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PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA
FINN RECYCLING OY:N URJALAN NUUTAJÄRVEN JÄTTEENKÄSITTELY-HANKKEESEEN

Hanke
Finn Recycling Oy suunnittelee valimoiden muottihiekan termistä jätteenkäsittelylaitosta

Nuutajärven vanhan lasitehtaan kiinteistölle. Laitoksessa käsitellään valimoiden
muottihiekkaa termisellä elvytyksellä enintään 22 000 tonnia vuodessa. Toiminta-aika on
arkisin maanantaista perjantaihin kolmessa vuorossa ja yhteensä vuosittain noin 220
työpäivää. Laskennallisesti jätteenkäsittelyä on alle 100 tonnia vuorokaudessa.
Valimohiekka regeneroidaan pyörivässä kuivausrumpu-uunissa, jonka alkupäässä on
nestekaasupoltin. Termisessä elvytyksessä valimoilla hiekkaan lisätyt sideaineet palavat
pois ja hajoavat noin 600–800 asteessa. Kuivausrummusta savukaasut johdetaan
esierottimena toimivalle syklonille, josta ne johdetaan edelleen kuitusuodattimelle yhdessä
hiekankäsittelyn poistokaasujen kanssa. Normaalisti poistokaasut ohjataan kääntöpellin
avulla ulos laitoksen katon korkeudelta. Elvytettyä hiekkaa voidaan käyttää uudelleen
valimoilla. Talteen otettu hiukkasjae ohjataan siiloihin, joista se puretaan suursäkkeihin.
Elvytysprosessi alkaa esikäsittelyllä, jossa hiekasta erotetaan kromiitti. Tuotannon
sivutuotteena syntyy metallipitoista kromiittihiekkaa.
Käsiteltävä hiekka välivarastoidaan hallin ulkopuolella sijaitsevissa umpinaisissa siiloissa.
Hiekka puhalletaan varastosiiloihin paineilman avulla suoraan säiliöautosta. Käsitelty ja
seulottu hiekka siirretään kuljettimilla varastosiiloihin. Siiloista valmis tuote lastataan
paineilmalla säiliöautoihin. Prosessin eri vaiheissa, kuten kuljettimilla, siiloissa sekä
tyhjennyksen yhteydessä on poistot, joilla hiukkaset ohjataan siiloihin ja poistoilma
suodatukseen.
Hanke-alue sijaitsee Urjalan Nuutajärven keskustassa, osoitteessa Pruukinraitti 8-12,
kiinteistötunnus 887-427-1-435, Lasihaka. Jätteenkäsittelylaitos sijoittuisi asemakaavan
mukaiselle teollisuus- ja varastorakennusten tontille (T) vanhan lasitehtaan mänkihalliin.
ASIAN KÄSITTELY
Asian vireille tulo
Finn Recycling Oy:n lähetti 21.9.2018 tiedustelun arviointimenettelyn soveltamisesta
valimohiekan termiselle käsittelylaitokselle. PIRELY ilmoitti 28.9.2018, että, asia on otettu
vireille YVA-päätösasiana. Lisätietoja YVA-päätösasiaan saatiin 19.10. ja 19.11.2018.
PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 036 000
www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

PL 297
33101 Tampere
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Hankkeesta vastaavan kuuleminen
Finn Recycling Oy hakee lupaa käsitellä jätettä 22 000 tonnia vuodessa, jolloin jätteen
keskimääräinen käsittelykapasiteetti ei ylitä 100 tonnia vuorokaudessa. Hankkeesta
vastaava toimitti Pirkanmaan ELY-keskukselle ympäristölupahakemuksen ja sen
liiteraportteja päätösasian vireille tuloa varten. Asiakirjat ovat siten pääosin samoja kuin
samaan aikaan vireillä olevassa LSSAVI:n ympäristölupa-asiassa
65417LSSAVI/9415/2018. Lisäksi hankkeesta vastaava antoi tarkentavia lisätietoja sekä
PIRELY:lle että LSSAVI:lle. Viranomaiset toimivat yhteistyössä asian selvittämisessä.
Hankkeesta vastaava esittää vastineessaan (5.3.2019) mm., että Pirkanmaan
pelastuslaitoksen sekä Tampereen terveydensuojeluviranomaisen lausunnoissa esitetyt
asiat tullaan ottamaan huomioon. Pelastuslaitoksen esille ottamat asiat ovat myös osittain
jo toteutettu, ja ne voidaan esittää tarvittaessa ympäristölupahakemusprosessin
yhteydessä. PIRELY pyysi tietoja vastineessa viitatuista toimenpiteistä 22.3.2019.
Hankkeesta vastaavalla on mahdollisuus toteuttaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen
lausunnon kohdassa 3. tarkoitettu sammutusvesien hallinta. Hankkeesta vastaavan
mukaan elvytysuuniin tai muihin tuotantovaiheisiin ei liity pelastuslaitoksen lausunnon
kohdassa 2. tarkoitettua räjähdysvaaraa, koska laitokselle käsiteltäväksi tuotavasta
fenolihartsihiekasta on seulottu pöly pois. Asiasta on toimitettu LSSAVI:lle lisätieto
joulukuussa 2018. Suunniteltavalla laitoksella käsitellään termisesti vain
fenolihartsihiekkaa. Asiakirjoissa, kuten koetoiminnan päästömittausraportissa, mainittua
furaanihiekkaa ei käsitellä laitoksella muun muassa selvityksessä todetun rikkipäästöjen
puhdistustarpeen vuoksi. Laadunvarmistus-asiakirjassa mainittua tuorehiekkaa ei tuoda
laitokselle vaan se toimitetaan suoraan käyttäjille.
