa-%): sementti, kalkki, ma-

Kevytkiviaines

tuhka

suunikuona, silikajauhe, kalkki-, sementti ja laastiteollisuuden sivutuotteet

Ecolan®

Puun ja turpeen tuhka

Lannoite
Luomulannoite

Boorihappo, kaliumsulfaatti/kaliumkloridi, apatiitti (fosfori), urea

Eläinperäiset sivutuotteet

Kaliumsulfaatti, vinassi- ja melassirejekti, jätevilja, höyhenjauhe, verijauhe

Uutena tuhkasta valmistettavana lannoitetuotteena laitoksella on tuhka-typpilannoite. Tuhka-typpilannoitetta on valmistettu Viitasaarella vuonna 2016 ja sen soveltuvuutta kangasmaiden metsälannoitteeksi
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selvitetään kesällä 2016 alkaneessa tutkimushankkeessa. Tuhka-typpilannoitteen valmistus ei edellytä
oleellisia muutoksia olemassa olevaan tuhkan rakeistusprosessiin.

3.3 Raaka-aineet
3.3.1

Tuhka

Tuhka on peräisin polttolaitoksilta, jotka käyttävät energiantuotantoon puuta, kuorta, turvetta ja/tai kivihiiltä. Tuhkan pääasiallinen hankinta-alue on esitetty seuraavassa kuvassa (kuva 10).

Kuva 10. Tuhkan pääasiallinen hankinta-alue

3.3.2

Eläinperäiset sivutuotteet

Orgaanisen luomulannoitteen pääraaka-aineena käytetään eläinperäisiä sivutuotteita (tyyppinimi 1B1 Orgaaniset eläinperäiset lannoitteet). Pääkomponenttina orgaanisissa lannoitteissa on lihaluujauho. Raakaaineet saapuvat tehdasalueelle kuivattuna ja hygienisoituna. Hygienisointi tarkistetaan toimittajan puolelta kuormakohtaisesti ennen Ecolan Oy:n tuotantolaitokselle toimittamista. Orgaanisen luomulannoitteen raaka-aineet tulevat myös pääasiallisesti kotimaisilta toimittajilta. Lihaluujauhon vastaanotto on tasaista ympäri vuoden.
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Lihaluujauhon käyttö lannoitteeksi sallittiin EU:ssa 2006. EU:n sivutuoteasetuksen (1069/2009) eläinperäiset sivutuotteet jaetaan niiden ihmisten ja eläinten terveydelle aiheuttaman riskin vakavuuden mukaan
luokkiin 1, 2 ja 3. Luokkaan 1 kuuluvat mm. eläinten ruhot ja ruhonosat, joissa on tai epäillään olevan TSEtartunta (Transmissible spongiform encephalopathies, kuten ns. hullun lehmän tauti) ja erikseen määritelty TSE-riskiaines. Luokan 2 sivutuotteita ovat esimerkiksi itsestään kuolleet siat ja siipikarja sekä lihantarkastuksessa hylätyt ruhon osat. Luokan 3 sivutuotteita ovat esimerkiksi teurastamoilta peräisin olevat
veri, luut ja höyhenet.
Lihaluujauho
Ecolan Oy:n vastaanottama lihaluujauho koostuu EU:n sivutuoteasetuksen määräämien luokkien 2 ja 3
sivutuotteista. Ecolan Oy:lle tulevan lihaluujauhon kuiva-ainepitoisuus on korkea (ks. taulukko 5). Sivutuotteet sisältävät runsaasti ravinteita. Seuraavassa taulukossa on esitetty lihaluujauhon ominaisuuksia.
Orgaanisen aineksen osuus tuotteessa on noin 75 %. Lihaluujauhon raekoko vastaa pitkälti tuhkan raekokoa.
Taulukko 6. Vastaanotettavan lihaluujauhon kuiva-aine- ja ravinnepitoisuuksia.
Kuiva-aine
Typpi (N)
Fosfori (P)
Kalium (K)

Luokka 2, Luokka 3
> 92 %, tyypillinen > 95 %
8−9 % kuiva-aineessa
5−6 % kuiva-aineessa
0,5−1 % kuiva-aineessa

Lihaluujauho tuodaan Nokian tuotantolaitokselle Honkajoki Oy:ltä. Honkajoki Oy on Honkajoen Kirkkokallion teollisuusalueella sijaitseva yhtiö, joka käsittelee teollisuudesta peräisin olevia eläinperäisiä sivutuotteita. Sivuotteita toimittavat maan suurimmat teurastamot. Lisäksi Honkajoki Oy vastaa valtakunnallisesti tilalla kuolleiden tuotantoeläinten keräilystä ja käsittelystä. Honkajoki Oy jalostaa eläinperäisiä sivutuotteita valkuaisrehuksi, lannoitteeksi, eläinrasvaksi ja energiaksi. Lihaluujauhoa voidaan käyttää sekä
rehuraaka-aineena että lannoitevalmisteena.
Käsittelyprosessina Honkajoki Oy:llä on käytössä ns. renderöintiprosessi, jossa raaka-aineet käsitellään
painesteriloinnin avulla. Luokkien 2 ja 3 sivutuotteet kuivataan, steriloidaan ja hydrolysoidaan sivutuoteasetuksen mukaisesti 133 °C:ssa ja 3 bar paineessa vähintään 20 minuutin ajan. Painesteriloinnin jälkeen
eläinrasva ja kuiva-aine (lihaluujauhomassa) erotetaan toisistaan. Lihaluujauhomassa jauhetaan mekaanisesti, kuumennetaan, pakataan suursäkkeihin ja varastoidaan.
TSE-riskiainesta (1. luokka) käsitellään Honkajoella erillään 2 ja 3. luokan sivutuotteista. Ecolan Oy vastaanottaa ainoastaan luokkien 2 ja 3 sivutuotteita.
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Honkajoki analysoi jokaisen tuotantoerän ennen toimittamista Ecolan Oy:lle. Tuotantoerä koostuu yhden
vuorokauden tuotannosta. Lihaluujauhosta analysoidaan salmonella ja streptokokit, lisäksi otetaan näytteenottosuunnitelman mukaiset ympäristönäytteet.

3.3.3

Kemikaalit ja muut lisäaineet

Rakeistetun tuhkan tuotannossa voidaan käyttää samoja lisäaineita, kuin nykyiselläkin tuotannolla. Kevytkiviaineksen valmistuksessa lisäaineina voivat olla muun muassa sementti, kalkki ja sopivat reaktiiviset
piiyhdisteet. Tuhkalannoitteen tuotannossa käytetään boorihappoa, kaliumsulfaattia/kaliumkloridia, apatiittia, superfosfaatti-kalisuolaseosta ja ureaa.
Orgaanisia luomulannoitteita valmistetaan erilaisista seoksista. Orgaaniseen luomulannoitteiseen lisätään
kaliumsulfaattia, jotta tuotetta ei ole mahdollista käyttää rehuna. Kaliumsulfaatin osuus on oltava vähintään 3 %, jotta lakisääteinen vaatimus täyttyy (Maa ja metsätalousministeriön asetus 12/12). Rakeistuksen
apuaineena käytetään mm. sokerituotannossa syntyviä sivutuotteita (vinassin ja melassin erotusjae). Mahdollisia muita lisäaineita ovat jätevilja, höyhenjauhe ja verijauhe. Melassi, vinassi, jätevilja ja höyhenjauhe
ovat pelletöinnin apuaineita. Verijauhe on typpipitoista, joten sillä voidaan mm. nostaa lannoitteen typpipitoisuutta.
Luomulannoitteen lisäaineet (höyhenjauhe ja verijauhe) toimitetaan laadunvarmistuksen jälkeen Honkajoelta Nokialle suursäkeissä. Vinassi ja melassirejektin nestettä jonka viskositeetti on korkea ja tulee säiliöautolla. Kaliumsulfaatti tulee suursäkeissä.
Uutena kemikaalina aiotaan ottaa käyttöön urea, jota käytetään lisäaineena tuhka-typpilannoitteen valmistuksessa. Ureaa varastoidaan hallissa rakeisena irtotavarana 400 m3 betonilaakasiilossa tai säkitettynä.
Käyttömäärä vuodessa on alkuvaiheessa 200 tonnia ja tulevaisuudessa mahdollisesti 1 000 tonnia.
Tuotannon lisäaineiden ja kemikaalien vuosittaiset käyttömäärät kasvavat tuotannon laajetessa. Määriä ja
varastointitapaa tarkennetaan YVA-menettelyn kuluessa.

3.4 Tuhkan varastointi ja rakeistusprosessi
Tuhkan rakeistukseen rakennetaan toinen linja. Kuvassa 11 on esitetty rakeistusprosessin kaavio, kun tuotantolaitoksella on kaksi tuhkan rakeistuslinjaa. Prosessin kulku on pääpiirteittäin samanlainen molemmilla tuotantolinjoilla. Raaka-ainetuhkan vastaanottoon ja varastointiin sekä lopputuotteiden varastointiin ja poiskuljetuksiin ei tule oleellisia muutoksia tuotannon laajentamisen yhteydessä.
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Kuva 11. Tuhkan rakeistusprosessi laajennuksen jälkeen.

3.5 Orgaanisten lannoitteiden valmistus ja varastointi
3.5.1

Pelletöintiprosessi ja varastointi

Lihaluujauho saapuu tehtaalle umpikonttikuljetuksina. Kuljetuksia on Honkajoelta päivittäin. Kontit varastoidaan pihan asfaltoidulla alueella ja tyhjennetään sisätiloissa tuotantoon. Luomulannoitteiden tuotantoa on korkeintaan noin 100 tonnia päivässä. Alkuvaiheessa Nokialla on kontteja kerrallaan korkeintaan yhdeksän kappaletta eli 135 tonnia lihaluujauhoa. Muut luomulannoitteen raaka-aineet toimitetaan
Honkajoelta Nokialle umpikonteissa tai suursäkeissä.
Raaka-aineiden käsittely, tuotanto, pakkaus ja valmiin tuotteen varastointi tapahtuvat sisätiloissa raakaainekatoksessa, jossa ei ole avoimia oviaukkoja. Tuotantoon siirretään kontillinen kerrallaan ja tyhjennetään pyöräkoneella annostelijoihin prosessia varten. Tuotantotiloihin asennetaan pölynpoistoimuri, johon
liitetään raaka-ainesuppilot estämään pölyn leviämistä hallin sisällä ja ulos sieltä. Myös seulonnasta pölyä
imetään pölysykloneille.
Orgaaniset lannoitteet valmistetaan matriisipelletöintilinjastolla. Linjastoon kuuluvat raaka-aineiden
annostelijat, sekoittaja, pelletöintikone sekä kasakuljetin ja säkityslaite suursäkkien pakkaukseen. Kaikki
koneet ja laitteistot sijaitsevat raaka-ainekatoksessa. Pelletöinnissä jauhemainen seos puristetaan
reikämatriisin päällä pyörivillä kollerirullilla matriisin lävitse, jolloin syntyvä paine muodostaa pellettiä.
Tuotteeseen lisätään tuotantotehoa ja pelletin kestävyyttä parantavia aineita. Seuraavassa kuvassa (kuva
12) on esitetty valmistusprosessin kaavio. Tuotanto on pitkälti automatisoitu ja sitä ohjataan yhtäaikaisesti
muiden rakeistusprosessien rinnalla. Prosessi vastaa puun pelletöintiä, mutta lannoitteeksi valmistettava
pelletti on pienempi.
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Kuva 12. Orgaanisen luomulannoitteen valmistusprosessi.

Kuva 13. Pelletöintilinjan sijainti. Kaikki pelletöintiin liittyvät toiminnot sijaitsevat raaka-ainekatoksessa,
ml. säkitys.
Prosessin jälkeen tuote säkitetään raaka-ainekatoksessa. Suursäkit säilytetään säkkihalleissa, ellei tuotteilla ole pikaista toimitusta tiedossa. Toimitus eteenpäin tapahtuu rekka-autoilla suursäkeissä.
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Laadunvarmistus

Ecolan analysoi näytteen Nokialla (viikkonäyte). Tuotetta ei toimiteta laitokselta eteenpäin ennen analyysin valmistumista. Analysoitavia ovat raskasmetallit, fosfori ja kalium. Lisäksi tehdään ulkopuolinen, tyyppinimen vaatima analysointi tuote-erittäin kahden kuukauden välein (tai noin 1 000 tonnin välein). Myös
Evira valvoo tuotteen laadunseurantaa ja tuotteita pistokokein.

