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PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA
KARPIN KAIVIN OY:N NOKIAN KYYNIJÄRVEN JÄTTEENKÄSITTELY-HANKKEESEEN

Hanke
Karpin Kaivin Oy suunnittelee betonin, tiilien ja laattojen sekä kivien, kierrätyspuutavaran,
kantojen ja risujen murskausta/haketusta (ei sisällä kivien rikotusta) sekä näiden lisäksi ns.
puhtaiden maa-ainesten läjitysaluetta sekä rautaromun käsittelyä ja mullan valmistusta.
Jätteiden käsittelyä on yhteensä 19 900 tonnia vuodessa, josta murskausta ja haketusta
on yhteensä 16 600 tonnia vuodessa.
Toiminta hankealueella olisi suunnitelman mukaan pysyvää ja ympärivuotista siten, että
toimintapäiviä on yhteensä vuosittain noin (5 x 52 = ) 260 työpäivää, josta pois lukien arkipyhät. Melua aiheuttavaa toimintaa kuten ylijäämämaan muualta alueelle tulevien kivien
murskausta ei kuitenkaan olisi 16.4. - 31.8., kaakkurien pesimäaikaan.
Päivittäinen toiminta-aika klo 6–20 koskisi myös murskausta ja haketusta. Tiilen ja laattojen murskausta on enintään 20 päivää vuodessa (p/v), betonin murskausta enintään 60
pv/v, kivenmurskausta enintään 10 pv/v ja haketusta enintään 40 pv/v. Betoni murskataan
telapohjaisella betoninjalostuslaitteella ja kivenmurskaus liikuteltavalla murskauslaitteistolla.
Suunniteltu hankealue on kalliopohjainen ja jo esirakennettu teollisuustontiksi. Hankealue
päällystettäisiin vain rautaromun varastointialuetta varten.
Hankesuunnitelman mukaan alueella muodostuvat hulevedet käsitellään kallioon louhittavassa altaassa yhdistelmällä selkeyttämistä ja suodatusta sorapenkan läpi sekä altaaseen
muodostuvan kasvillisuuden avulla biosuodatuksella. Suodatuksen jälkeen vedet puretaan
Nokian Vesi Oy:n liittymiskohtailmoituksen mukaisesti Vannekadun hulevesilinjaan.
Suunnitellussa hankkeessa kohdetontille ei ole nykyisten suunnitelmien mukaan tarkoitus
rakentaa hallia tai muutakaan pysyvää rakennusta. Mahdolliset sosiaalitilat olisivat siirreltävässä konttimaisessa työmaakopissa, ja mahdollisesti voisi olla erillinen kuivakäymälä.
Umpisäiliöön kerättävät sosiaalivedet on mainittu varaumana siltä varalta, että käytössä
olisi työmaakoppiin sisältyvä vesikäymälä.
Hanke-alue sijaitsee Nokian kaupungin Kyynijärven kaupunginosassa, tontilla 536-25-510, osoitteessa Vannekatu 4. Kuljetusreitti hankealueelle on valtatie 11:sta (Porintie)
Koukkujärventietä Vannekadun kautta. Tontin läpi porttien kautta on ajo viereisen Karpin
Käsittely Oy:n kiinteistölle, tontille 536-25-5-9. Tontilla liikennöi keskimäärin 5–15 (10 - 30
ajoa) raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa.
PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 036 000
www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

PL 297
33101 Tampere
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ASIAN KÄSITTELY
Asian vireille tulo
Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti hankkeen vireille tulosta YVA-lain päätösasiana hankkeen
ympäristö- ja maa-ainesluvasta annetussa ELY-keskuksen lausunnossa 27.11.2017.
Hankkeesta vastaavan kuuleminen 5.1.2018, 29.5.2018 ja 8.6.2018
Hankkeesta vastaava toimitti vastauksena kuulemisiin lisätietoja. Hankkeesta vastaavan
näkemyksen mukaan hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset eivät ole erityisen merkittäviä ja hanke suunnitellaan siten, että YVA-menettelyn soveltaminen ei ole aiheellista.