Viranomaisten kuuleminen ja muu käytettävissä oleva aineisto (YVAL 13.1 §) Liite
Muu aineisto. Urjalan nettisivut/kaavoitus, Ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmä.
Hanketta koskevat päätökset ja vireillä olevat menettelyt sekä käyttävissä olevat tiedot
Finn Recycling Oy:n koetoiminta, Valkeakosken kaupunki, virkamiespäätös 2017-41-YLH,
6.4.2017. Lausunto ja valitus, PIRELY/1089/2017. Koetoimintalupa on toimeenpantu
valituksesta huolimatta. Päätös on KHO:ssa vireillä Pirkanmaan ELY-keskuksen
ympäristönsuojeluyksikön valitus(lupa)asiana. Pirkanmaan ELY-keskuksen
ympäristönsuojeluyksikön mukaan koetoiminta on uutta pohjavesialueelle sijoittuvaa
toimintaa, joka voi lisätä pohjaveden pilaantumisriskiä, jolloin koetoimintaa ei tule sijoittaa
suunnitellulle alueelle. Pohjaveden pilaantumisriskiä arvioitaessa on otettava huomioon
myös mahdolliset onnettomuustilanteet (tulipalo tms.).
Finn Recycling Oy:n Nuutajärven hankkeen ympäristölupahakemus on vireillä Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirastossa (LSSAVI). LSSAVI odottaa YVA-päätösratkaisua.
Pirkanmaan pohjavesialueiden rajaus ja luokitus -hanke. 5.4.2019 PIRELY/8345/2017.
Pirkanmaan ELY-keskus esittää kuultuaan kuntaan (liite. Muut lausunnot), että
Nuutajärven pohjavesialue poistetaan luokituksesta. Ympäristönsuojelulain 17 §:n
mukainen pohjaveden pilaamiskielto koskee kaikkea pohjavettä riippumatta sen laadusta
ja käytöstä. ELY-keskuksen uudelleen luokiteltujen pohjavesialueiden kartat tallennetaan
kunnittain ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET). Karttojen rajaukset
ovat virallisia. https://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet/Pohjavesialueet__Pirkanmaa(48514)
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Hulevesikaivojen saneeraus, PIRELY/7111/2015
HANKKEEN TODENNÄKÖISET MERKITTÄVÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA HANKKEESTA
VASTAAVAN ESITTÄMÄ MAHDOLLISUUS VÄHENTÄÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA TEHOKKAASTI

Pirkanmaan ELY-keskus on tarkastellut käytettävissä olevien tietojen perusteella
hankkeen todennäköisiä ympäristövaikutuksia ja niiden merkittävyyttä suhteessa YVA-lain
soveltamisalan tarkoittamaan merkittävyyteen. Todennäköisiä YVA-lain 2 §:ssä
määriteltyjä ympäristövaikutuksia, jotka liittyvät hankkeen ominaisuuksiin, sijaintiin ja
ympäristövaikutusten luonteeseen, on tunnistettu ja alustavasti arvioitu erityisesti YVA-lain
liite 2:n näkökulmista.
Hankkeesta vastaava on esittänyt hankesuunnitelmassaan keinoja mahdollisuuksista
vähentää tehokkaasti ympäristövaikutuksia. Viranomaislausunnoista (liite 1) ilmenee
näkemykset esitettyjen keinojen tehokkuudesta ja tarpeista käyttää tehokkaampia keinoja
kuin hankesuunnitelmassa oli esitetty haittojen estämiseen (häiriötilanteet, riskien hallinta,
hiukkaset, pohjavedet).
Hankkeen merkittäviä ympäristövaikutuksia ja niiden tehokasta estämistä arvioitaessa on
lausuntojen mukaan tarvetta tehostaa erityisesti ympäristövaikutusten hallintaa
häiriötilanteissa ja häiriöiden välitöntä havaitsemista sekä muun tarkkailun määräaikoja,
laatua ja laajuutta.
Hankkeesta vastaava on kuulemisen mukaan muuttanut suunniteltavaa hanketta siten,
että siinä on mahdollista käyttää viranomaislausunnoissa tarkoitettuja tehokkaita keinoja.
Ympäristövaikutukset nykyisen ja hyväksyttyjen kaavojen maankäytön kannalta
Suunnittelualueella on voimassa Nuutajärven asemakaavamuutos (2005).
Asemakaavassa hankealue teollisuus- ja varastorakennusten tontilla (T), jolla on merkitty
1 luokan pohjavesialue. Kaavan pohjavesimerkintään liittyvät ympäristövaikutukset ks. alla
Pohjavesi.
