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Kuulutus Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kuuluttaa ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain (YVA) mukaisesti Ecolan Oy:n Nokian Kyynijärvelle
suunnitellun Tuhkan rakeistamislaitoksen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen
vireilläolosta hankkeen vaikutusalueella. Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen
vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista.
Hanke
Ecolan Oy:n tuotantolaitos valmistaa tuhkasta kevytkiviainesta maarakentamiseen sekä lannoitteita
metsätalouteen. Tuotannossa tarvittavat koneet ja laitteet sijaitsevat sisätiloissa. Prosesseihin
lisätään mm. kalkkia, sementtiä, ureaa, ravinteita ja hivenaineita. Prosessivettä tarvitaan
enimmillään 32 200 m3 vuodessa. Tuhkaa otetaan vastaan sisätiloissa tai painesäiliöautolla, ja
varastoidaan siiloissa. Tuhkasta valmistettavien tuotteiden lisäksi valmistetaan orgaanisia
luomulannoitteita maatalouteen. Lannoitetuotannon raaka-aineet ovat eläinperäisiä sivutuotteita,
pääkomponenttina lihaluujauho. Lihaluujauho vastaanotetaan laitokselle kuivattuna ja
hygienisoituna. Raaka-aineiden käsittely, tuotanto ja pakkaus tapahtuvat sisätiloissa.
Luomulannoitteelle on tuhkatuotteista erillinen tuotantolinja. Tuotteista kevytkiviainesta
varastoidaan aumoina piha-alueella ja lannoitteita varastotiloissa tai säkitettynä. Toimintaa on
vähintään viitenä päivänä viikossa ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden. Kuljetusreitti alueelle on
Porintieltä Koukkujärventietä osoitteeseen Testiradantie 2.
Arvioidut vaihtoehdot
Vaihtoehto 0. Hanketta ei toteuteta
Ecolan Oy ottaa vastaan ja käsittelee tuhkaa vuosittain yhteensä 20 000 tonnia nykyisen
ympäristölupansa mukaisesti Nokian Kyynijärvellä.
Vaihtoehto 1. Tuhkan vastaanottomäärä 130 000 t/a
Ecolan Oy:n tuotantolaitos vastaanottaa ja käsittelee 130 000 tonnia tuhkaa vuodessa. Laitokseen
rakennetaan toinen tuotantolinja (kompaktointilinja) ja lisätään varastotilaa.
Vaihtoehto 2. Tuhkan vastaanottomäärä 130 000 t/a ja orgaanisten luomulannoitteiden
tuotanto
Ecolan Oy:n tuotantolaitos vastaanottaa ja käsittelee 130 000 tonnia tuhkaa vuodessa. Laitokseen
rakennetaan uusi tuotantolinja tuhkan käsittelyyn (kompaktointilinja). Ecolan Oy:n tuotantolaitos
vastaanottaa ja käsittelee lisäksi eläinperäisiä sivutuotteita korkeintaan 30 000 tonnia vuodessa.
Laitokseen rakennetaan uusi tuotantolinja eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyyn (pelletöintilinja)
luomulannoitteiden tuottamiseksi. Varastotilaa lisätään.
Hankkeesta vastaava
Ecolan Oy / Yhteyshenkilö Mikko Räisänen, puh. 041 439 4332, etunimi.sukunimi@ecolan.fi.
YVA-selostuksen on laatinut hankkeesta vastaavan toimeksiannosta Linnunmaa Oy. Yhteyshenkilö
Marjo Pusenius puh. 050 444 3592, etunimi.sukunimi@linnunmaa.fi.
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YVA-menettelyn yhteysviranomainen
Pirkanmaan ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue /
Yhteyshenkilö Mervi Sivula, puh. 0295 036 011, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Lisätietoja
Arviointiselostus on yleisön nähtävillä 3.3.–30.4.2017 Nokian kaupungin kirjaamossa,
kaupungintalo, Harjukatu 23, 2. kerros, Nokia.
Lisäksi arviointiselostus on luettavissa Nokian kaupunginkirjasto, Nuijamiestentie 9 ja
Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38 sekä Tampere sekä Internet-sivuilla
www.ymparisto.fi/EcolaninNokiantuhkarakeistamoYVA
Yleisötilaisuus
Hanketta ja arviointiselostusta esitellään lähialueen asukkaille ”avoimet ovet” -tapahtumassa
kevään 2017 aikana. Tilaisuudesta ilmoitetaan paikallislehdessä.
Mielipiteiden esittäminen
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 30.4.2017 mennessä
osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101
TAMPERE.
Yhteysviranomaisen lausunto
Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta tulee nähtäville ja luettavaksi edellä mainittuihin
paikkoihin ja ympäristöhallinnon Internet-sivuille kesäkuussa 2017.
Tampereella 3.3.2017 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