Yhteisvaikutukset
Karpin Käsittely Oy oli vuoden 2016 lupahakemuksen valmisteluun liittyen yhteydessä
ELY-keskukseen ja toimitti alustavia suunnittelutietoja, joiden mukaan alueella voisi olla
tulevaisuudessa esim. purkubetonin jalostusta betonimurskeeksi enintään 50 000 t/v,
maakivien ja satunnaisten louhe-erien murskausta ja seulontaa enintään 10 000 t/v puun
haketusta enintään 10 000 t/v sekä rakennusjätteen lajittelua enintään 30 000 t/v.
Tämän jälkeen Karpin Käsittely Oy:n toiminnalle haettiin vuoden 2016 lopulla lupaa noin
16 000 tonnin murskaus- ja haketustoiminnoille. Marraskuussa 2017 puolestaan Karpin
Kaivin Oy haki lupaa 16 600 tonnin murskauksella ja haketukselle viereiselle tontille. Tonttien suunnitellun layoutin mukaan Karpin Käsittely Oy:n ja Karpin Kaivin Oy:n betonimurskeen ja betonin läjitysalueet sijaitsevat vierekkäin tonteilla 9 ja 10. Molemmat käyttäisivät
Karpin Käsittely Oy:n vaakaa ja vettä.
YVA-direktiiviä ja YVA-lakia koskevan oikeuskäytännön mukaan hanketta ei saa pilkkoa
YVA-menettelyn välttämiseksi. YVA-lain soveltamista koskevaa päätöstä varten hankkeesta vastaavan tulee toimittaa tiedot hankkeen yhteisvaikutuksista olemassa olevien toimintojen kanssa. Pirkanmaan ELY-keskus varasi hankkeesta vastaavalle tilaisuuden tulla
kuulluksi edellä mainituista asioista ja pyysi toimittamaan lisätietoja päätöstä varten. Hankkeesta vastaava toimitti lisätiedoista raportin seuraavista asioista.
1. Toiminnan ajallinen laajuus
2. Karpin Käsittelyn tontin 536-25-5-9 toiminnan kanssa yhteiset toiminnot
Karpin Kaivin Oy suunnittelee käyttävänsä Karpin Käsittely Oy:n vaakaa, ja lisäksi ottavansa käyttämänsä kasteluveden heiltä. Näistä laaditaan yritysten kesken sopimus, ja tässä vaiheessa asiasta on alustavasti sovittu. Jos käy niin että näiden resurssien käytöstä ei
pystytä sopimaan, Karpin Kaivin Oy järjestää paikalle oman vaakansa ja ottaa kasteluvetensä omasta liittymästään. Toimintojen järjestelyä kuvaavan piirroksen mukaisesti tonttien
väliin rakennetaan verkkoaita, jossa on portti.
3. Hankkeen yhteensopivuus kunnan kaavoitukseen nähden
4. Melu- ja pölyvaikutukset sekä toimenpiteet niiden vähentämiseksi
5. Hankkeen vaikutukset pintavesistöön ja toimenpiteet vaikutusten vähentämiseksi
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Hankkeesta vastaava toimitti 14.6.2018 lisätietoja päivitetystä hankesuunnitelmasta;
hankittavasta betonimurskauslaitoksesta (melulähde ja korkeus) ja lisäksi mahdollisuuksistaan kostuttaa murskattavaa betonia hiukkasten muodostumisen ja leviämisen estämiseksi, hankealueen ja sen ympäristön maaston muodot ja alueen umpiaidat ja istutukset (melu, hiukkaset, roskaantuminen, lähimaisema) sekä hulevesien hallinta ja käsittely.
Viranomaisten kuuleminen ja muu käytettävissä oleva aineisto (YVAL 13.1 §)
Lausunnot ja muu aineisto ovat liitteenä.
Muu aineisto
Kuokkujärven asemakaavaa varten on laadittu Natura-tarveharkinta (meluselvitys ja mittaukset, Pöyry, 7.12.2017). Toimitettu ELY-keskukselle 15.12.2017.
Koukkujärven-Juhansuon osayleiskaavan Natura-arviointia varten on laadittu meluselvitys.
Natura-arviointiluonnos (3.5.2018) on PIRELYssä katsottavana touko-kesäkuussa 2017.
Natura-arviointiraporttiluonnoksen tekstissä ja kuvissa ei ole mainittu Karpin Kaivin Oy:n
suunniteltua hanketta. Lisätiedon (Pöyry Oy 25.5.2018) hanke on mukana melumallinnuksessa ja siten se on mukana Natura-arviointiluonnoksen johtopäätöksissä.