Nuutajärven kylä on Pirkanmaan maakuntakaavan maakunnallisesti arvokas maisemaalue. Nuutajärven vanha lasitehdas on valtakunnallisesti arvokas rakennettu
kulttuurimaisema. Ks. alla Ks. alla Kulttuuriarvot
Kulttuuriarvot, rakennettu kulttuuriympäristö, kyläkuva, maisema
Rakennuksen paikalle ja sen välittömään läheisyyteen ei sisälly arkeologisia
kulttuuriperintöarvoja eikä toiminnalla todennäköisesti ole merkittäviä vaikutuksia
kulttuuriympäristöön.
Hanke sijoittuu olemassa olevaan lasitehtaan mänkihalliin ja hankekuvauksen mukaan
hankesuunnitelmaan ei sisälly uusia rakenteita kuten piippua, varastosiiloja. Suunnitellusta
hankkeesta ei todennäköisesti aiheudu merkittävää haitallista vaikutusta valtakunnallisiin
tai kaavalla suojeltujen rakennusten suojeluperusteisiin. Urjalankylän maisema-alueeseen
tai tärkeään kyläkuvaan ei aiheudu todennäköisesti merkittävää haittaa.
Ilmanlaatu, hajuhaitat, melu sekä altistuminen
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Fenolihartsihiekan termisen regeneroinnin päästöjä mitattiin Nuutajärven koetoimintaluvan
mukaisella laitoksella 24.4.2018 (O2, CO, CO2, NOX, SO2, hiukkaset, raskasmetallit,
fluoridit, formaldehydi, fenolit, VOC-yhdisteet, dioksiinit ja furaanit, sekä PAH-yhdisteet.
Lisäksi mitattiin poistokaasun hiukkaskokojakauma (PM10 ja PM2.5).
Hankkeesta vastaavan antaman ja yhteysviranomaisen valimohiekkojen käsittelyn
asiantuntijalta saaman tiedon mukaan, laitos ei aiheuttaisi hajuhaittoja hankealueella tai
sen ulkopuolella.
Melun leviämismallitulosten mukaan suunniteltava laitos ei aiheuttaisi merkittävää
meluhaittaa taajaman keskustassa.
Merkittävien haitallisten vaikutusten tehokas estäminen normaalitoiminnan aikana
Koetoiminnan päästömittauksien jälkeen (koe)laitoksella on investoitu savukaasujen
puhdistukseen. Termisessä regenerointiprosessissa syntyvät savukaasut johdetaan ensin
syklonille, joka toimii savukaasujen kiintoaineen esierottimena. Tämän jälkeen savukaasut
johdetaan edelleen yhdessä hiekan käsittelyn poistoilman kanssa kuitusuodattimelle.
Ehjänä ja oikein käytettynä kyseisen kaltaisella puhdistinlaitteistolla saavutetaan yli 99 %
puhdistusaste savukaasun hiukkaspäästöille. Puhdistetut poistokaasut johdetaan laitoksen
katon tasolle.
Merkittävien haitallisten vaikutusten tehokas estäminen häiriötilanteissa
Suunniteltava laitos sijaitsee Nuutajärven taajaman keskustassa asutuksen läheisyydessä,
mikä edellyttää tehokasta ja toimintavarmaa hiukkaspäästöjen puhdistusjärjestelmää
savukaasuille. Asutuksen läheisyyden vuoksi on tärkeää nopeasti reagoida
häiriötilanteisiin ja minimoida päästöt. Hankkeesta vastaava on esittänyt häiriöpäästöjen
estämisestä, että kuitusuotimessa on jatkuva tarkkailu ja lisäksi laitoksella mitattaisiin
kerran kolmessa vuodessa laajemmin savukaasupäästöt.
Hankkeesta vastaava on esittänyt mahdollisuutensa käyttää tehokkaita keinoja estää
laitoksen normaalitoiminnan ja myös häiriötilanteiden aikana merkittävät hiukkaspäästöt
ilmaan ja niiden leviäminen alueille, joissa taajaman keskustan asutukselle aiheutuva
altistuminen muodostuisi merkittäväksi tai ympäristöön laskeutuisi, kertyisi tai kulkeutuisi
edelleen haitallisia hiukkasia ja niistä liukenevia haitta-aineita tai rakennetun
kulttuuriympäristön kohdistuisi haittaa.
Väestö, ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys
Suunniteltu hankealue sijoittuu Nuutajärven taajaman keskustaan ja etäisyys
käsittelylaitoksesta lähimpään asutukseen on noin 100 metriä.
Hankkeen aiheuttamaa melua olisi todennäköisesti kuultavissa hankealueen ulkopuolella
ja kuljetusreiteillä. Suunnitellun toiminnan ja sen raskaan liikenteen ja työkoneiden
mahdolliset yhteisvaikutukset meluun ja paikalliseen ilmanlaatuun kiinteistön lähialueella ja
tien lähialueella ajoittuvat ympärivuoden arkipäivisin maanantaista perjantaihin. Laitos
toimii kolmessa vuorossa.
Suunniteltu hanke ei aiheuta normaalin toiminnan tai häiriöiden aikana todennäköisesti
haitallisia suoria ja välillisiä haitallisia ympäristövaikutuksia tai yhteisvaikutuksia laajaan
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väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen (ilmanlaatu, melu/ altistuminen,
likaantuminen, rakennettu kulttuuriympäristö) kun otetaan huomioon hankkeesta
vastaavan esittämät yksilöidyt tehokkaat keinot (hiukkasten keräysjärjestelmät, sykloni ja
kuitusuodin sekä näiden jatkuva tarkkailu, toimintojen sijoittaminen sisätiloihin).