3.6 Prosessien vedenkulutus
Prosessivettä kuluu tuotantolaitoksella noin 0,3 m3 yhtä käsiteltävää tuhkatonnia kohden. Vedenkulutus
eri kapasiteeteilla on esitetty seuraavassa taulukossa. Lisäksi vettä kuluu sosiaalitiloissa. Luomulannoitteiden tuotannossa ei käytetä vettä.
Taulukko 7. Vedenkulutus eri tuotantokapasiteeteilla.
Kulutus / a
Vesi,

Tuotantokapasiteetti

Tuotantokapasiteetti

20 000 t/a

130 000 t/a

6 000

39 000

m3

3.7 Energiankulutus
Tuhkalannoitteen valmistukseen tarkoitettu kompaktointilinja kuluttaa energiaa enemmän kuin rumpulinja, joten energiankulutus rakeistettavaa tonnia kohden on suurempi. Luomulannoitteen pelletöinti puolestaan kuluttaa enemmän energiaa kuin tuhkan rakeistus. Energiankulutuksen määrää ja laatua tarkennetaan YVA-menettelyn kuluessa.
Työkoneiden ja niissä käytettävien polttoaineiden käyttö lisääntyy tuotannon laajenemisen myötä.

3.8 Rakenteet
Laitokselle rakennetaan rumpulinjan lisäksi toinen tuotantolinja eli kompaktointilinja ja tuodaan matriisipelletöintilinjasto. Kompaktointiprosessia käytetään tuhkapohjaisten lannoitteiden valmistukseen.
Uutta kompaktointilinjaa varten ei ole tarpeen rakentaa uusia rakennuksia, vaan linja mahtuu samaan
rakeistamoon ensimmäisen linjan kanssa. Myöskään pelletöintilinjasto ei vaadi lisärakentamista.
Raaka-aineelle tarvitaan lisää varastointitilaa. Arinatuhkille rakennetaan toinen raaka-ainevarasto. Varastosiiloja lentotuhkalle tarvitaan lisää vähintään neljä kappaletta.
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3.9 Liikenne
Liikennöinti laitosalueelle koostuu pääasiassa raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetuksesta ja henkilökunnan työmatkoista. Kuljetus tapahtuu kuorma-autoilla käyttäen kuljetusreittejä, jotka on kuvattu
kappaleessa 2.2.10. Kuljetusten määrä tulee lisääntymään suoraan suhteessa tuotannon kasvuun. Liikennöinti tapahtuu pääsääntöisesti arkisin klo 6–22 välisenä aikana. Viikonloppuisin kuljetuksia on satunnaisesti. Hanke aiheuttaa pientä lisääntymistä myös henkilöautoliikennemäärissä. Arvio tuhkan rakeistukseen liittyvien ajojen määrästä eri tuotantokapasiteeteilla ja luomulannoitteen tuotantoon liittyvät ajot on
esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 8). Taulukon lukemat ovat meno- ja paluuliikenteen summia.
Taulukko 8. Tuhkan ja luomulannoitteen rakeistukseen liittyvät raskaan liikenteen kuljetukset (tulevat ja
lähtevät) eri tuotantokapasiteeteilla.
Eläinperäinen sivu-

Tuhka
Vastaanottomäärä,

tuote

20 000

130 000

30 000

2−8

10−25

4

tonnia/vuosi
Ajoa/päivä,
raskas liikenne
Laitosalueella tapahtuva liikenne käsittää lähinnä valmiiden tuotteiden siirtoa ja käsittelyä pyöräkuormaajalla. Alkuvaiheessa myös laitosalueella tapahtuvan liikenteen määrä lisääntyy suoraan suhteessa tuotannon kasvuun. Suuri tuotantomäärä mahdollistaa erilaisten kuljettimien rakentamisen, jolloin pyöräkuormaajalla ajo vähenee. Tuotannon vakiintuessa on lisäksi mahdollista automatisoida joitain toimintoja.
Piha-alueella liikennöinti vaikuttaa pölyn muodostumiseen, kun kuormaajan kauhasta mahdollisesti pudonneet tuhkarakeet saattavat jauhautua.

3.10 Merkittävimmät ympäristökuormitusta aiheuttavat toiminnot ja ympäristönsuojelutoimenpiteet
Tuhkan rakeistusprosessin pääperiaatteet laitosalueella tulevat olemaan samanlaisia myös toiminnan laajentamisen jälkeen. Raaka-ainetuhkaa varastoidaan siiloissa, joihin asennetaan ilmanpuhdistimet. Tuhkasiiloja tarvitaan laitokselle enemmän, mutta kaikkien täyttö ei tule tapahtumaan samanaikaisesti. Sisätiloissa on pölynpoistojärjestelmät. Pölynpoistojärjestelmien tekniset tiedot tuotanto- ja varastointitiloittain
esitetään arviointiselostuksessa. Tuotantoprosessissa tai varastoinnin aikana ei synny jätevesiä tai jätteitä.
Orgaanisen luomulannoitteen osalta ympäristöaltistumista ehkäistään käsittelemällä ja varastoimalla pääraaka-aine (lihaluujauho) sisätiloissa. Myös raaka-aineiden syöttö prosessiin sekä itse prosessointi tapahtuu sisätiloissa. Tuotantolinja on suljettu ja mahdollisesti avoinna oleviin kohteisiin, kuten materiaalien
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syöttösuppiloihin asennettaan pölynpoistoimuri. Valmis tuote on pelletti. Se pakataan suursäkkeihin toimitusta varten. Varastoitaessa raaka-aineita ulkona pidetään huoli, että ne eivät pääse kostumaan.
Kokemusperäisen tiedon perusteella lihaluujauho ei juurikaan haise. Hajua voi ilmetä, mikäli lihaluujauho
pääsee kostumaan. Tuotanto tehdään kuitenkin kuivana ja suljetussa sisätilassa. Myöskään muut orgaanisen lannoitteen valmistukseen käytettävät eläinperäiset sivutuotteet (höyhen- ja verijauho) eivät tavallisesti aiheuta hajua ympäristöön, sillä ne toimitetaan laitokselle kuivattuna ja hygienisoituna.
Laitoksella tehdään arviointimenettelyn aikana koepelletöintejä. Koetoiminnan aikana saatuja tuloksia ja
kokemuksia, kuten tietoja prosessin tuottamasta alitteesta, energian kulutuksesta, tuotantotehosta ja soveltuvista raaka-aineista voidaan käyttää arvioinnissa.
Viitasaaren tuotantolaitoksen toiminnan perusteella liikenne on toiminnanaikaisista ympäristökuormitusta aiheuttavista tekijöistä yksi merkittävimmistä. Liikenne käsittää raaka- ja lisäaineiden kuljetukset
tehdasalueelle, tuotteiden siirrot ja pakkaamisen piha-alueella sekä rakeistetun tuhkan kuljettamisen pois
laitosalueelta. Lisääntyvä liikenne vaikuttaa meluun, pölyyn sekä pakokaasupäästöihin.
Käytettäviin kemikaaleihin tulee jonkin verran muutoksia nykyiseen toimintaan verrattuna. Veden- ja
energiankulutus tehtaalla kasvavat tuotannon laajenemisen myötä. Kompaktori ja pelletöintikone kuluttavat enemmän energiaa käsiteltyä tonnia kohden kuin rumpurakeistus. Toiminnasta syntyvät jätemäärät
lisääntyvät hieman toiminnan laajentuessa, mutta prosessijätettä ei edelleenkään synny. Muutokset esitetään arviointiselostuksessa taulukkomuodossa ja lukuarvoina kaikkien arvioitavien vaihtoehtojen osalta.
Prosessisuunnittelussa on pyritty minimoimaan energian, kemikaalien ja veden käyttö tuotettua tonnia
kohden.
Piha-alueen hulevesijärjestelmän suunnittelussa on otettu huomioon toiminnan laajentuminen. Hulevesiä
on tarkoitus käyttää paitsi prosessivetenä, myös piha-alueen kasteluun pölyämisen estämiseksi. Kastelujärjestelmän tarkempi kuvaus sekä arvio vaikutuksesta piha-alueen pölytasoihin esitetään arviointiselostuksessa. Järjestelmä sijoitetaan välivaraston ja tuotevaraston päätyyn. Pölyämistä torjutaan tarvittaessa
myös kostuttamalla ja harjaamalla pölyävää piha-aluetta. Tuhkan käsittelyalue puhdistetaan säännöllisesti
niin, ettei kentän pinnalle kerry tuhkapölykerrosta.
Tuotantolaitoksen aiheuttaman melun ei arvioida muuttuvan oleellisesti laajennuksen vuoksi. Meluhaittoja minimoidaan työsuunnittelun avulla ajoittamalla meluisimmat toimet arki- ja päivätyöajalle sekä sijoittamalla melua aiheuttavia toimintoja sisätiloihin (murskaus ja seulonta).
Tuhkaan liittyviä ympäristöriskejä voivat aiheuttaa tuhkapölyn leviäminen ympäristöön, tuhkan tai tuhkasta liukenevien aineiden joutuminen piha-alueen reunoille maaperään ja edelleen vesistöön sekä työkoneiden ja kuorma-autojen öljy- tai polttoainevuoto piha-alueella. Riskejä hallitaan muun muassa estämällä
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pölyämistä tehokkailla suodattimilla, varastoimalla seulomattomat välituotteet välivarastossa ja valmiit
lannoitetuotteet valmistuotevarastossa tai säkeissä, sekä varastoimalla rakeinen valmis kevytkiviaines aumattuna pihalla sekä kostuttamalla ja puhdistamalla piha-aluetta. Työkoneet ja prosessilaitteet huolletaan
ja suodattimien toimintaa tarkkaillaan säännöllisesti.
Lihaluujauhon käsittelyyn ja varastointiin liittyvät ympäristöriskit selvitetään arviointimenettelyn aikana.
Selvitettäviä asioita ovat mm. mahdollinen pölyräjähdysvaara ja itselämpeneminen. Myös pölyävyyteen,
hajuihin ja haittaeläinten esiintymiseen liittyvät riskit selvitetään paitsi lihaluujauhon, myös muiden orgaanisen lannoitteen tuotantoon tarvittavien raaka-aineiden osalta. Selvitys perustuu vastaavilta tuotantolaitoksilta saataviin kokemuksiin.
Eläinperäisiin sivutuotteisiin liittyy patogeenien leviämisriski, mikäli tuotteita ei käsitellä asianmukaisesti.
Steriloinnilla tai hygienisoinnilla, omavalvonnalla ja laaduntarkkailulla varmistetaan, että sivutuotteista ei
pääse leviämään ympäristöön taudinaiheuttajia. Toiminnan omavalvontasuunnitelma päivitetään ja hyväksytetään Eviralla ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontasuunnitelmassa on kuvattu toimiminen
häiriötilanteissa.
Toiminnan laajentamiseen liittyvän rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia aiheuttavat liikenne sekä
rakennustöistä johtuva melu ja mahdollisesti pöly. Meluhaittoja minimoidaan rakentamisvaiheessa työsuunnittelun avulla ajoittamalla meluisimmat toimet arki- ja päivätyöajalle. Tuotannon laajentamisen vaatima rakentaminen ei ole erityisen laajaa, vaan pääosa uusista toiminnoista saadaan sijoitettua olemassa
oleviin rakennuksiin.
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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY

4.1 YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely
YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja eri tahojen huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyllä pyritään ehkäisemään haitallisten ympäristövaikutusten syntyminen sekä
sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. YVA-laissa on säädetty arviointimenettelystä ja sen osapuolista, asiakirjoista sekä vaiheista.
YVA-laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin ryhtymistä. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on, että hankkeesta vastaava ja lupia myöntävät
viranomaiset ovat ennakkoon selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole päätöksenteko- tai lupamenettely. Arvioinnissa ei tehdä
päätöstä hankkeen toteuttamisesta tai toteutettavasta vaihtoehdosta. Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat luvat haetaan erikseen kullekin luvanvaraiselle toiminnalle. Hanketta koskevassa lupapäätöksessä tai
siihen rinnastettavassa muussa päätöksessä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon.
YVA-asetuksen 6.1 §:n kohdan 11 b ja 12 mukaan Ecolan Oy:n tuhkarakeistamon laajentamishanke edellyttää YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn soveltamista, koska laitoksen tuotantokapasiteetti kasvaa
siten, että hankkeen seurauksena laitos käsittelee jätettä yli 100 t/päivä. Kaikkien laitokselle vastaanotettavaksi suunniteltujen raaka-ainejakeiden katsotaan kuuluvan hankeluettelon kohtaan 11b.

4.2 YVA-menettelyn osapuolet
Ecolan Oy toimii hankkeesta vastaavana. Hankkeesta vastaava on toiminnanharjoittaja, joka on vastuussa
suunnitellun hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. Ecolan Oy vastaa myös YVA-menettelyn toteuttamisesta. Konsulttina ympäristövaikutusten arvioinnin tekemisessä toimii Linnunmaa Oy.
YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. Yhteysviranomaisella tarkoitetaan
viranomaista, joka YVA-lain 2.1 §:n kohdan 6 nojalla huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten
arviointimenettely järjestetään.
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4.3 Arviointimenettelyn sisältö
YVA-menettelyn kulku on esitetty seuraavassa kuvassa (kuva 14). Arviointimenettely käynnistyy, kun
hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Pirkanmaan ELY-keskukselle. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyssä käsiteltävistä
hankkeen toteuttamisvaihtoehdoista, tehtävistä selvityksistä ja arviointimenettelyn ja osallistumisen järjestämisestä. ELY-keskus kuuluttaa arviointiohjelmasta ja asettaa arviointiohjelman nähtäville. ELY-keskus pyytää vaikutusalueen kunnilta ja viranomaisilta tarvittavat lausunnot sekä varaa kansalaisille mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen. Kansalaiset voivat jättää arviointiohjelmasta mielipiteitä arviointiohjelmaa koskevassa kuulutuksessa ilmoitetulla tavalla. ELY-keskus esittää omassa lausunnossaan, miten lausunnot ja mielipiteet tulee ottaa huomioon ja laatii niistä lisäksi yhteenvedot.