Nokian kaupungin sivut/kaavoitus
Pirkanmaan liiton sivut, Maakuntakaava 2040 ja kaavaselostus sekä valmisteluaineisto
Ympäristöhallinnon YVA-sivut www.ymparisto.fi, mm. Nokian Koukkujärven bioratkaisu
Ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmä
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 tarvittavien keinojen tehokkuudesta ja tarpeista käyttää tehokkaampia keinoja kuin
hankesuunnitelmassa oli esitetty haittojen estämiseen (melu, hiukkaset, maisema, roskaantuminen, hulevedet, riskien hallinta, luontoarvot).
Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioitaessa on tarvetta kiinnittää huomiota erityisesti ympäristövaikutusten hallintaan sekä virkistykseen ja Kaakkurijärvien Natura-alueeseen kohdistuviin vaikutuksiin. Nyt kyseessä olevan hankkeen kannalta merkittävimmät vaikutukset
aiheutuvat toiminnan ja siihen liittyvän liikenteen aiheuttamasta melusta.
Lausuntojen mukaan merkittävät yhteisvaikutukset ovat olennaisia. Koukkujärven ja Kyynijärven alueella on nykytilanteessa jo runsaasti melua aiheuttavaa toimintaa. Lisäksi Koukkujärventietä pitkin kulkee paljon raskasta liikennettä. Toiminnasta ja liikenteestä aiheutuva melu tulee lisääntymään alueelle suunniteltujen uusien toimintojen (ml. Karpin Kaivin
Oy:n jätehuoltohanke) vuoksi.
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Lausuntojen mukaan maankäyttöön ja väestöön kohdistuvien merkittävien haittojen estämisessä olisi tavoitteellista, että kiertotalouskeskittymän kehittämisen yhteydessä haittoja
pyrittäisiin hyvällä suunnittelulla jopa vähentämään nykyisestä, sillä alue sijoittuu Tampereen läntisen kaupunkiseudun merkittävimmän luonto- ja virkistysaluekokonaisuuden kupeeseen.
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
Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssa suunniteltu hankealue on varattu teollisuus- ja varastoalueeksi. Alueella on merkintä em7: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistuttava siitä, etteivät Kaakkurijärvien (FI0333004) Natura-alueen läheisyydessä suoritettavat toimenpiteet yksin tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000
-verkostoon. Erityistä huomiota tulee kiinnittää meluvaikutuksien ja linnustoon kohdistuvien
vaikutusten ehkäisemiseen sekä vesitalouden säilymiseen.
Suunnitellun hankkeen vaikutusalueella, välittömästi Koukkujärventien länsipuolella maakuntakaava 2040:ssa on osoitettu uusi, Tampereen kaupunkiseudun läntisen alueen
(100 000 asukasta) tärkein taajamiin kytkeytyvä seudullinen virkistysaluekokonaisuus.
Suunnittelualueella on voimassa lainvoimainen Kyynijärvi-Juhansuo yleiskaava
(30.11.2007). Kaavassa alue on merkinnällä EO/TP-2, maa-ainesten ottoalue, joka ottamisen päätyttyä asemakaavoitetaan työpaikka-alueeksi. Alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä ympäristökuvallisesti näihin verrattavia teollisuus- ja varastotiloja. Teollisuusja varastotiloja voidaan rakentaa enintään 50 % rakennetusta kerrosalasta.
Kyynijärven-Juhansuon osayleiskaavan muutos ja sen laajennus (luonnos 10.8.2017) ovat
vireillä. Näissä suunniteltu Karpin Kaivin Oy:n suunnittelema hanke-alue on alueella, joka
on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Merkinnällä (EO/T) on osoitettu Rudus Oy:n
ja Morenia Oy:n käytöstä poistuneet tasatut louhosalueet, Kyynijärven toteutunut teollisuusalue sekä eteläisin osa kaava-alueen keskiosan teollisuusalueesta. Alueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi. Luonnoksessa kiertotalouteen tarkoitetut alueet on sen sijaan
merkitty (T-EJ) Teollisuus- ja jätteenkäsittelyalue. Kyynijärven-Juhansuon osayleiskaavan
muutos ja laajennus käsittää koko ns. Kolmenkulman alueen noin 835 hehtaaria. Yleiskaavaa varten on tekeillä luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arviointi eli laajemmin
alueen nykyisten ja suunniteltujen uusien toimintojen vaikutukset Natura-alueille arvioidaan siinä yhteydessä. Lisäksi ELY-keskuksen lausunnossa kaavaluonnoksesta on korostettu kunnollisia vaikutusten arviointeja, mikäli nykyisiä ratkaisuja lähdetään muuttamaan.