Kasvillisuus, eliöt, luonnon monimuotoisuus
Suunnitellulta hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole merkittäviä
luontoarvoja.
Vesistövaikutukset
Hankealueelta on Nuutajokeen noin 200 metriä, Nuutajärveen noin 360 metriä ja
Rutajärveen 550 metriä.
Prosessissa ei käytetä vettä. Polttoaineena käytetään nestekaasua, jota varastoidaan
maanpäällisessä 9,5 kuution nestekaasusäiliössä.
Merkittävien haitallisten vaikutusten tehokas estäminen
Hankkeesta vastaava esittää keinoja, joilla suunnitellun hankkeen vaikutuksia pintavesiin
ja sen kautta välillisiä vaikutuksia luontoarvoihin on mahdollista vähentää.
Hiekan varastointi on hallin sisätiloissa ja ulkona vain varastosiiloissa. Hankkeesta
vastaavan mukaan hiekka ei pääse kosketuksiin sadeveden kanssa edes asfaltoiduilla
alueilla. Hiekan siirrossa käytettävien letkujen irrotuksessa mahdollisesti leviävän hiekan
estämisestä ei ole yksityiskohtaista kuvausta.
Hulevedet kerätään sadevesikaivojen avulla ja johdetaan näytteenotto- ja
sulkuventtiilikaivon kautta Nuutajokeen. Nuutajärven vanhan lasitehtaan sadevesikaivot
saneerattiin tammikuussa 2018. Saneerauksessa kaivoihin asennettiin pohjalliset PEmuovikaivot sisään ja yhdistettiin vanhat, tulevat ja lähtevät, putket uuteen kaivoon tiiviisti.
Vanhan ja uuden kaivon välitila täytettiin pohjalta routimattomalla kiviaineksella.
Kiviaineksen päälle, saneerauskaivon yläosan ja vanhan kaivon väliin, valettiin riittävän
vahva betonikerros, joka tiivistää yhteen vanhan ja uuden kaivon. Saneerauksen jälkeen
kaivoihin jäi yhtä syvät, osin syvemmätkin sakkapesät, kuin niissä oli aiemminkin.
(PIRELY/7111/2015)
Hankesuunnitelman mukaan hankkeen vaikutuksia on mahdollista vähentää tehokkaasti
siten, että hanke ei aiheuta todennäköisiä merkittäviä haitallisia vaikutuksia maaperään ja
pintavesiin toiminnan normaalitilanteessa. Häiriötilanteet ks. lisäksi Pohjavesi
Pohjavesi
Hanketta suunnitellaan asemakaava-alueelle, jossa on pohjavesialue-merkintä. Merkintä
koskee Nuutajärven 1 luokan pohjavesialuetta. Pohjavesialueen vedenottamo poistui
kunnan normaalista vedenhankintakäytöstä 2017 ja jäi varavesikäyttöön. Alueella on
muutamia kallioporakaivoja, joista osa tehdasalueen välittömässä läheisyydessä.
Suunniteltava jätteenkäsittely-hanke sijoittuisi pohjavesialueelle, mikä voi lisätä
pohjaveden pilaantumisriskiä.
Laitos käsittelee valimoilta tulevaa esterikovetteista fenolihartsihiekkaa, josta on tiedossa
kaatopaikkakelpoisuusanalyysit. Eräät fenoliyhdisteet ovat pohjavettä pilaavia aineita.
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Nuutajärven pohjavesialueen pohjavedestä on todettu pohjavettä pilaavia aineita, jotka
ovat todennäköisesti peräisin alueen aikaisemmasta teollisesta toiminnasta. Pilaavien
aineiden kulkeutumistapaa pohjaveteen ei tunneta tarkkaan, ja myös ilman kautta
tapahtuvalla laskeumalla on arvioitu olevan osuutta asiaan.
Pohjavesialue on ei ole enää Urjalan kunnan varavedenhankintakäytössä.
Ympäristönsuojelulain 17 §:n (pohjaveden pilaamiskielto) on kuitenkin otettava huomioon
alueella vedenoton lopettamisesta huolimatta.
Merkittävien haitallisten vaikutusten tehokas estäminen
Hankkeesta vastaava esittää hankesuunnitelmassa tehokkaita keinoja estää pohjaveteen
kohdistuvia merkittäviä haittojen kuten uusi tehokas ilman hiukkaspäästöjen keräys ja
poistoilman käsittely sekä hulevesien hallinnan parannukset. Lisäksi hankkeesta vastaava
on parantanut riskien hallintaa kuten tulipaloon varautuminen ja mahdollisuudet
sammutusvesien tehokkaaseen hallintaan. Suunniteltava, pohjavesille haitallisia yhdisteitä
sisältävä, jätteenkäsittelylaitos sijoittuu asemakaavan pohjavesialueelle ja lisäksi haittaaineiden kulkeutumisreittiin pohjaveteen liittyy tiedollista epävarmuutta. Pohjavesialue ei
ole enää ollut kunnan vedenottamona. Pirkanmaan ELY-keskus poisti huhtikuussa 2019
pohjavesialueen luokituksen ja rajauksen. Suunniteltava hanke ei todennäköisesti aiheuta
todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia pohjaveteen.