Kuva 14. YVA-menettelyn kulku.
Arviointiselostusvaiheessa toteutetaan hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointi arviointiohjelman ja ELY-keskuksen siitä antaman lausunnon pohjalta. Arviointiselostuksessa selvitetään
ympäristön tila, esitetään hankkeen ja sen vaihtoehtojen aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointitulokset ja vaikutusten merkittävyys, vertaillaan eri vaihtoehtoja keskenään sekä suunnitellaan, miten haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää.
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ELY-keskus pyytää lausunnot ja mielipiteet arviointiselostuksesta sekä arviointiohjelmasta. Arviointimenettely päättyy, kun ELY-keskus toimittaa lausuntonsa arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä sekä
muut lausunnot ja mielipiteet hankkeesta vastaavalle.
Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto ovat hankkeesta vastaavan ja lupaviranomaisen aineistona heidän omassa päätöksenteossaan. Lupaviranomainen esittää lupapäätöksessä, miten
YVA-arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto on otettu huomioon.

4.4 Arvioinnin aikataulu
YVA-menettelyn vaiheet ja suunniteltu aikataulu ovat nähtävissä seuraavassa taulukossa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun arviointiohjelma toimitetaan yhteysviranomaisena toimivalle Pirkanmaan ELY-keskukselle marraskuussa 2016. Lausunnot ja mielipiteet ohjelmasta toimitetaan ELY-keskukselle kuulutuksessa olevaan päivämäärään mennessä. Yhteysviranomaisen on kuukauden kuluessa
kuulutuksen päättymisestä annettava oma lausuntonsa arviointiohjelmasta. Tavoitteena on, että arviointiselostus valmistuu helmikuussa 2016. Arviointiselostuksen kuulemisen ja yhteysviranomaisen lausunnon jälkeen arviointimenettely päättyy arviolta huhti- toukokuussa 2017.
Taulukko 9. YVA-menettelyn vaiheet ja tavoiteaikataulu.

Työn vaihe
Kuukausi
Y VA-ohjelma
Arviointiohjelman laatiminen
Arviointiohjelmasta kuuluttaminen
Mielipiteet ja lausunnot
Y leisötilaisuus/työpaja asukkaille
Y hteysviranomaisen lausunto
Y VA-selostus
Arviointiselostuksen laatiminen
Arviointiselostuksesta kuuluttaminen
Mielipiteet ja lausunnot
Y htey sv iranomaisen lausunto ja Y V Amenettely n päätty minen

10

2016
11

12

1

2017
2
3

4
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HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT JA PÄÄTÖKSET

5.1 Ympäristölupa
Ecolan Oy Nokian tuotantolaitoksella on Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 18.5.2016
myöntämä ympäristölupa tuhkan vastaanottoon, käsittelyyn ja varastointiin (päätösnumero 4/2016). Mikäli YVA-menettelyssä oleva laajennushanke toteutetaan, tulee ympäristölupa tarkistaa YSL 29.1 §:n nojalla luvanvaraisen toiminnan olennaisen muuttamisen vuoksi. Toiminnan ympäristölupaa koskevat säädökset sisältyvät ympäristönsuojelulakiin (527/2014, YSL) ja sen nojalla ympäristönsuojelusta annettuun
valtioneuvoston asetukseen (713/2014, YSA).
Ympäristölupahakemus voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi tullaan toimittamaan käsiteltäväksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon heti YVA-menettelyn päätyttyä. Ympäristölupapäätös
voidaan tehdä vasta sitten, kun yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, eli kun YVA-menettely on päättynyt. YSL 49 §:n mukaan ympäristölupa tulee myöntää,
mikäli toiminnasta ei aiheudu lupamääräykset ja toiminnan sijoittaminen huomioon ottaen yksinään tai
yhdessä muiden toimintojen kanssa yksilöityä haittaa terveydelle, ympäristölle, maaperälle, pohjavedelle,
merelle, luonnonolosuhteille tai lähialueen asukkaille.

5.2 Rakennuslupa
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) mukainen rakennuslupa haetaan tarvittaessa Nokian kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta ennen lisärakentamisen aloittamista.

5.3 Muut luvat
Valmistettava tuhkalannoite kuuluu lannoitevalmistelain (539/2006) piiriin. Lannoitevalmistelain mukaiset asiakirjat (omavalvontasuunnitelma) päivitetään uutta tuotantoa vastaaviksi. Tuotannon laajentamisella ei ole vaikutusta tuhkasta valmistettavien lannoitevalmisteiden tyyppinimiin.
Ecolan Oy on REACH-rekisteröinyt käyttämänsä tuhkan. Rekisteröinnissä tuhkan käsittelylle on laadittu
altistumisskenaariot, joiden mukaisia riskinhallintatoimenpiteitä Ecolan Oy noudattaa toiminnassaan. Altistumisskenaarioissa on huomioitu sekä ihmisten että ympäristön altistuminen.
Orgaanisten eläinperäisten sivutuotteiden käsittely vaatii laitoshyväksynnän (Euroopan Parlamentin ja
Neuvoston asetus (EY) N.o 1069/2009, artikla 23). Hyväksyntä haetaan Eviralta.
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Ecolan Oy:n toiminnassa käytetään lannoitevalmisteiden lisäaineina kemikaaleja, joista osa on luokiteltu
terveydelle vaaralliseksi. Ecolan Oy selvittää toimintansa laajuuden ja hakee tarvittavat luvat kemikaalien
varastointiin ja käsittelyyn Tukesilta.
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ARVIOINNISSA KÄSITELT ÄVÄT VAIHTOEHDOT

6.1 Arvioitavat vaihtoehdot
YVA-lainsäädäntö edellyttää vaihtoehtojen tutkimista tarpeellisessa määrin YVA-menettelyn aikana. Lisäksi yhden tutkittavista vaihtoehdoista tulee olla hankkeen toteuttamatta jättäminen eli niin sanottu nollavaihtoehto, ellei se ole erityisestä syystä tarpeeton. Vaihtoehdot on esitetty seuraavassa taulukossa sekä
seuraavissa kappaleissa.
Taulukko 10. YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot.

Tuhkan vastaanotto ja käsittely,
t/a
Eläinperäisten sivutuotteiden
vastaanotto ja käsittely, t/a
Tuotannon toiminta-aika
Lisärakentaminen ja
-toiminnot

VE0

VE1

VE2

20 000

130 000

130 000

–

–

30 000

2-vuoro

3-vuoro

3-vuoro

–

– Kompaktointilinja

– Kompaktointilinja

– Varastotiloja

– Pelletöintilinja
– Varastotiloja

6.2 Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta
Nollavaihtoehdon mukaan Ecolan Oy ottaa vastaan ja käsittelee tuhkaa vuosittain yhteensä 20 000 tonnia
nykyisen ympäristölupansa mukaisesti. Nollavaihtoehdon (VEo) tarkoituksena on toimia vertailuvaihtoehtona muille toteuttamisvaihtoehdoille ja kuvata tilannetta, missä toiminta jatkuu nykyisellään.

6.3 Vaihtoehto 1: Tuhkan vastaanottomäärä 130 000 t/a
Vaihtoehdon 1 (VE1) mukaisesti Ecolan Oy hyödyntää tuhkaa vuositasolla 130 000 tonnia. Kapasiteetin
kasvu mahdollistetaan lisäämällä työvuoroja sekä rakentamalla uusi tuotantolinja (kompaktointilinja) ja
lisäämällä varastotilaa raaka-ainetuhkalle. Tuotantolaitoksella on toimintaa vähintään viitenä päivänä viikossa ja kolmessa työvuorossa.
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6.4 Vaihtoehto 2: Tuhkan vastaanottomäärä 130 000 t/a ja orgaanisten luomulannoitteiden tuotanto
Vaihtoehdon 2 (VE2) mukaisesti Ecolan Oy hyödyntää tuhkaa vuositasolla 130 000 tonnia. Kapasiteetin
kasvu mahdollistetaan lisäämällä työvuoroja sekä rakentamalla uusi tuotantolinja tuhkan käsittelyyn
(kompaktointilinja) ja uusi tuotantolinja eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyyn (pelletöintilinja). Eläinperäisiä sivutuotteita vastaanotettaisiin laitokselle korkeintaan 30 000 tonnia vuodessa luomulannoitteiden tuotantoon. Lisäksi rakennetaan varastotilaa. Tuotantolaitoksella on toimintaa vähintään viitenä päivänä viikossa ja kolmessa työvuorossa.

6.5 Vaihtoehtojen vertailu
YVA-menettelyssä vaihtoehtojen vertailu tapahtuu vaihtoehtojen 1 tai 2 sekä nollavaihtoehdon välillä. Vertailun perusteella voidaan tunnistaa laajentuvasta tuotannosta aiheutuvat ympäristövaikutukset verrattuna nykytilanteeseen. Ympäristövaikutuksista tunnistetaan myös mahdolliset yhteisvaikutukset alueen
muiden toimintojen kanssa. Vaihtoehtojen vertailussa nollavaihtoehto rinnastetaan muihin vaihtoehtoihin, jotta saadaan todenmukaista tietoa hankkeen tarpeellisuudesta ja aiheutuvista ympäristövaikutuksista.
Vaihtoehtojen vertailu perustuu hankkeelle annettaviin ympäristötavoitteisiin, muodostettaviin vertailukriteereihin sekä tavoitteiden toteutumisen arviointiin. Ympäristötavoitteiden muodostamisessa otetaan
huomioon


luonnon- ja ympäristönsuojeluarvot ja niiden merkittävyys



terveyden ja viihtyisyyden turvaaminen



lainsäädäntö



viranomaisten, sidosryhmien ja kansalaispalautteen painotukset



alueen käytölle asetetut tavoitteet ja strategiat



valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet kiertotaloudelle

Tavoitteet ja käytettävät arviointikriteerit muodostetaan arviointityön aikana. Kriteerit valitaan siten, että
niillä voidaan mahdollisimman selkeästi kuvata tarkasteltavia muutoksia. Vaikutusten arviointi laaditaan
hankkeen vaihtoehtojen vaikutuksia ja tavoitteita koskevana yhteenvetotarkasteluna. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa hyödynnetään Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimassa IMPERIAhankkeessa kehitettyä ARVI-menetelmää ja sitä tukeva työkalua. Työkalu on saatavissa Jyväskylän yliopiston verkkosivuilta osoitteesta http://imperia.jyu.fi/.
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YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA MUUT TOIMIJAT

Ympäristön muut toimijat ja Eco3-alue

Kyynijärven teollisuusalue sijoittuu Kolmenkulman Eco Industrial Park -alueelle (Eco3), joka on uusi
cleantech- ja bio-/kiertotaloustoimijoille suunnattu alue Tampereen, Nokian ja Ylöjärven kaupunkien kulmassa (kuva 15). Teollisuusalueelle rakentuu uudenlainen ja monialainen bio- ja kiertotalouden liiketoiminnan keskittymä sekä kansallinen bio- ja kierto- sekä vesitalouden kärkihanke. (Verte Oy 2016.)