Lisäksi on edellytetty uusia hulevesitarkasteluja kaavan valmistelua varten.
Alueen luonteen kehittymiseen maa-ainesottoalueesta osayleiskaavan työpaikka-alueeksi
liittyy ajallista epävarmuutta. Kyynijärvi-Juhansuo alue on maakuntakaava 2040:n teollisuuskehittymisvyöhykettä, jonne on jo toteutumassa useita kiertotalouden hankkeita lähivuosina. Edellä mainittu osayleiskaavan muutos ja laajennus perustuvat osin jo tiedossa
oleviin suunniteltuihin hankkeisiin ja niiden sijoittumisen yhteensovittamiseen alueelle.
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Hankkeiden yhteisvaikutuksista on valmistunut ja valmistumassa ympäristövaikutusten
arviointeja Nokian bioratkaisun ja Ecolan Oy:n YVA-menettelyjen sekä Koukkujärven asemakaavan ja Kyynijärvi-Juhansuon osayleiskaavan laadinnan yhteydessä.
Asemakaavassa (27.7.2012) hankealue sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella. Tontille saa rakentaa toimistotiloja enintään 40 % rakennetusta kerrosalasta ja
pääkäyttötarkoitukseen liittyvää liiketilaa enintään 10 % rakennetusta kerrosalasta.
Asemakaavan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta ei ole varsinaisesti kaavoitettu jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn.
Asemakaavan kaavamerkintä teollisuusalue (T) mahdollistaa alueelle sijoitettavaksi luonteeltaan myös ympäristöhäiriötä aiheuttavaa toimintaa. Alueelle sijoitettavaksi suunniteltava jätehuoltohanke voisi siten olla rinnastettavissa teolliseen toimintaan. Suunniteltava
jätehuoltohankkeen ympäristövaikutuksia on kuitenkin oltava mahdollista rajoittaa teollisen
toiminnan haittojen estämisen ja rajoittamisen tarkoittamalla tavalla kaavamerkintää vastaavaksi.
Osayleiskaavan T-1-alue ja asemakaavan T-alue sekä osayleiskaavaluonnoksen T-alue
rajoittuvat kuitenkin maakuntakaava 2040:n virkistysalueeseen Koukkujärventien länsipuolella. Hankealueelta on noin 300 metriä avointa maastoa ympärivuotiseen monimuotoiseen
virkistykseen osoitetulle virkistysalueelle, jonka tavoite on edistää väestön terveyttä.
Kaava-alueiden eteläpuolella ovat Nokian taajaman kaavoitetut asuinalueet lähimmillään
noin 400 m etäisyydellä Porintien eteläpuolella.
Hankkeen aiheuttamat vaikutukset paikalliseen ilmanlaatuun ja yhteisvaikutukset (mm.
vastaava jätteenkäsittelytoiminta viereisellä tontilla, Porintie, Koukkujärventien raskas liikenne) kohdistuvat todennäköisesti maakuntakaavan tärkeään luonto- ja virkistysaluekokonaisuuteen ja erityisesti virkistysalueen kytkeytymiseen taajamiin lähellä suunniteltua
hankealuetta. Laajan väestön käyttöön osoitettu virkistysaluekokonaisuus on hyvin saavutettavissa vain suunnitellun hankkeen vaikutusalueen ja yhteisvaikutusalueen läpi kulkien.