Ympäristöonnettomuudet ja niiden hallinta
Suunniteltavan hankkeen todennäköisiä ympäristöonnettomuusriskejä ovat tulipalo sekä
kemikaali- ja polttoainevuodot. Pölyn räjähdysvaara ei ole todennäköinen. Pohjaveden
pilaantumisriskiä arvioitaessa on otettava huomioon myös mahdolliset
onnettomuustilanteet (tulipalo tms.), joiden yhteydessä pilaavia aineita voi päätyä
pohjaveteen.
Merkittävien haitallisten vaikutusten tehokas estäminen häiriötilanteissa
Suunniteltavan hankkeen vakavat häiriötilanteet edellyttävät, että merkittävien haittojen
estämiseksi on tehokkaita keinoja kuten pelastussuunnitelma; erityisesti nestekaasun
vuoto/tulipalossa; elvytysuunin räjähdysvaara; paloskenaario, sammutusvesien määrä ja
kemikaalien aiheuttamat vaikutukset ympäristössä.
Elvytysuunin pölyräjähdyksen riskiä hallitaan sillä, että vastaanotettava valimo-hiekka on
esikäsitelty pölyn poistamiseksi. Vastaanotettavan valuhiekan esikäsittely, hiekan
laadunvarmistus ja prosessin happipitoisuuden mittaus sekä ohjeiden ja työtapojen
jatkuvatoimisella parannus estävät riskin muodostuminen. Laitoksella on myös hätä- seis
painikkeita vikatilanteita varten ja laitos ajaa itsensä automaattisesti alas
prosessihäiriötilanteessa.
Lisäksi muita estäviä toimia kuten hulevesien hallinta ks. Pintavedet edellä.
Hankkeesta vastaava on esittänyt tehokkaita keinoja, joilla Nuutajärven suunnitellulla
hankealueella on mahdollista hallita ympäristöonnettomuuksien riskiä ja estää niiden
ympäristössä ilmeneviä haittoja.
Luonnonvarat
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Suunniteltavan hankkeen vaikutusten kannalta merkittäviä luonnonvaroja ovat pohjavesi ja
kvartsihiekka. Hanke mahdollistaa valimohiekan kierrätystä ja siten luonnonvarojen,
kvartsihiekan, kestävää käyttöä.
Hiekan elvytysprosessissa muodostuvia jätteitä ovat pöly ja seulaylite sekä sivutuotteena
syntyvä kromiittihiekka. Kromiittihiekka myydään takaisin valimoille uusiokäyttöön.
Seulaylite on MARA-asetuksen mukaista, ja se toimitetaan hyötykäyttöön. Pölyn MARAkelpoisuus on tavoite selvittää.
RATKAISU
Pirkanmaan ELY-keskus päättää, että Finn Recycling Oy:n Urjalan Nuutajärven
jätteenkäsittely-hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
Perustelut
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-lain) 3 §:n mukaan
arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on
merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Lain 3 §:n 2 momenttien mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tulee soveltaa
lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin
kuin edellä tarkoitettuun muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja
laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, arviointia
edellyttävien hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Harkittaessa YVA-lain mukaan ympäristövaikutusten merkittävyyttä yksittäistapauksessa
otetaan erityisesti huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä sen
ympäristövaikutusten luonne. (Lain 3 §:n 3, YVA-lain liite 2, kohdat 1. - 3.). Hankkeen
sijainnissa otetaan huomioon erityisesti luonnonympäristön sietokyky (2c-alakohta, YVAasetus 2 §).
Arviointimenettelyn soveltamisalaa koskevassa oikeudellisessa päätösharkinnassa
voidaan ottaa huomioon hankkeesta vastaavan esittämät mahdollisuudet vähentää
vaikutuksia tehokkaasti (YVA-lain liite 2, 3. kohta vaikutusten luonne, h-alakohta).
YVA-lain (liite 1) hankeluettelon 11b-kohdan mukaan YVA-menettelyä on aina sovellettava
fysikaalis-kemialliseen käsittelylaitokseen, jonka mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia
jätettä vuorokaudessa. Hankesuunnitelman mukaan jätteenkäsittelyä on vähemmän kuin
100 tonnia vuorokaudessa. Suunniteltavan hankkeen arvioitu koko vastaa yli 99 % YVAlain hankeluettelon hankekoosta, kun otetaan huomioon jätteen vuosittainen
kokonaismäärä 22 000 tonnia suhteessa vuosittaiseen toiminta-aikaan.
Päätöksessä on otettu huomioon, että hankkeesta vastaavan käytettävissä on
mahdollisuuksia vähentää tehokkaasti todennäköisiä merkittäviä haitallisia
ympäristövaikutuksia.
Suunniteltava hanke sijoittuu Nuutajärven taajaman keskustaan, asutuksen välittömään
läheisyyteen. Ihmisiin ja elinympäristön terveellisyyteen ja viihtyvyyteen kohdistuvat
haitalliset ympäristövaikutukset muodostuvat todennäköisesti merkittäviksi, mikäli
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tehokkaita estämistoimia ei käytetä. Hankesuunnitelmassa yksilöidyillä tavoilla hankkeesta
vastaavalla on mahdollisuus tehokkaasti vähentää hiukkasten pääsyä ilmaan ja leviämistä
normaalitoiminnan aikana siten, että suunniteltava jätteenkäsittely-hanke ei aiheuta
todennäköisesti merkittävää haittaa ilmanlaadulle ja altistumista hiukkasille Nuutajärven
taajamassa.