Kuva 15. Nokian, Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien kulmaus, jonka tuntumaan Eco3-alue sijoittuu.
Kyynijärven alueen nykyiset toimijat ja suunnitellut toiminnot on merkitty seuraavaan karttakuvaan (kuva
16). Karttaan merkittyjen toimijoiden lisäksi alueellinen toimija Verte Oy edistää uusien työpaikkojen,
osaamisen sekä palvelurakenteiden syntymistä ja kehittymistä Kolmenkulman alueelle.
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Kuva 16. Nykyiset toimijat, rakenteilla sekä suunnitteilla olevat hankkeet Kyynijärven ja Koukkujärven
alueella.
Nokian Vesi Oy suunnittelee uutta jäteveden käsittelylaitosta Ecolan Oy:n tontin pohjoispuolelle (kuva 16).
Nykyinen puhdistamo sijaitsee Nokian keskustan tuntumassa Kullaanvuoressa. Ecolan Oy:n tontin pohjoispuolella Pirkanmaan Jätehuolto Oy suunnittelee puolestaan jätteenkäsittelykeskuksensa yhteyteen
biokaasulaitosta, jossa hyödynnettäisiin erilliskerättyä biojätettä ja puhdistamolietettä. Käsiteltävät lietteet tulisivat pääosin Nokian Vesi Oy:n uudelta jätevedenpuhdistamolta. Nokian Vesi Oy ja Pirkanmaan
Jätehuolto Oy toteuttavat hankkeilleen yhteisen YVA-menettelyn, jossa YVA-ohjelman on tarkoitus valmistua marraskuussa 2016.
Ecolan Oy:n tontin lähistölle Koukkujärven länsipuolelle on suunniteltu kalliokiviaineksenotto- ja murskaustoimintaa. Louhoshankkeen hankevastaava on NCC Roads Oy. Suunnitelma-alue sijaitsee tilalla Metsäilkka 536-407-6-56. Kalliokiviaineksen ottamisen tarkoitus on tuottaa kalliokivimurskeita ja -sepeleitä
muun muassa asfaltti-aseman tarpeisiin ja muuta NCC Industry Oy:n rakentamista ajatellen. NCC Industryn louhoshankkeen suunnitelman (saatu NCC Roads Oy 11.5.2016) mukaan louhinnan ja murskauksen
toiminta keskittyisi ajalle 1.9.–15./30.4. Kuljetuksia ja kuormauksia olisi ympäri vuoden. Suunnitelmaalueella tuotetaan kalliomurskeita maksimissaan 400 000 tonnia vuodessa. Hankkeen YVA-tarpeen arvioinnin päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.
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Ecolan Oy:n eteläpuolella toimii muun muassa betoniasema, rakennus- ja maanrakennusliikkeitä sekä
korjaamo. Alueelle on lisäksi suunnitteilla muun muassa Ecomation Oy:n pyrolyysilaitos sekä Nowaste
Oy:n kierrätystoimintaa.
Muita lähialueen teollisuusalueita ovat esimerkiksi valtatie 11:n eteläpuolella sijaitsevat Kankaantaan ja
Lehtimäen teollisuusalueet ja Nokian kaupungin keskustassa sijaitseva perinteinen suurteollisuuden tuotantoalue, Nokianvirta. Alueen yrityksiä ovat mm. Nokian Renkaat Oy ja Oy SCA Hygiene Products Ab.

7.2 Ilmanlaatu
Nokian kaupungin julkaiseman ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman (2016) mukaan
Nokialla ilmaa kuormittavat pääasiassa teollisuus, energiantuotanto ja liikenne. Myös kallionlouhinta ja murskaus aiheuttavat etenkin Pohjois-Nokialla pölypäästöjä. Jätevedenpuhdistamot ja -pumppaamot
sekä kaatopaikat aiheuttavat päästöjä, joihin lukeutuvat myös hajupäästöt. Muut merkittävät teollisuudesta aiheutuvat ilmapäästöt ovat liuotinpäästöt (VOC) ja hajupäästöt varsinkin Nokian keskustassa.
Teollisuuden osalta päästöt ovat viime vuosikymmeninä vähentyneet Nokialla. Suurin osa teollisuuden
päästöistä on seurausta energiantuotannosta. Nokian ilmanlaatu on parantunut huomattavasti, kun suuremmissa energiantuotantoyksiköissä on siirrytty hiilen ja öljyn käytöstä maakaasun käyttöön ja öljy on
jäänyt lähinnä varapolttoaineeksi. Kaukolämmön sekä teollisuuden höyryntuotannossa ollaan parhaillaan
siirtymässä pääosin kiinteiden polttoaineiden (pelletti, hake, turve) käyttöön maakaasun sijaan. Tämä tulee hieman lisäämään energiantuotannon päästöjä nykyisestä.
Nokialla hiukkaspitoisuutta ilmassa lisäävät muun muassa katupöly sekä rakentamisesta johtuva louhinta
ja murskaus. Myös pientalojen oheislämmitys ja saunanlämmitys puilla lisää paikallisesti haitta-aineita
ilmassa.
Nokian ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman (2016) mukaan liikenne aiheuttaa merkittävän osan Nokian ilmapäästöistä. Kolme valtatietä, teollisuuden raskas liikenne, kasvava asukasmäärä
sekä laajeneva yhdyskuntarakenne lisäävät liikenteestä aiheutuvia hiukkas ja typenoksidipäästöjä myös
tulevaisuudessa. Suurin osa ilmaan joutuvista typen oksideista johtuu nykyään liikenteestä. Ympäristönsuojeluviranomainen ei pidä ilmanlaadun jatkuvaa mittausta Nokialla tarpeellisena, sillä ilmaa kuormittavien rikkidioksidi- ja typpioksidien pitoisuudet ilmassa eivät ole Nokialla ylittäneet raja-arvoja yli kahteenkymmeneen vuoteen.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen hajupäästöjen lähteitä ja niiden
suuruutta ja vaikutuksia lähialueilla on selvitetty 2014 (Ramboll Finland Oy 2014b). Selvitykseen sisältyi
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mittauksia sekä päästöjen leviämismallinnus. Kenttämittausten mukaan hajupitoisuus vaihteli jätteenkäsittelyalueen ja se pohjoispuolella suuresti. Mallinnuksen perusteella voimakkaita hajuja esiintyy lähimmällä asuinalueella (VT 11 eteläpuolella) 1−3 prosenttia vuoden tunneista. Havaittavia hajuja (yli yhden
hajuyksikön hajuja) arvioitiin esiintyvän asuinalueella 5−10 prosenttia vuoden tunneista. Lähempänä käsittelyaluetta sijaitsevilla ulkoilu- ja teollisuusalueilla hajutunteja esiintyy usein. Selvityksen hajukarttojen
mukaan esimerkiksi Ecolanin tontilla selvästi havaittavia hajuja (yli 3 hajuyksikköä/m3) esiintyy 5−20 prosenttia vuoden tunneista. Selvityksen mukaan hajujen esiintyminen painottuu hieman vallitsevan tuulen
suuntaan päästölähteiden koillispuolelle.

7.3 Pinta- ja pohjavedet
Lähimpänä vesistönä Ecolan Oy:n hankealueen läheisyydessä on Kyynijärvi, josta laskevassa Kyyninojassa
elää luontainen purotaimenkanta. Kyyninoja laskee Kyynijärvestä etelään Nokian keskusta-alueen läpi Nokianvirtaan. Ecolanin tontti sijaitsee Kyynijärven valuma-alueella. Nokian alueen suuret reittivedet sijaitsevat hankkeen vaikutusalueen ulkopuolella.
Kyynijärveen laskeutuu vesiä muun muassa Haukijärvestä, joka sijaitsee Koukkujärven kaatopaikan itäpuolella. Haukijärveen on aiemmin (1983 asti) laskeneet lännestä kaatopaikka-alueen suoto- ja valumavedet, ja Haukijärven vesi on jossain määrin kaatopaikalta tulleen kuormituksen pilaamaa. Kaatopaikan vaikutukset näkyvät järviveden korkeana sähkönjohtavuutena sekä korkeina kokonaistyppi- ja ammoniumtyppipitoisuuksina.
Ecolan Oy:n lähimmät pohjavesialueet on esitetty seuraavassa kuvassa (kuva 17). Laitosalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat kaakossa ja etelässä. Molempiin on etäisyyttä noin kolme kilometriä. Eteläpuolella Nokian keskusta-alueella sijaitseva Maatialanharjun pohjavesialue on I-luokan pohjavesialue. Pohjoispuolella lähin pohjavesialue on Ylöjärvenharju (I-luokka), jonne
on lyhimmillään matkaa reilu kolme kilometriä.
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Kuva 17. Ecolan Oy:n hankealuetta lähimmät pohjavesialueet.

7.4 Kallio- ja maaperä
Ecolanin tontin maaperä on hiekkamoreenia ja kalliota ja lisäksi tontin lounaiskulmaan on merkitty alue,
jossa on täytemaata (kuva 18). Rakennuspaikan valmistelussa tontin kalliota murskattiin ja tontti tasattiin
murskeella ennen rakentamista. Ennen rakentamisen aloitusta tontin 8,3 hehtaarin pinta-alasta noin 6
hehtaaria oli vanhaa kalliokiviainesten ottoaluetta sekä varastokenttää ja rakentamatonta luonnontilaista
aluetta oli noin 2,2 hehtaaria. NCC Industry Oy (entinen NCC Roads Oy) on toiminut tontilla noin 15
vuotta. Toiminta on käsittänyt louhintaa.
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Kuva 18. Maaperän koostumus Kyynijärven alueella.

7.5 Melu ja tärinä
Nokian kaupungin julkaiseman ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman (2016) mukaan
melua aiheuttavat Nokialla pääasiassa teollisuus, tie- ja raideliikenne, rakentaminen, kallionotto ja murskaus sekä ampuma- ja moottoriradat sekä tilapäisesti erilaiset tapahtumat varsinkin kesäaikaan. Suurilla
teollisuuslaitoksilla sekä energiantuotantoyksiköillä on oltava ympäristöluvat, joissa annetaan melua koskevia määräyksiä, joten alueet, joille teollisuus aiheuttaa melua, ovat Nokialla tiedossa. Melun vaikutuksia
pyritään vähentämään muun muassa ympäristönsuojelumääräyksillä sekä meluilmoituksista annettavien
päätösten ehdoilla.
Nokialla liikennemäärät ovat kasvaneet jatkuvasti valtateillä, keskusta-alueella sekä suurilla kokoojakaduilla, joten tämän vuoksi myös liikenteestä aiheutuvan melun haitta on lisääntynyt. Sekä rata- että tieliikenteen meluhaittoja on pyritty vähentämään kaavoituksella ja rakenteellisilla meluntorjuntatoimilla. Melun lisäksi rata- ja tieliikenne saattavat aiheuttaa ympäristössään myös tärinää. (Nokian kaupunki 2016)
Rakentaminen aiheuttaa yleensä tilapäistä meluhaittaa ympäristöönsä. Rakentamiseen voidaan laskea lukeutuvan myös kallion louhinta ja murskaus. Varsinkin Pohjois-Nokialla on useita laajempia pitkäaikaisia
kallionottoalueita, joiden melu ja tärinä koetaan aika ajoin häiritsevänä koko Pohjois-Nokian alueella. (Nokian kaupunki 2016)
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Nokian ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman (2016) mukaan Kyynijärven teollisuusalueella melua aiheuttavat teollinen toiminta sekä lähistöllä olevat ajoradat. Ajoradoista ongelmattomia melun kannalta ovat Nokian Renkaat Oyj:n testirata sekä ajoharjoitteluratasäätiön rata. Lisäksi alueella on
motocrossrata sekä speedwayrata. Moottoriurheiluratojen ympäristöluvissa toimintaa on rajoitettu varsinkin kesäaikana meluhaittojen vuoksi. Edellinen meluselvitys alueen tilanteesta on tehty vuonna 2004.
Moottoriratojen melutasot
Vuonna 2004 Kyynijärveltä aiheutuvaa melua selvitettiin meluavimpien toimintojen osalta. Selvitys liittyi
Nokian Kankaantaan kylään suunniteltujen motocross- ja autourheiluratojen ympäristömelun selvittämiseen (Ramboll Finland Oy 2004). Meluselvityksessä on huomioitu merkittävimmin ympäristömelua aiheuttavat toiminnot, joita ovat moottoriurheiluradat sekä louhinta- ja murskauslaitoksen (sijainti nykyisen Ecolanin tontin luoteiskulmassa) ja asfalttiaseman melu. Selvityksen mukaan moottoriratojen melu
arvioidaan yleensä yhtä voimakasta tieliikennemelua häiritsevämmäksi. Moottoriradoilla käytettävät ajoneuvot ovat tieliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja meluisampia. Toisaalta yöaikainen melu ei ole ongelma,
koska toiminta tapahtuu päiväaikaan. Selvityksen mukaan toiminnoista aiheutuvat ekvivalentti- ja maksimimelutasot pysyvät häiriintyvissä kohteissa pääosin alle sovellettavien ohjearvojen (VNp 993/1992).
Pieni mahdollisuus lievälle ekvivalenttimelutason ylittymiselle todettiin lähimmän Natura 2000 -alueen
osalta, kun tarkastellaan kaikkien lähteiden aiheuttamaa yhteismelua.
Vuoden 2004 meluselvitystä on päivitetty vuonna 2010 autoratojen osalta ja 2014 on laskettu speedwayradan melutasoja. Vuoden 2010 selvityksen mukaan yhteislähtötilanteissa maksimitaso voi nousta lähimmällä Natura 2000 -alueella tasolle 55 dB, mutta Natura 2000 -alueilla sovellettava 45 dB:n A-painotettu
keskiäänitason raja ei ylity selvityksen mukaisissa tilanteissa. Vuoden 2014 selvityksen mukaan speedwayradalta aiheutuva A-painotettu keskiäänitaso lähimpien asuinrakennusten kohdalla on 45 dB ja Natura
2000 -alueelle kohdistuva melutaso jää selvästi alle 45 dB.