Suunnitellun hankkeen aiheuttamaa melua ulottuu ja on todennäköisesti kuultavissa
Nuutajärven taajaman keskustassa, mutta melu ei ennalta arvioiden muodostu
merkittäväksi.
Nuutajärven vanhan lasitehtaan mänkihallin rakennuksiin sijoittuvalla hankkeella ja sen
toiminnalla ei ole todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia arkeologisiin
kulttuuriperintöarvoihin tai kulttuuriympäristöihin.
Hanke ei todennäköisesti aiheuta edellä mainitut seikat huomioon ottaen merkittäviä
haitallisia ympäristövaikutuksia nykyiseen maankäyttöön ja kaavojen toteuttamiseen.
Suunniteltava hanke ei aiheuta todennäköisiä merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia
alueen pintavesiin ja vesistöön ja edelleen vesieliöstöön normaaleissa tai
rankkasadejaksojen aikana tai toiminnan haitta-ainepäästöjä sisältävissä
poikkeustilanteissa, kun otetaan huomioon hankkeesta vastaavan esittämät yksilöidyt
hulevesien hallinnan keinot.
Hankkeen pelastussuunnitelmassa on yksilöity tehokkaita keinoja, joilla Nuutajärven
suunnitellulla hankealueella on mahdollista hallita ympäristöonnettomuuksien riskiä ja
estää niiden ympäristössä ilmeneviä merkittäviä haittoja.
Pohjavesille haitallisia yhdisteitä sisältävien valimon valuhiekkojen jätteenkäsittelylaitos
sijoittuu voimassa olevan kaavan pohjavesialueelle ja lisäksi haitta-aineiden
kulkeutumiseen pohjaveteen liittyy tiedollista epävarmuutta. Pohjavesialueelta ei ole
kuitenkaan enää kunnan vedenottoa huonon vedenlaadun takia. Pirkanmaan ELY-keskus
poisti virallisen pohjavesiluokituksen ja -rajauksen huhtikuussa 2019. Suunniteltava hanke
ei siten aiheuta todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia pohjaveteen.
Ympäristönsuojelulain 17 §:n (pohjaveden pilaamiskielto) on kuitenkin huomioitava
alueella vedenoton lopettamisesta huolimatta.
Hankkeella on monitahoisia haitallisia ympäristövaikutuksia, mutta hankkeesta vastaavan
esittämillä tehokkailla keinoilla ne eivät todennäköisesti muodostu merkittäviksi.
Yllä olevan perusteella suunniteltavasta Finn Recycling Oy:n Urjalan Nuutajärven
jätteenkäsittely -hankkeesta ei aiheudu ottaen huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti
sekä vaikutusten luonne todennäköisesti laadultaan tai laajuudeltaan todennäköisesti
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka kokonaisuutena ovat rinnastettavissa
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa mainittujen hankkeiden
merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) 2, 3, 4, 12, 13, 31, 34, 37 §
Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) 1, 2 §
Selvilläolovelvollisuus YVAL 31 §
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Vaikka hankkeeseen ei sovelleta edellä mainitun ratkaisun mukaan YVA-menettelyä,
hankkeesta vastaavan on oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä
laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää.
MUUTOKSENHAKU
Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla Hämeenlinnan
hallinto-oikeuteen. Tähän päätökseen, jonka mukaan YVA-menettelyä ei tule
sovellettavaksi hankkeeseen, ei saa muutoin erikseen hakea valittamalla muutosta.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 37 momentissa tarkoitetut tahot
saavat kuitenkin hakea muutosta tähän päätökseen samassa järjestyksessä ja yhteydessä
kuin hanketta koskevasta lupa-asiasta päätetään.
Tämä päätös hyväksyttiin sähköisesti. Päätöksen esitteli yhdyskunta ja luonto -yksikössä
ylitarkastaja Leena Ivalo ja ratkaisi lakimies Riina Arffman. (ks. asiakirjan viimeinen sivu)
PÄÄTÖS

saantitodistusta vastaan hankkeesta vastaavalle

TIEDOTTAMINEN
Päätöksestä kuulutetaan (14 pv) Urjalan kunnan ilmoitustaululla, Tampereentie 6 ja
sähköisellä ilmoitustaululla,
http://urjala.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm
Päätös on nähtävillä/luettavissa yleisökoneilta Urjalan kunnan virastossa, Tampereentie 6.