7.6 Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet
Ecolan Oy:n hankealueen läheisyydessä sijaitsee Kaakkurijärvien Natura 2000 -alue. Lähimmillään järville on tontilta matkaa vajaa kilometri pohjoisessa ja lännessä (kuva 19). Kaakkurijärvien alue on pienten
järvien ja lampien kokonaisuus. Se on tärkeä pesimäalue uhanalaiselle kaakkurille.
Hankealueesta noin 250 metrin päässä kaakossa sijaitsee Kyynijärvi. Kyynijärvestä alkunsa saavassa Kyyninojassa elää luontainen purotaimenkanta. Kyynijärvi on luokiteltu vedenlaadun perusteella luokkaan
välttävä.
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Kuva 19. Laitosaluetta lähimmät luonnonsuojelualueet. Kyynijärvelle matkaa hankealueelta noin 250 m.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen itäpuolella on tavattu hajuheinää
(Cinna latifolia), joka on EU:n luontodirektiivin liitteen IV b mukainen nk. tiukasti suojeltava putkilokasvi.
Lajilla on Pirkanmaalla noin 60 nykyistä tai epävarmaa esiintymää. Lajin esiintymistä Nokian ja Tampereen rajalle sijoittuvalla Kolmenkulman alueella on selvitetty viime vuosina mm. alueelle suunniteltujen
hankkeiden ja kaavoituksen vaikutusarviointien yhteydessä. Lajin esiintymispaikkoja ei löytynyt hankealueen välittömästä läheisyydestä.
Tontin ympäristössä on tehty useita kasvillisuus- ja eliöstöselvityksiä. Tontin pohjoispuolella tehtiin
vuonna 2016 alueen liito-oravaselvitys sekä kasvillisuusselvitys (M. Ranta 2016). Molempien selvitysten
alue rajautui pääasiassa Ecolan Oy:n ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n nykyisen toiminta-alueen väliin (kuva
20). Liito-oravan oleskelusta alueella ei löytynyt mitään merkkejä selvityksessä. Luontoselvityksen mukaan selvitysalueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain, metsälain, vesilain tai EU direktiivien tarkoittamia
erityisiä luontokohteita tai lajeja, jotka tulisi huomioida alueen kaavoitusta suunniteltaessa. Selvityksessä
on todettu, että kohteen metsät ovat tavanomaisia talousmetsäkäytössä olevia metsiä ja osittain vahvasti
kulttuurivaikutteisia ympäröivien alueiden luonteesta johtuen.
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Kuva 20. Kyynijärven luontoselvitysalueen aluerajaus 2016 (rajaus mustalla). Ecolanin tontin pohjoisosa
kuvan vasemmassa alakulmassa.

7.7 Yhdyskuntarakenne, maankäyttö ja rakennettu ympäristö
7.7.1

Maankäyttö ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Maankäytön suunnittelun ohjaus perustuu Suomessa maankäyttö- ja rakennuslakiin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat suunnittelua maakunnissa ja kunnissa. Niiden lisäksi suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maankäyttöön vaikutetaan myös esimerkiksi
erilaisilla seutu- ja kuntastrategioilla.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tavoitteena on muun muassa varmistaa, että maakuntien ja
kuntien kaavoituksessa huomioidaan valtakunnallisesti merkittävien seikat sekä toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä. Tavoitteena on myös esimerkiksi auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä
elinympäristö ja kestävä kehitys. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät kokonaisuuksina
muun muassa 1) toimivaa aluerakennetta, 2) eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua, 3)
kulttuuri- ja luonnonperintöä, virkistyskäyttöä ja luonnonvaroja sekä 4) toimivia yhteysverkostoja ja energiahuoltoa. (Ympäristöhallinto 2016)
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Maakuntakaava
Pirkanmaalla ovat voimassa valtioneuvoston 29.3.2007 vahvistama Pirkanmaan 1. maakuntakaava ja ympäristöministeriön 8.1.2013 vahvistama Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava (turvetuotanto) sekä ympäristöministeriön 25.11.2013 vahvistama Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava (liikenne ja logistiikka) (Pirkanmaan liitto 2016a). Seuraavassa kuvassa on esitetty kaavaote Pirkanmaan maakuntakaavan yhdistelmäkaavakartasta. Ecolanin tontti sijaitsee teollisuus- ja varastoalueella.
Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, tässä tapauksessa Kyynijärvi-Juhansuo osayleiskaavan alueella. Kyynijärvi-Juhansuo osayleiskaava ei kuitenkaan ulotu Ecolan Oy:n tontin länsipuolelle, jossa on maa- ja metsätalousvaltainen alue (kaavamerkintä MU), jolla on erityistä ulkoilunohjaamistarvetta. Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden pääkäyttömuoto on metsätalous ja joille suuntautuu tai on odotettavissa ulkoilukäyttöä.
Kaakkurijärvien Natura 2000 -alue kuuluu alueeseen, joka on maakuntakaavassa merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alueeksi. Lisäksi lähelle on merkitty ulkoilureittejä (harmaat ympyrät), jotka ovat seudullisesti merkittäviä, ja joita koskee suunnittelumääräys: ”Suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä sekä yhteydet virkistysalueisiin. Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota olevan tiestön
ja poluston käyttömahdollisuuksiin sekä luonnon arvojen säilymiseen suuntaamalla reitit kulutusta kestäville alueille.”
Pirkanmaalla on vireillä uuden kokonaismaakuntakaavan, Pirkanmaan maakuntakaava 2040, laatiminen.
Maakuntakaavassa 2040 tehdään valinnat siitä, millaiseksi maakunnaksi Pirkanmaan halutaan kehittyvän
tulevaisuudessa. Erityisinä tavoitteina on vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja kehittää vastuullista ja
kestävää yhdyskuntarakennetta. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -verkkosivujen mukaan kaavaehdotussaineisto on julkisesti nähtävillä ja siitä voi jättää muistutuksen 10.10–11.11.2016. Tämän jälkeen saadut
muistutukset ja niiden pohjalta tarvittavat muutokset kaavaehdotukseen käsitellään maakuntahallituksessa ja tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntakaavan keväällä 2017. (Pirkanmaan
liitto 2016c).
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Kuva 21. Ote Pirkanmaan maakuntakaavayhdistelmä (Pirkanmaan liitto 2016b)

Kuva 22. Ote Kyynijärvi-Juhansuo osayleiskaavakartasta. Ecolanin tontilla merkintä EO/T-1 (Nokian kaupunki 2016b).
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Kyynijärvi-Juhansuo osayleiskaava
Kyynijärven alueella on voimassa ympäristöministeriön 30.11.2007 vahvistama Kyynijärven-Juhansuon
osayleiskaava (kuva 22). Kaava on oikeusvaikutteinen. Ecolanin tontti on merkitty kaavassa maa-ainesten
ottoalueeksi ja ottamisen päätyttyä alue on määrätty asemakaavoitettavaksi teollisuus- ja varastoalueeksi
(merkintä EO/T-1). Kaavan mukaan liike- ja toimistotiloja voidaan rakentaa alueelle enintään 50 % rakennetusta kerrosalasta ja alueelle ei saa sijoittaa myyntipinta-alaltaan yli 400 m2:n suuruisia päivittäistavarakaupan myymälöitä. Myös Ecolanin tontin eteläpuolella sijaitsee teollisuus- ja varastoalue. Kaavassa
Ecolanin tontin etelä- ja itäpuolelle on osoitettu kevyen liikenteen reitti. Osayleiskaavassa koko alueesta
merkittävä osa on merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi (T-1, E0/T-1). Länsiosassa on huomattava osa
suojaviheralueita (EV-1) ja itäosassa virkistysalueita (V-2). Länsiosa rajautuu Koukkujärventiehen ja etelässä valtatiehen 11. (Nokian kaupunki 2016b).
Asemakaavat
Kyynijärven asemakaava on esitetty seuraavassa kuvassa (kuva 23). Kaava-alue on merkitty pääosin teollisuusalueeksi (T-7). Alueita koskee muun muassa seuraava määräys: me-3. ”Merkintä osoittaa, että korttelialueelta rakentamisen ja toiminnan aiheuttama päivä- ja yömelutaso saa olla läheisellä Natura 2000 alueella korkeintaan 45 dBA ja maksimimelutaso korkeintaan 55 dBA.” Kyynijärven rannan alue on merkitty suojaviheralueeksi (EV).
Ecolan Oy:n tontin pohjoispuolella on vireillä asemakaavoitus (25. kaupunginosassa). Tarkoitus on kaavoittaa uuden jätevedenpuhdistamon (Nokian Vesi Oy) ja nykyisen jätteenkäsittelykeskuksen (Pirkanmaan Jätehuolto Oy) alueet. Myös Ecolan Oy:n tontin itäpuoleisella alueella on vireillä asemakaavoitus
(25. ja 26. kaupunginosat). (Nokian kaupunki 2016c.)
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Kuva 23. Kyynijärven asemakaavaote, johon Ecolanin tontti on merkitty.

7.7.2

Kulttuuriperintö

Nokian keskustan tuntumassa on useita kulttuuriperinnöltään merkittäviksi tunnistettuja kohteita. Hankealueita lähimmät valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet (Nokian kirkko
ja Maatialan pappila) sijaitsevat Nokian kaupungin keskustan tuntumassa reilun kolmen kilometrin
päässä (RKY 2009). Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 aineistona olevan selvityksen Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 perusteella lähimpänä sijaitsevat, maakunnallisesti merkittävät kohteet ovat Nokian asemanseutu ja asuinalueet Nokian keskustassa (Pirkanmaan
liitto 2016). Kohteet sijaitsevat lähimmillään noin 2,3 kilometrin päässä Ecolan Oy:n tontilta. Maakuntakaava 2040 aineiston mukaan lähimmät muinaisjäännökset (mm. Viikin Kartano) sijaitsevat yli kolmen
kilometrin päässä hankealueesta. Hankkeen sijoituspaikan lähistöllä ei ole myöskään maatalousalueilla
sijaitsevia, kulttuurihistoriallisesti merkittäviä maisemia.

7.8 Tieliikenne
Ecolan Oy:n hankealueen vieressä länsipuolella kulkee pohjois-etelä -suuntainen Koukkujärventie. Tien
linjaukseen on asemakaavoitettu uusi, suorempi katulinjaus (ks. kuva 23), mutta toistaiseksi tie kulkee
kauempana Ecolanin tontista. Kyynijärven teollisuusalueen eteläpuolella sijaitseva valtatie 11 on itä-länsisuuntainen väylä Nokialta Poriin. Valtatie 11 on tärkeä teollisuuden kuljetusten käyttämä reitti. Tie on
kokonaisuudessaan kaksikaistainen.
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Liikennevirasto teettää vuosittain koko maan kattavat liikennemääräkartat, joissa liikennemääriä
kuvataan vuoden keskimääräisellä vuorokausiliikenteellä (KVL) ja sen yksikkö on ajoneuvoa / vuorokausi
Valtatien 11 keskimääräinen vuorokausiliikenne on Kyynijärven alueen eteläpuoleisella tieosuudella 7 702
autoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus liikenteestä on 619 ajoneuvoa eli kahdeksan prosenttia.
(Liikennevirasto 2016)

7.9 Asutus ja elinolot
Nokia sijaitsee vetovoimaisella Tampereen seudulla. Asukkaita Nokialla on noin 33 000. Kyynijärven teollisuusalueella ei ole asutusta. Valtatie 11 erottaa Kyynijärven teollisuusalueen kaupungin keskustasta ja
läheisistä asuinalueista. Ecolan Oy:n tontin rajalta etäisyys valtatien 11 eteläpuoleiseen asutukseen on noin
900 metriä. Hankealueen lähimmät häiriintyvät kohteet on esitetty seuraavassa kuvassa. Kyynijärven teollisuusalueen ympärillä on virkistysalueita. Seuraavassa kuvassa esitetyt ulkoilureitit ovat seudullisia ja
niille on yhteys Tampereen ja Ylöjärven suunnasta hankealueesta koilliseen.

Kuva 24. Hankealuetta lähimmät häiriintyvät kohteet (Halimaan asuinalue, koulu ja virkistyskohteet).
Kaakkurijärvien Natura 2000 -alueet on esitetty kuvassa 19.

YVA-arviointiohjelma 10.11.2016

8

59 (75)

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TOTEUTTAM INEN

8.1 Arvioinnin rajaus
YVA-menettelyssä on tarkoituksena arvioida hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia,
jotka kohdistuvat


maaperään, vesiin, ilmaan, kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen;



ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;



yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön;



luonnonvarojen hyödyntämiseen ja



näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

Ecolan Oy:n hankkeen arvioitavat vaikutukset on esitetty seuraavassa kuvassa (kuva 25). Arvioinnissa huomioidaan rakentamisen, toiminnan sekä toiminnan lopettamisen aikaiset vaikutukset. Arvioinnissa huomioidaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin vaikutuksia alueella. Painopiste vaikutusten selvittämisessä
asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Eri sidosryhmien ja kansalaisten tärkeiksi
kokemista asioista saadaan tietoa tiedottamis- ja kuulemismenettelyissä.

Ilmanlaatu,
ilmasto
Pinta- ja
pohjavedet

Ihmiset ja
yhteiskunta

Liikennemäärät ja turvallisuus

Maa- ja
kallioperä
Vaikutukset

Yhdyskuntarakenne,
maankäyttö,
maisema

Kasvillisuus,
eläimisto,
ekologia

Melu ja
tärinä

Luonnonvarat

Kuva 25. Hankkeen arvioitavat vaikutukset rakentamisen, toiminnan ja toiminnan lopettamisen
aikana
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Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa erityisen tarkastelun kohteena ovat toimintojen


vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen



toiminnan aiheuttama muutos liikennemäärissä ja siitä aiheutuvat vaikutukset



toiminnan aiheuttama melu ja sen vaikutukset



toiminnan päästöt ilmaan ja sen vaikutukset



toiminnan aiheuttamat vaikutukset pintavesiin



vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan

Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen kaikki toiminnat ja niistä aiheutuvat muutostekijät ympäristöön. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan vaikutukset hankkeen koko elinkaaren ajalta. Hankkeen keskeiset
vaiheet ovat:


tuotannon laajentamisen vaikutukset rakentamisaikana



laajennetun toiminnan aikaiset vaikutukset



toiminnan lopettamisen vaikutukset

Ympäristövaikutusten arvioinnissa keskitytään toiminnan aikaisten vaikutusten selvittämiseen. Ympäristövaikutusten merkittävyyttä voidaan arvioida vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin ympäristörasituksen suhteen. Ympäristön sietokyvystä saadaan tietoa hyödyntämällä tutkimustietoa ja annettuja ohjearvoja. Normaalitoiminnan aikaiset arvioitavat vaikutukset, käytettävä aineisto ja menetelmät on esitelty
tarkemmin kappaleissa 8.2.1–8.2.10. Riskeihin ja häiriötilanteisiin liittyvää arviointia on tarkennettu kappaleessa 8.2.12. Lisäksi suoritettavissa arvioinneissa huomioidaan oleellisimmat epävarmuustekijät.
Hankkeen rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia tarkastellaan arviointiselostuksessa omana kokonaisuutenaan, muun muassa melun ja pölyn osalta. Vaihtoehtoihin 1 ja 2 sisältyvä rakentaminen ei ole
kuitenkaan erityisen laajaa. Rakentamiseen liittyvä vaikutusten arviointi on kuvattu tarkemmin kappaleessa 8.2.13. Myös tuotantotoiminnan oletettu toiminta-aika selvitetään ja toiminnan lopettamisen vaikutukset tunnistetaan ja arvioidaan.
Seuraavassa kuvassa (kuva 24) on esitetty etäisyyksiä Ecolanin tontilta. Tarkempi vaikutusalueen rajaus
tehdään arvioitavan ympäristövaikutuksen ominaisuuksien sekä ympäristön ominaisuuksien perusteella.
Pääosin arvioinnissa tarkasteltava alue on Ecolanin tontilta noin yhden kilometrin säteellä eli Kyynijärven
teollisuusalueella sekä Koukkujärventien länsipuolella sijaitsevalla alueella. Tästä poiketen aluerajauksessa huomioidaan seuraavat toiminnot:


Toimintaan liittyvän liikenteen (rakentaminen, raaka-aineet, valmiit tuotteet) vaikutuksia arvioidaan valtatielle 11 asti, jolla toiminnan aiheuttaman liikenteen vaikutus peittyy muuhun liikenteeseen.



Vaikutukset vesistöön arvioidaan Kyynijärvi-Kyyninoja alueella.



Vaikutukset luontoon ja kasvillisuuteen (melu, pintavedet, ilmapäästöjen leviäminen) arvioidaan
Kaakkurijärvien Natura 2000 -alueelle ja hajuheinän tunnetuille esiintymisalueille asti.
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Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön liittyen arvioidaan tuhkan ja lihaluujauhon hankinta- ja
käyttöalueella.



Vaikutukset ilmastoon arvioidaan alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.



Sosioekonomisten vaikutusten tarkastelualueen muodostavat lähiympäristön asukkaat ja virkistyskäyttäjät sekä Nokian kaupunki ja lähikunnat.

Kuva 26. Etäisyyksiä Ecolanin tontilta. Pääosin arvioinnissa tarkasteltava alue on hankealueelta noin 1 km
säteellä. Arvioitavan alueen tarkempi rajaus tehdään arvioitavasta vaikutuksesta/kohteesta riippuen.

8.2 Arvioitavat vaikutukset sekä käytettävät aineistot ja menetelmät
Hankkeesta aiheutuvien ympäristövaikutusten ennakoimisessa hyödynnetään Ecolan Oy:n Viitasaaren
tuotantolaitoksen toiminnan ympäristövaikutusten seurantatietoja sekä ympäristövaikutuksista tehtyjen
tutkimusten tuloksia. Arvioinneissa käytettävä aineisto on luetteloitu yksityiskohtaisemmin kunkin vaikutusarviointiosion alla kappaleissa 8.2.1 - 8.2.10. Monissa eri osioissa hyödynnetään myös seuraavia lähteitä:


Nokian kaupungin verkkosivut (muun muassa kaavoitus, luonto, melu)



Suomen ympäristökeskuksen
http://www.syke.fi/avointieto

(SYKE)

tarjoama

Avoin

tieto

-palvelun

verkkosivusto:
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Lisäksi lihaluujauhon osalta arvioinnissa hyödynnetään Honkajoki Oy:ltä saatavia tietoja jauhon käsittelystä ja ominaisuuksista sekä Honkajoki Oy:n renderöintilaitoksen laajennus- ja kehittämishankkeeseen
liittyneen, vuosina 2008−2009 toteutetun YVA-menettelyn materiaaleja.

8.2.1

Vaikutukset ilmanlaatuun

Arvioinnissa käytettävänä aineistona on:
-

Ilmanlaadun kansalliset ohjearvot

-

EU:n direktiiveihin perustuvat raja- ja kynnysarvot

-

Nokian kaupungin verkkosivuilta saatava materiaali, kuten ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2016–2020

-

VTT:n toteuttama Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmää (LIPASTO: http://lipasto.vtt.fi/index.htm)

-

Ecolan Oy:n Viitasaaren tuotantolaitoksella toteutettu pölymittaus sekä pölyn leviämismallinnus
(Symo Oy 2011)

-

Ecolan Oy:n Viitasaaren tuotantolaitoksella toteutettu pölymittaus (Insinööritoimisto AX-LVI Oy
2016)

-

Garcia et al. 2007. Factors contributing to the poor bulk behavior of meat and bone meal and
methods for improving these behaviors. Julkaistu lehdessä Bioresource Technology 98 (2007) ss.
2852–2858.

-

Suunniteltua orgaanisten lannoitteiden tuotantoa vastaavien tuotantopaikkojen haju- ja pölypäästötietoja.

Yhdyskuntailman epäpuhtauksille on annettu Suomessa terveys- ja kasvillisuusvaikutusten ehkäisemiseksi kansalliset ohjearvot sekä EU:n direktiiveihin perustuvat raja- ja kynnysarvot. Ohjeistus perustuu
ilmanlaadun ohjearvoista tehtyyn valtioneuvoston päätökseen (480/1996) ja ilmanlaadusta annettuun valtioneuvoston asetukseen (38/2011). Tuotannon päästöjen laatua ja määrää verrataan olemassa oleviin
raja- ja kynnysarvoihin sekä arvioidaan vaikutukset terveyteen, kasvillisuuteen, Natura 2000 -alueelle ja
läheisen vesistön laatuun.
Tuhkan rakeistuksesta aiheutuvat päästöt ilmaan selvitetään Viitasaaren vastaavanlaisella rakeistuslaitoksella toteutettujen mittaustulosten perusteella (ks. kappale 2.3.1). Tuhkasiilojen poistokanavista on mitattu pölypäästöjä ja pitoisuuksia, leijuvaa pölyä on mitattu ympäristössä ja lisäksi vuonna 2011 on tehty
pölyn leviämismallinnus. Tuhkasiilojen poistokanavista mitatut pitoisuudet olivat pieniä (< 1,6 mg/m3) ja
myös ympäristössä pitoisuudet olivat alhaisia. Mittausten perusteella pölyhaitta on lähtöisin lähinnä pihaalueelta maasta eikä laitoksen prosesseista. Pistemäisiä, normaalitoiminnan aikaisia pölylähteitä ei tule
olemaan Nokian tuotantolaitoksella. Pienten ympäristöstä mitattujen pitoisuuksien ja pistemäisten pölynlähteiden puuttumisen vuoksi leviämismallinnusta hiukkaspitoisuuksista ei pidetä perusteltuna. Lisäksi
Nokian laitoksen suunnittelussa on alusta asti huomioitu pölypäästöjen rajoittaminen myös toimintojen
sijoittelun, piha-alueen liikenteen sekä puhdistamisen ja kostutuksen osalta. Viitasaaren toiminnasta tehdyt mittaukset nähdään arvioinnissa riittävänä pääasiallisena aineistona. Yksittäisten siilojen pölypäästö-
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jen perusteella voidaan arvioida useammasta siilosta aiheutuvaa päästöä. Muita aineistoja pölyn leviämisen ja vaikutusten arvioinnissa ovat muun muassa vallitsevat tuulen suunnat, maaston muodot sekä etäisyydet vesistöistä, virkistysalueista ja asutuksesta. Hankkeen vaikutuksia ilmanlaatuun arvioidaan vertaamalla vaihtoehtojen päästömääriä toisiinsa sekä seudun nykyiseen ilmanlaatuun.
Eläinperäiset sivutuoteraaka-aineet käsitellään sisätiloissa ja myös valmiit tuotteet pakataan suursäkkeihin tuotannon kanssa samassa sisätilassa, minkä vuoksi raaka-aineen leviämistä ulos normaalitoiminnan
aikana ei ole odotettavissa. Arviointiselostuksessa kuvataan mahdolliset poikkeustilanteet, kuten pölynpoistoimurin häiriöt ja arvioidaan eläinperäisten sivutuotteiden mahdollinen pölyäminen sekä vaikutukset
ympäristöön. Eläinperäisten sivutuotteiden käyttöön ja tuotantoon mahdollisen hajun osalta pyydetään
lausunto alan asiantuntijalta.
Arviointiselostuksessa tarkennetaan kuvausta pölypäästöjä aiheuttaviin häiriöihin varautumisesta ja häiriöiden ennaltaehkäisystä. Tarkastelussa huomioidaan sekä normaali- että poikkeustilanteissa erityisesti
varastointi pihalla, kuljettimet, murskain, tuhkasiilojen suodattimet, kuljetukset ja piha-alueella liikennöinti. Pölypäästöjä aiheuttavien häiriötilanteiden todennäköisyys on Viitasaaren ja Liperin rakeistamoiden toimintahistorian perusteella pieni. Arviointiselostuksessa esitetään asiantuntija-arvio tarkempien ilmanlaatuselvitysten tarpeesta.
Arvioinnissa selvitetään tuotantolaitoksen toimintaan liittyvän liikenteen päästöt ja vaikutus ilmanlaatuun. Arvioinnissa huomioidaan raaka-aineen ja valmiiden tuotteiden kuljetukset. Liikenteen aiheuttamat
ilmapäästöt arvioidaan käyttämällä VTT:ssä toteutettua Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmää (LIPASTO). Raskaan liikenteen aiheuttamat epäpuhtaudet (NOx, CO,
SO2, hiukkaset, hiilivedyt) vuodessa arvioidaan LIPASTO-järjestelmän yksikköpäästöosion avulla. Tarkastelu suoritetaan suuntaa antavana tarkasteluna, jossa lähtötietoina ovat kuljetusetäisyys, väylätyyppi, tyypillinen kuljetusväline, tavaramäärä sekä kuljetuskerrat vuodessa.

8.2.2

Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin

Arvioinnissa käytettävänä aineistona on:
-

Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016–2021

-

Kyynijärven-Kyyninojan vedenlaatutiedot

-

Ecolan Oy:n Viitasaaren ja Liperin tuhkarakeistamoiden ympäristötarkkailutulokset

-

Tampereen Vesi ja Nokian kaupunki: Kolmenkulman alueen vesihuollon yleissuunnitelma
13.1.2006. Suunnittelukeskus Oy.