Urjala. Päätös on sähköisesti nähtävillä ympäristöhallinnon Internet-sivuilla
http://www.ymparisto.fi/YVA-paatokset/Pirkanmaa
TIEDOKSI Urjalan kunta, ympäristönsuojelu, asema- ja yleiskaavoitus, tekninen johtaja
Tampereen kaupunki, Urjalan ympäristöterveydensuojelu
Pirkanmaan maakuntamuseo
Pirkanmaan pelastuslaitos
Tukes
Pirkanmaan ELY-keskus. Y-vastuualue/lupavalvonta
POSELY, Kalatalousviranomainen
LIITTEET

Liite 1, Yhteenveto kuulemisen lausunnoista ja muista lausunnoista
Valitusosoitus

LISÄTIEDOT Ylitarkastaja Leena Ivalo, p. 0295 036 000
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Finn Recycling Oy:n Nuutajärven hankkeen koetoimintaa koskeva ELY-keskuksen valitus
on tällä hetkellä KHO:ssa koetoiminnan pohjavesialueeseen kohdistuvan haitan
perusteella. ELY- keskus voi ratkaista hankkeen YVA-päätösasian odottamatta KHO:n
ratkaisua. Ympäristöterveys on antanut 13.9.2018 korkeimmalle hallinto- oikeudelle
lausunnon koetoimintaa koskevan ELY- keskuksen valituslupahakemuksen ja valituksen
johdosta.
Finn Recycling Oy hakee uutta ympäristölupaa fenolihartsihiekan termisen käsittelyn
laitokselle Nuutajärven vanhan lasitehtaan kiinteistölle, entiseen mänkihalliin. Etäisyys
hallista lähimpään asutukseen on noin 100 metriä. Valimoilta tullutta muottihiekkaa
käsitellään termisellä elvytyksellä enintään 22 000 t vuodessa. Elvytysuunissa hiekka
kuumennetaan keskimäärin 700 asteeseen. Hiekkaan valimoilla lisätyt sideaineet palavat
pois termisessä
elvytyksessä, jolloin tuotetta voidaan käyttää uudelleen valimoilla.
Termisessä regenerointiprosessissa syntyvät savukaasut johdetaan ensin syklonille, joka
toimii savukaasujen sisältämän kiintoaineen esierottimena. Tämän jälkeen savukaasut
johdetaan edelleen yhdessä hiekan käsittelyn poistoilman kanssa kuitusuodattimelle.
Talteen otettu pöly ohjataan siiloihin, joista se puretaan suursäkkeihin. Tuotannon
sivutuotteena syntyy metallipitoista kromiittihiekkaa. Laitos toimii arkisin maanantaista
perjantaihin kolmessa vuorossa. Tuotantopäiviä laitoksella on vuodessa noin 220.
Saapunut, käsiteltävä hiekka välivarastoidaan hallin ulkopuolella sijaitsevissa umpinaisissa
siiloissa. Hiekka puhalletaan varastosiiloihin paineilman avulla suoraan säiliöautosta.
Käsittelyä odottavaa hiekkaa Hakemuksessa annettujen tietojen perusteella toiminnasta ei
aiheudu riskiä pohjavedelle, koska hiekan varastointi ja käsittely tapahtuvat
kokonaisuudessaan suljetussa järjestelmässä eikä hiekkaa tai muutakaan ainesta
varastoida ulkona. Lisäksi savukaasuille on käsittelyjärjestelmä ja hiekan käsittelyssä
syntyvät pölyt otetaan talteen suodattimella.
Saapunut, käsiteltävä hiekka välivarastoidaan hallin ulkopuolella sijaitsevissa umpinaisissa
siiloissa. Hiekka puhalletaan varastosiiloihin paineilman avulla suoraan säiliöautosta.
Käsittelyä odottavaa hiekkaa varastoidaan enintään 200 tonnia kerrallaan. Hakemuksen
mukaan hiekkaa ei varastoida missään vaiheessa avoimesti ulkona. Koko prosessi
tapahtuu sisätiloissa. Käsitelty ja seulottu hiekka siirretään kuljettimilla varastosiiloihin.
Siiloista valmis tuote lastataan paineilmalla säiliöautoihin. Prosessin eri vaiheissa, kuten
kuljettimilla, siiloissa sekä tyhjennyksen yhteydessä on pölynpoisto, josta pölyt ohjataan
siiloihin ja
ilma suodatukseen.
Nuutajärven tehdasalue sijoittuu Nuutajärven pohjavesialueelle, joka on pääosin
moreenialuetta, mutta myös siltti- ja savikerroksia esiintyy. Kalliopinta on yli neljän metrin
syvyydellä maan pinnasta. Alueella on kaksi erillistä pohjavesikerrosta. Toinen on kallion
päällä olevissa moreeni- ja täyttömaakerroksissa olevaa vettä ja toinen syvällä kallioperän
raoissa esiintyvää kalliopohjavettä, jonka arvioidaan muodostuvan pääosin Nuutajärven
länsipuolisella kallioalueella. Alueella on kuusi pohjaveden havaintoputkea. Kallioperän
ruhjevyöhykkeiden sijaintia ja pohjavesien liikkeitä ja virtaussuuntia on selostettu
ympäristölupahakemuksessa.
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Nuutajärven taajama ja sen länsipuolinen kallioalue on luokiteltu I luokan
pohjavesialueeksi. Kyseessä on kalliopohjavesialue. Pohjavesialueella on Nuutajärven
kalliopohjavedenottamo, joka sijaitsee noin 300 metrin päässä hankealueelta koilliseen. Vedenottamo
on tällä hetkellä Urjalan kunnan varavedenottamona. Kallioporakaivoista (4 kpl)
saatavassa pohjavedessä on aikaisemmin havaittu öljy- yhdisteitä ja uraanin ja radonin
osalta porakaivojen veden pitoisuudet ylittävät STM:n asetuksessa annetut talousveden
enimmäispitoisuudet.