-

Ecolan Nokian tuotantolaitos, Nokia. Hulevesiselvityksen päivitys 30.5.2016. Destia Oy

-

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 1022/2006

-

Aineen kulkeutumisen mallintaminen fill-R rakenteesta -selvitys

-

Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen kuormitus- ja vesistötarkkailutiedot

-

Viitasaaren hulevesinäyte 22.9.2016 ja analyysitulokset (Nab Labs Oy 2016)
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Arviointiselostuksessa tarkennetaan ympäristön nykytilan kuvausta mm. vesistöjen vedenlaatutietojen
osalta. Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään prosessivesien, suotovesien sekä hulevesien mukana
ympäristöön pääsevien epäpuhtauksien laatu, määrä ja pääsyn todennäköisyys ja arvioidaan hulevesien
hallinnan tehokkuus ml. rankkasateen yhteydessä ylivuotoveden mukana ympäristöön pääsevät epäpuhtaudet. Piha-alueella varastoitavien tuhka-aumojen vaikutuksia pinta- ja pohjavesien laatuun arvioidaan
tuhkan laadusta ja liukoisuusominaisuuksista, piha-alueen rakenteista ja maalajista, sademääristä, pohjaveden korkeudesta, pintavesien laadusta ja virtaussuunnista sekä teollisuusalueen ojaverkostosta käytettävissä olevan tiedon perusteella. Arvioinnissa käytetään hyväksi myös vastaavan toiminnan ympäristövaikutustarkkailun tuloksia. Viitasaarella otetun hulevesinäytteen analyysituloksia voidaan hyödyntää arvioinnissa.
Arviointiselostuksessa esitetään arvio toiminnan vaikutuksesta pinta- ja pohjaveden laatuun ja vesistön
virkistyskäyttöön. Arvioinnit perustuvat asiantuntija-arvioihin, kuormituslaskelmiin sekä tietoihin vastaanottavan vesistön tilasta. Arvioinnissa huomioidaan myös vaikutukset vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseen.

8.2.3

Vaikutukset melun ja tärinän esiintymiseen

Arvioinnissa käytettävänä aineistona on:
-

VNp melutason ohjearvoista (993/1992)

-

Viitasaaren tuotantolaitoksen meluselvitys 5.7.2011 (Symo Oy 2011)

-

Alueen muiden toimijoiden meluselvitykset

Melutason ohjearvoista tehdyssä valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) on ohjeistettu, että asumiseen
käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai
oppilaitoksia palvelevilla alueilla melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason
(LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB. Loma-asumiseen käytettävillä
alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.
YVA-menettelyssä tunnistetaan tuhkan rakeistamistoiminnan ja orgaanisen lannoitteen valmistuksen melulähteet. Syksyllä 2016 käynnistyvän rakeistustoiminnan (VEo) aiheuttama melu ja sen kantautuminen
lähimpiin häiriintyviin kohteisiin voidaan arvioida Viitasaaren tuotantolaitoksen meluselvityksen perusteella, sillä käytettävät laitteet ja koneet ovat suurelta osin vastaavia, kuin Viitasaarella käytettävät. Mahdollisuuksien mukaan arvioidaan hankealueen yhteismelua, vaikutusta alueen äänitasoihin ja melun kantautumista läheiselle Natura-alueelle muiden YVA-velvollisten hankkeiden kanssa yhteistyössä. Arviointiselostuksessa esitetään asiantuntija-arvio arvioitavien vaihtoehtojen vaikutuksesta alueella vallitsevaan
melutasoon sekä vertailu hankealueen aikaisemman toiminnan (louhinta) aiheuttamaan meluun. Tulosten
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pohjalta arvioidaan VNp:n melutason ohjearvojen mahdollista ylittymistä ja vaikutusta terveyteen ja viihtyisyyteen. Arvioinnissa ennakoidaan toiminnan Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 virkistysalueelle
suuntautuvan melun vaikutukset. Arvioinnissa huomioidaan myös liikenteen aiheuttamat vaikutukset. Arvioinnissa voidaan hyödyntää alueen muiden toimijoiden omasta toiminnastaan teettämiä meluselvityksiä, kuten moottoriratojen selvityksiä, jotka on tuotu esille kappaleessa 7.5. Arviointiselostuksessa esitetään lisäksi mahdolliset meluntorjuntakeinot.
Arviointiselostuksessa kuvataan nollavaihtoehdon tärinätasot ja arvioidaan hankkeen vaikutukset vallitseviin tasoihin sekä vaikutusta terveyteen ja viihtyvyyteen. Lisäksi esitetään mahdolliset tärinän estoja/tai vähennyskeinot.

8.2.4

Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön ja ekologiaan

Arvioinnissa käytettävänä aineistona on:
-

Kyynijärven alueen liito-oravaselvitys 2016 (M. Ranta 2016a)

-

Kyynijärven alueen kasvillisuusselvitys 2016 (M. Ranta 2016b)

-

Hajuheinäesiintymien kartoitus Nokian ja Tampereen rajalla (Mika Kalliovirta, Marraskuu 2014)

-

Koukkujärven alueen louhoshanke, luonto- ja maisemaselvitys 2011

-

Tampereen Myllypuron ja Nokian Kyynijärven-Juhansuon osayleiskaavojen Natura 2000 -vaikutusarvio 2006

-

Selvitys Nokian kaupungin ympäristön tilasta 2005

-

Nokian arvokkaat luontokohteet 2005

-

Nokian Kyynijärvi-Juhansuon osayleiskaava-alueen eliöstö- ja biotooppiselvitys 2003

-

Nokian Koukkujärvien luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2012–2021

-

Mahdolliset alueen kalataloudelliset käyttö- ja hoitosuunnitelmat

Kyynijärven ja Koukkujärven alueella on tehty useita selvityksiä, joita voidaan käyttää kasvillisuuteen, eläimistöön ja ekologiaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Myös uudet tiedot hajuheinäesiintymistä
huomioidaan. Ympäristön nykytilan kuvausta tarkennetaan arviointiselostuksessa. Toiminnan suoria
vaikutuksia kasvillisuuteen, eläimistöön ja ekologiaan arvioidaan tehtyjen selvitysten perusteella
asiantuntija-arvioina. Lisäksi arvioinnissa kuvataan toiminnan päästöistä johtuvat mahdolliset epäsuorat
luontovaikutukset, kuten hajun, melun ja pölyn leviäminen lähimmille luonnontilaisille alueille,
lähimmille virkistysalueille ja lähimmille suojelluille alueille. Päästöjen vaikutusta kyseisillä alueilla
kuvataan asiantuntija-arvioin. Toiminnan vaikutus Kyyninojan vedenlaatuun ja sitä kautta purotaimenen
elinolosuhteisiin arvioidaan hulevesien laadusta ja kulkeutumisesta saatavan tiedon perusteella.

8.2.5

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön

Arvioinnissa käytettävänä aineistona on:
-

Alueen kaavoitukseen liittyvä aineisto (maakuntakaava, osayleiskaava, asemakaava)
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Eco3-alueen kehittämiseen liittyvä materiaali

Arviointiselostuksessa kuvataan kaavoituspäätösten ja -aineistojen avulla nykyinen yhdyskuntarakenne ja
maankäyttö sekä arvioidaan hankkeen vaikutukset niihin. Voimassa olevan maakuntakaavan lisäksi arvioinnissa käsitellään Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -kaavaehdotusta.
Selostuksessa esitellään kaupungin ja muiden tahojen aluetta koskevat suunnitelmat ja arvioidaan asiantuntija-arvioin rakeistamistoiminnan vaikutukset suunnitelmiin. Erityisesti tarkastellaan Eco3-alueeseen
liittyviä suunnitelmia ja tavoitteita.
Hankkeen vaikutuksia maisemaan arvioidaan kartta- ja ilmakuvatarkasteluiden ja hankkeen suunnitelmaaineiston perusteella. Arviointiselostuksessa kuvataan vaihtoehtojen 1 ja 2 uusien rakenteiden sijainti ja
koko. Maisemavaikutuksia arvioidaan sen perusteella, miten rakennukset näkyvät lähistölle, erityisesti läheiselle virkistysalueelle.
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole tunnistettu kulttuuriperinnöltään merkittäviä kohteita. Lähimmät maakunnallisesti merkittävät kohteet sijaitsevat yli kahden kilometrin päässä ja lähimmät valtakunnallisesti merkittävät kohteet yli kolmen kilometrin päässä hankealueelta. Kulttuuriperintökohteita ei
nähdä tarpeelliseksi huomioida YVA-menettelyn selostusvaiheessa, sillä hankkeesta ei ole odotettavissa
niihin kohdistuvia vaikutuksia tai vaikutukset jäävät merkityksettömän pieniksi, kun huomioidaan liikenne ja teollisuus Nokian kaupungin keskustassa.

8.2.6

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen

Arvioinnissa käytettävänä aineistona on:
-

Pirkanmaan metsäohjelma 2016–2020 (http://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/smk-alueellinen-metsaohjelma-pirkanmaa.pdf)

-

Luonnonkiviainesten ja niitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö Pirkanmaalla -selvitys
(http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/poski/tarveselvitys)

-

Valtakunnalliset ja alueelliset jäte- ja kiertotalousstrategiat, kuten Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman (VALTSU) aineistot (http://www.ymparisto.fi/valtsu)

-

Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja,
Konserni, 54/2015) (https://www.tem.fi/files/44123/TEMjul_54_2015_web_28102015.pdf)

-

Fertilization increased growth of Scots pine and financial performance of forest management in a
drained peatland in Finland (Moilanen M. ym. 2015) (http://jukuri.luke.fi/handle/10024/518931)

Tuhkat ovat kaatopaikkoja kuormittavia jätejakeita, jotka tulisi jätelainsäädännön hierarkiaperiaatteen
mukaisesti ensisijaisesti hyödyntää materiaalina. Tuhkaa voidaan hyödyntää maarakentamisessa sekä lannoituksessa. Tuhka korvaa hivenravinnelannoitteiden käyttöä metsälannoituksessa ja luonnon materiaalien käyttöä maarakennusaineena. Lihaluujauhosta valmistetut luomulannoitteet puolestaan korvaavat
mineraalilannoitteita. Lihaluujauhoa voidaan käyttää vaihtoehtoisesti eläinten rehuna.
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Arviointiselostuksessa vertaillaan tuhkalannoitteen, orgaanisen luomulannoitteen ja tavanomaisten lannoitteiden käyttöä ja niiden ympäristövaikutuksia luonnonvarojen käytön näkökulmasta. Vertailussa otetaan huomioon tuhkan hyötykäyttöä vaikeuttavat mahdolliset haitalliset raskasmetallit ja niiden liukoisuus sekä orgaanisten luomulannoitteiden mahdollisesti sisältämät haitalliset aineet. Vertailu perustuu
kirjallisuudessa ja viranomaisaineistossa esitettyihin tietoihin sekä toiminnanharjoittajalla olevaan tietoon. Tuhkalannoituksen käyttöä vertaillaan myös strategioissa ja ohjelmissa esitettyihin tavoitteisiin.
Arviointiselostuksessa vertaillaan tuhkasta tehdyn maarakennusaineksen ja tavanomaisten maarakennusmateriaalien käyttöä ja soveltuvuutta käyttökohteisiin sekä niiden riittävyyttä ja ympäristövaikutuksia.
Materiaalina käytetään muun muassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040 selvitystyön yhteydessä valmistunutta selvitystä Luonnonkiviainesten ja niitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö Pirkanmaalla tai
muita Pirkanmaan POSKI-hankkeen (Pohjaveden suojelun- ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen,
2012–2015) aineistoja.

8.2.7

Vaikutukset maa- ja kallioperään

Arvioinnissa käytettävänä aineistona on:
-

Kyynijärvi-Juhansuon osayleiskaavoituksen aineistoja

-

Alueen historiatiedot

-

Maaperätutkimukset (kesä 2016)

Arviointiselostuksessa kuvataan hankealueen maa- ja kallioperä ja arvioidaan hankkeen vaikutukset maaja kallioperään erityisesti rakentamisen aikana. Kesällä 2016 tontilla otettiin maaperänäytteitä, joista analysoitiin öljyhiilivetyjä, raskasmetalleja ja pH. Selostusvaiheessa selvitetään tarkempia tietoja alueella aikaisemmin olleesta louhintatoiminnasta. Rakennussuunnittelija arvioi siirrettävien maamassojen määrän
ja sen mahdollisen vaikutuksen pohjaveteen.

8.2.8 Vaikutukset ilmastoon
Arvioinnissa käytettävänä aineistona on:
-

VTT:n toteuttama Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä (LIPASTO)

-

Tilastokeskuksen tuottama materiaali keskimääräisistä energiantuotannon CO2-kertoimista

Arvioinnissa selvitetään suuntaa antavalla tasolla tuotantotoiminnan energiankulutus ja sen aiheuttamat
CO2-päästöt. Liikenteen lisäyksestä aiheutuvat CO2-päästöt selvitetään VTT:n laatiman LIPASTO-järjestelmän avulla. Päästömääriä verrataan Pirkanmaan alueelliseen ja valtakunnalliseen hiilitaseeseen.
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Vaikutukset liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen

Arvioinnissa käytettävänä aineistona on:
-

Liikenneviraston julkaisemat liikennemäärät valtatiellä 11

-

Kolmenkulman logistinen visio

-

Asukkaiden mielipiteet ja kokemukset

Vaikutuksia liikennemääriin ja -turvallisuuteen arvioidaan selvittämällä nykyiset liikennemäärät alueella
sekä vertaamalla niitä tuotantotoiminnan laajentamisen jälkeisiin liikennemääriin. Liikenteen sujumisesta
ja liikenneturvallisuudesta pyydetään tietoa Nokian kaupungilta ja alueen kehittämiseen liittyviltä toimijoilta. Samoilta tahoilta pyydetään myös arvio Kyynijärven teollisuusalueen liikennemääristä ja kehityksestä. Arvioinnin yhteydessä tarkastellaan lisäksi Kolmenkulman alueelle teetettyä logistiikkaselvitystä,
jossa käsitellään myös Kyynijärven teollisuusalueen liikennereittejä.
Arviointiselostuksessa kuvataan mahdolliset liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet.