Koetoiminnan aikana on suoritettu kaksi kertaa savukaasumittauksia. Ensimmäisen
mittauksen tulosten vuoksi prosessia on muutettu lisäämällä savukaasujen
puhdistuslaitteisto, sykloni ja kuitusuodatus osaksi järjestelmää, mikä on hakemuksen
mukaan pienentänyt
hiukkaspäästöjä. Savukaasujen pitoisuus alittaa hakemuksen mukaan BAT:ssa ja
kansallisessa referenssilaitoksessa termiselle regenerointilaitokselle asetetut päästörajaarvot.
Prosessiin on suunnitteilla jatkuvatoiminen happipitoisuuden ja häkäpitoisuuden mittaus.
Jatkuvatoimisten mittausten lisäksi laitoksella suoritetaan kerran kolmessa vuodessa
laajempi savukaasujen mittaus, jolloin savukaasuista mitataan O2, CO2, CO, NOx, SO2,
fluoridit (vetyfluoridina), formaldehydi, fenolit, TVOC, hiukkaset sekä raskasmetallit.
Päästötarkkailuehdotus sisältää myös vesien tarkkailua. Vaikka toiminnalla ei ole arvioitu
olevan vaikutuksia pohjaveteen, tarkkailusuunnitelmassa esitetään huleveden ja
pohjaveden tarkkailua. Tarkkailun tarkoituksena on todentaa, ettei toiminnalla ole
vaikutuksia
pohjaveden laatuun.
Lausunto
Hakemuksessa annettujen tietojen perusteella toiminnasta ei aiheudu riskiä pohjavedelle,
koska hiekan varastointi ja käsittely tapahtuvat kokonaisuudessaan suljetussa
järjestelmässä eikä hiekkaa tai muutakaan ainesta varastoida ulkona. Lisäksi
savukaasuille on käsittelyjärjestelmä ja hiekan käsittelyssä syntyvät pölyt otetaan talteen
suodattimella. Alueella oleva I-luokan pohjavesimuodostuma on kalliopohjavettä, jota
usean metrin irtomaakerrokset suojaavat. Toiminnasta aiheutuu pieniä määriä
hiukkaspäästöjä huolimatta suodatusjärjestelmästä, mutta pintamaakerrokset suojaavat ja
estävät niiden kulkeutumisen kalliopohjaveteen. On kuitenkin huomattava, että
Nuutajärven alueella on myös yksityistalouksien talousvesikaivoja, joiden kaivoveden
laatua ei saa vaarantaa.
Ympäristölupahakemuksen taulukossa 1 (s. 36) on esitetty koetoiminnan aikana tehtyjen
kahden päästömittausten tulokset. Hiukkaspitoisuus on suhteellisen korkea
jälkimmäisessä mittauksessa ja ylittää taulukkoon kirjatut viitearvot. Aineistossa on vain
ensimmäisen päästömittauksen (24.4.2019) raportti. On syytä tarkentaa syyt näin suureen
eroon päästömittausten välillä. Kohonneet hiukkaspäästöt ovat mahdollisia.
Asutuksen läheisyyden vuoksi tarvitaan riittävä varmuus sille, että pölynerotusjärjestelmä
on riittävä ja toimintavarma. Prosessissa tai puhdistuslaitteissa voi tapahtua häiriöitä, jotka
lisäävät päästöjä. Häiriötilanteissa hienojakoista pölyä saattaa päästä ympäristöön
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normaalia suurempia määriä. Asutuksen läheisyyden vuoksi on tärkeää nopeasti reagoida
häiriötilanteisiin ja minimoida päästöt.
Hakemuksessa on esitetty, että laitoksella suoritettaisiin kerran kolmessa vuodessa
laajempi savukaasupäästöjen mittaus. On syytä harkita tiheämpääkin seurantaa. Lisäksi
esitetään huleveden ja pohjaveden tarkkailua. Huleveden tarkkailu on tärkeää järjestää
siten, että se kuvastaa monipuolisesti laitokselta tulevia päästöjä.
Pirkanmaan pelastuslaitos

Pirkanmaan maakuntamuseo
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Muut lausunnot
Urjalan kunta tekninen lautakunta. Urjalan pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten
tarkistaminen. Pohjavesialue Nuutajärvi 0488704 1-luokka. Muutoksena tehdyn
selvityksen tietoihin vuonna 2017 valmistuneen Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n
yhdysvesijohdon käyttöönoton jälkeen Nuutajärven vedenottokaivoja ei ole käytetty
vesihuoltolaitoksen vedenhankintaan eikä kaivoja tulla käyttämään varavedenhankintaan.
Alueen koillisosassa sijaitseva kaivo on ainoa vedenhankintaan jollain tavalla soveltuva
kaivo, mutta sen tuotto on pieni. Muut kaivot ovat tukkeutuneet tai niistä saatava vesi ei
kelpaa talousvedeksi. Ts. alueen pohjavesi on näiden kaivojen kohdalla pilaantunutta.
Puhdistuminen voi kestää kauan, koska alueen maaperä on hiekkamoreenia, jossa veden
virtaus on todennäköisesti hitaampaa, kuin hiekassa, jota maalajia muut selvityksen
pohjavesialueet ovat niistä saatava vesi ei kelpaa talousvedeksi.
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