8.2.10 Vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan
Arvioinnissa käytettävänä aineistona on:
-

Nokian kaupungin internetsivut (http://www.nokiankaupunki.fi/)

-

Tampereen kaupunkiseudun seututoimiston internetsivut (http://www.tampereenseutu.fi/)

-

Rohkee, mutta sopii sulle! Pirkanmaan maakuntastrategia 2040

-

(http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/Maakuntastrategia_netti.pdf)
Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020 (http://www.tampereenseutu.fi/site/assets/files/4062/seutustrategia_2020_sh_26_1_2011_lopullinen.pdf)

-

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016-2019 (MAL-sopimus)

-

Tampereen
kaupunkiseudun
rakennesuunnitelma
seutu2040.fi/downloads/rakennesuunnitelma2040.pdf)

-

Eco3-alueen kehittämiseen liittyvä materiaali

-

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma 2017-2021 (http://www.tredea.fi/site/assets/files/9336/tampereen_kaupunkiseudun_elinkeino-ohjelma_2017-2021.pdf)

2040

(http://www.tampereen-

Ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioitavia tekijöitä ja niistä mahdollisesti aiheutuvia sosioekonomisia vaikutuksia ovat hankkeen vaikutus viihtyvyyteen asumisen ja virkistystoiminnan kautta, toiminnan terveysvaikutukset, suora ja epäsuora vaikutus työllisyyteen sekä vaikutus
alueen elinkeinoihin, elinoloihin ja palveluihin. Vaikutukset, sekä mahdollisten haitallisten vaikutusten
estämiskeinojen tehokkuus, arvioidaan sekä normaalitoiminnan aikana että poikkeustilanteissa.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tunnistetaan muutossuunnat sekä muutoksen voimakkuus, vaikutusten alueellinen kohdentuminen sekä vaikutuksen kohteena olevat ihmisryhmät. Sosiaalisten
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vaikutusten arvioinnissa on keskeistä tunnistaa vaikutusten kohteena oleva väestö sekä muun muassa vaikutuksen kesto, hyötyjen ja haittojen merkitys vaikutusten kohteena olevan väestön näkökulmasta sekä
vaikutusten alueellinen ja ajallinen kohdentuminen.
Toimintojen vaikutuksia viihtyvyyteen asumisen ja virkistystoiminnan kautta tarkastellaan alueen asukkaille ja virkistyskäyttäjille järjestettävän työpajan avulla. Työpajassa keskustellaan hankkeen vaikutuksista asutukseen ja alueen virkistyskäyttöön, sekä kirjataan ylös osallistujien mielipiteet. Työpajaan kutsutaan hankealueen lähinaapurit 1 000 metrin säteellä (ks. kuva 26), virkistyskäyttäjät (Kankaantaan Kisan
hiihdon tuki ry sekä Nokian luonto ry), paikallinen metsänhoitoyhdistys sekä Porintien eteläpuolella olevan Halimaan asuinalueen asukkaat. Työpajan suunnittelussa ja tulosten käsittelyssä tehdään yhteistyötä
Bioratkaisun YVA:n kanssa. Myös yleisötilaisuuksissa kirjataan ylös osallistujien mielipiteet hankkeesta.
Toiminnan vaikutuksia terveyteen lähialueilla tarkastellaan tunnistamalla toiminnasta aiheutuvat päästöt
(melu, pöly, mahdolliset päästöt pintavesiin) ja vertaamalla päästöjen laatua ja määrää raja- ja ohjearvoihin sekä nykyisen teollisen toiminnan päästöihin alueella.
Muutoksen vaikutusta työllisyyteen, elinkeinoihin, palveluihin ja elinoloihin tarkastellaan huomioiden Nokian sekä Tampereen, Nokian ja Ylöjärven alueelle rakentuvan Kolmenkulman Eco-Industrial Park -alueen
kehittämiseen liittyvät selvitykset ja strategiat. Arvioinnissa esitetään alustava arvio hankkeen työllisyysvaikutuksesta. Sosioekonomisiin vaikutuksiin liittyen haastatellaan Eco-Industrial Park -kehittämishankkeessa mukana olevia tahoja (esim. Nokian kaupunki, Tampereen kehitysyhtiö Tredea Oy tai Verte Oy).

8.2.11 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Kyynijärven teollisuusalueelle on suunnitteilla useita muitakin hankkeita, kuten luvussa 7.1 (Ympäristön
muut toimijat ja Eco3-alue) tuodaan esille. Hankkeiden luonteen perusteella merkittävimmät yhteisvaikutukset on arvioitu liittyvän ilmanlaatuun, meluun, liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen. Merkittävimmät yhteisvaikutuksia aiheuttavat suunnitteilla olevat hankkeet ovat Nokian Vesi Oy:n uusi jätevedenpuhdistamo sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biokaasulaitos. Hankkeiden YVA-ohjelman on tarkoitus
valmistua marraskuussa 2016. Yhteisvaikutuksia selvitetään mahdollisuuksien mukaan erityisesti ihmisiin
kohdistuvien vaikutusten, melun ja ilmanlaadun osalta. Käytettävät arviointimenetelmät tarkentuvat YVAmenettelyiden edetessä.

8.2.12 Riskit ja häiriötilanteet
YVA-menettelyssä tunnistetaan Nokian tuotantolaitoksen toimintaan liittyvät onnettomuusriskit ja mahdolliset häiriötapahtumat sekä arvioidaan niiden todennäköisyydet ja seuraukset. Aineistona käytetään
muun muassa omavalvonnan poikkeamaraportteja ja Viitasaaren tuotantolaitokselle tehtyä laajaa ympäristöriskianalyysiä. Arviointiselostuksessa kuvataan riskinarvioinnin tulokset sekä esitetään toimenpiteitä
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riskien hallintaan. Riskit voivat liittyä muun muassa pölynsuodattimien toimintahäiriöihin, liikenneonnettomuuteen tai poikkeustilanteisiin hulevesien syntymisessä ja johtamisessa. Myös eläinperäisiin sivutuotteisiin liittyvät mahdolliset riskit, kuten pölyäminen, hajuhaitat ja haittaeläinten esiintyminen arvioidaan.
Arviointivaiheessa huomioidaan mahdolliset sään ääri-ilmiöt, kuten rankkasateet, ja niiden aiheuttamat
poikkeustilanteet ja ympäristövaikutukset.

8.2.13 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Arviointiselostuksessa arvioidaan vaihtoehtoihin 1 ja 2 liittyvän rakentamisen aikaisia toimia. Niiden ympäristövaikutuksia tarkastellaan omana kokonaisuutenaan. Vaihtoehtoihin 1 ja 2 sisältyvä rakentaminen
ei ole erityisen laajaa. Uudet linjat voidaan rakentaa jo olemassa olevien rakennusten sisälle. Käytännössä
rakentaminen tarkoittaa tuotannon laajennusvaiheessa ainoastaan uusien varastojen rakentamista. Rakentamisen aikaiset vaikutukset, kuten rakennustöiden aiheuttama melu, pöly, jätteet, liikennemäärät ja
liikennereitit sekä vaikutukset ilmanlaatuun, vesistöön, maa- ja kallioperään ja viihtyvyyteen selvitetään
pääpiirteissään.

8.2.14 Toiminnan lopettamisen vaikutukset
Arviointiselostuksessa tunnistetaan, kuvataan ja arvioidaan toiminnan lopettamisen merkittävimmät vaikutukset ympäristöön asiantuntija-arviona.

8.3 Epävarmuustekijät
Arviointiselostuksessa kuvataan olennaisimmat hankkeeseen ja arviointimenetelmiin liittyvät oletukset ja
epävarmuustekijät sekä esitetään asiantuntija-arvio näiden vaikutuksesta tehtyihin arvioihin ja hankkeen
toteutukseen.

8.4 Haitallisten vaikutusten lieventäminen ja seuranta
Arvioinnin aikana tunnistetaan hankkeen tärkeimmät haitalliset vaikutukset ja mahdollisuus ympäristövaikutuksia aiheuttavan onnettomuuden tapahtumiselle sekä selvitetään mahdollisuuksia riskien ja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Arvioinnissa huomioidaan myös yhteisvaikutukset merkittävimmistä haitallisista vaikutuksista ja ympäristöriskeistä. Arviointiselostuksessa esitetään ehdotus vaikutusten ja riskien vähentämiseksi tehtävistä toimenpiteistä.
Hankkeen vaikutusten seurannalla varmistetaan, että hankkeen vaikutukset ovat sellaiset kuin niiden arvioitiin olevan ja että vaikutuksia ehkäisevät tai lieventävät toimenpiteet toimivat siten kuin suunniteltiin.
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Lisäksi seurannalla tuotetaan tietoa mahdollisia tulevia hankkeita varten. Hankkeen vaikutusten seuranta
tehdään ympäristöluvan määräysten mukaisesti. Arviointiselostuksessa esitetään ehdotus tarkkailuohjelmasta, joka liitetään osaksi ympäristölupahakemusta.
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TIEDOTTAMINEN JA OSAL LISTUMISEN JÄRJESTÄM INEN

YVA-menettelyyn osallistumisella tarkoitetaan vuorovaikutusta hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten sekä niiden ihmisten välillä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa.
YVA-menettelyn aikaisen vuorovaikutuksen tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman monipuolista aineistoa päätöksenteon tueksi, lisätä hankkeen avoimuutta ja samalla edesauttaa eri osapuolia tyydyttävän
ratkaisun löytymistä. Vuorovaikutus tulee olemaan tiedottamista, tiedonhankintaa, osallistumista ja neuvotteluja.
Yhteysviranomainen tiedottaa ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistämisestä kuulutuksella arviointiohjelman valmistuttua marraskuussa 2016. YVA-menettelyn asiakirjat tulevat nähtäville ELY-keskuksen
verkkosivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi/EcolaninNokiantuhkarakeistamoYVA sekä ELY-keskuksen
kuulutuksessa ilmoittamiin paikkoihin:
-

Nokian kaupungin kirjaamo, kaupungintalo, Harjukatu 23, 2. kerros, Nokia
Nokian kaupunginkirjasto, Nuijamiestentie 9, Nokia
Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere

Pirkanmaan ELY-keskukseen voi lähettää mielipiteitä ja lausuntoja arviointiohjelmasta kuulutuksessa ilmoitettuun päivämäärään asti. Palautteen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi ja kirjepostilla osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere. ELY-keskus toimittaa kopiot hankkeesta vastaavalle arviointiohjelmalausunnon mukana ja esittää
niistä yhteenvedot lausunnossaan.
YVA-menettelyn aikana järjestetään yleisötilaisuus, joka pidetään arviointiohjelman valmistuttua
17.11.2016 klo 18−19 Nokian Kerholassa, Luentolehterissä (Souranderintie 13, 37100 Nokia). Yleisötilaisuudesta tiedotetaan ilmoituksella paikallislehdessä ja YVA-hankesivuilla www.ymparisto.fi/EcolaninNokiantuhkarakeistamoYVA. Tilaisuudessa esitellään hanketta, arviointiohjelmaa ja YVA-menettelyä. Yleisötilaisuudessa on mahdollisuus keskustella hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja yhteysviranomaisen
kanssa suunnitelmissa olevasta hankkeesta ja arvioinneista. Yleisötilaisuus järjestetään tarpeen mukaan
myös arviointiselostuksen nähtävilläoloaikana.
Yleisötilaisuuden yhteydessä 17.11.2016 järjestetään Nokian Kerholan Luentolehterissä klo 19−20 työpaja,
joka on suunnattu erityisesti hankealueen lähialueiden virkistysalueiden käyttäjille ja lähimmille asukkaille. Työpajassa käsitellään hankkeen lähiympäristöön aiheuttamia vaikutuksia, erityisesti virkistyskäytön ja asutuksen näkökulmasta. Tilaisuuden tarkoitus on vastata asukkaiden hankkeeseen liittyviin kysymyksiin sekä saada keskustellen esille erilaisia näkökulmia ympäristövaikutuksiin liittyen.
Arviointiohjelman laatimisvaiheessa perustettiin YVA-ohjausryhmä, jonka jäseniksi kutsuttiin edustajat
seuraavilta tahoilta:
-

Nokian kaupunki (2 edustajaa)
Verte Oy
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Nokian Yrittäjät ry
Nokian luonto ry (Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys)

Ohjausryhmän tavoitteena on varmistaa erilaisten ympäristönäkökulmien riittävä esilletulo ja paikallistuntemus sekä niiden käsittely YVA-menettelyssä. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa YVAmenettelyn aikana. YVA-konsultti järjestää tilaisuudet ja kutsuu kokouksen koolle.
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