Hankkeesta vastaava on esittänyt suuntaa-antavaa selvitystä suunnitellun hankkeesta todennäköisesti aiheutuvista ilman hiukkaspitoisuuksista, jotka voivat kohdistua väestön
elinympäristön terveellisyyteen ja viihtyvyyteen tai alueen muihin toimijoihin. Selvitetty aineisto perustuu ilmanlaadun seurannan kannalta lyhytaikaiseen, vain kertaluonteiseen
tunnin mittausjaksoon (PM10) lumipeitteisessä ja suhteelliselta kosteudeltaan korkeissa
olosuhteissa. Mittaustuloksesta ei ole pääteltävissä yhteisvaikutuksia viereisen vastaavan
murskaustoiminnan kanssa tai muiden alueen murskaustoimintojen ja Porintien ja Koukkujärventien liikenteen ilmanlaatuvaikutusten kanssa. Ulkoilman pienten hiukkasten leviäminen laajemmalle on vain mainittu erikseen. Lisäksi selvityksessä oli oletuksena kauhamurskain, joka on hankesuunnitelman päivityksessä (14.6.2018) vaihtunut betoninjalostuslaitteeksi. Laitteen hiukkaspäästöt ilmaan ovat todennäköisesti erilaiset.
Hankkeesta vastaava on esittänyt haittojen (ympäristökuva, roskaantuminen, hiukkaset,
melu) tehokkaaseen estämiseen hankealuetta kiertävän umpiaidan ja sen mahdollisen
korotuksen verkkoaidalla sekä istutukset, yksilöidyt tehokkaat mahdollisuudet (2) kuivan
tuotavan ja käsiteltävän jätemateriaalin kostuttamiseen tarvittaessa. Päivitetyn hankesuunnitelman mukaan alueelle tullaan lisäksi hankkimaan betonijätteen käsittelyyn uusi
laitos, jossa betoni jauhautuu suljetussa tilassa ja johdetaan nauhakuljettimella kasaan.
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Hankkeesta vastaavan käytettävissä olevat yksilöidyt mahdollisuudet vähentää tehokkaasti Natura-alueeseen ja maakuntakaava tärkeään luonto- ja virkistysaluekokonaisuuteen
Koukkujärven länsipuolelle sekä Porintien eteläpuolen asuinalueeseen kohdistuvaa merkittävää melua ja yhteismelua sekä hiukkaspäästöjen aiheuttamaa haittaa ilmanlaadulle (pitoisuus ja laskeuma), hulevesiin ja edelleen vesistöön ja kalastoon (taimen) kohdistuvia
merkittäviä haittoja sekä kaavan ympäristökuvaan kohdistuvia haittoja. Suunniteltu hanke
ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia nykyiseen ja hyväksyttyjen
kaavojen mukaiseen maankäyttöön.
Väestö, ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys
Suunniteltu hankealue sijoittuu Tampereen läntisen kaupunkiseudun merkittävimmän luonto- ja virkistysaluekokonaisuuden välittömään läheisyyteen.
Porintien eteläpuolen taajamassa lähin asuinalue sijaitsee noin 400 m etäisyydellä sekä
lähin koulu 1,3 km ja lähin päiväkoti 1,1 km etäisyydellä.
Suunnitellun hankealueen ympäristö kaava-alueella on avointa, ja etäämmällä on metsää.
Hankkeen aiheuttamaa melua olisi todennäköisesti kuultavissa virkistysalueella ja melu
suuntautuisi asuinalueelle päin. Yhteismelu olisi noin 51 dB asuinalueella (Halimaa).
Hankkeen kuljetusten melua ja yhteismelua kohdistuisi Koukkujärventien ympäristöön,
myös virkistysalueelle.
Hankealueen ja sen vaikutusalueen paikalliseen ilmanlaatuun lähellä Koukkujärventietä
vaikuttaa merkittävästi läheisen valtatie 11:n (Porintie) liikenteen päästöt ja alueen muu
teollinen toiminta. Noin 300 metrin etäisyydellä sijaitsevalla virkistysreitistölle ilman kautta
kulkeutuva pöly aiheuttaa nykytilanteessa alueen käyttäjien antaman palautteen mukaan
hengityshaittaa ja haittaa latureitistön käyttöä.
Suunnitellun toiminnan ja sen raskaan liikenteen ja työkoneiden mahdolliset yhteisvaikutukset meluun ja paikalliseen ilmanlaatuun kiinteistön lähialueella ja Koukkujärventien lähialueella ajoittuvat ympärivuoden arkipäiviin klo 6 - 20 välille.
Suunniteltu hanke aiheuttaa todennäköisesti haitallisia suoria ja välillisiä haitallisia ympäristövaikutuksia tai yhteisvaikutuksia laajaan väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja
viihtyvyyteen (melu, ilmanlaatu, roskaantuminen, lähimaisema) ilman tehokkaita estämistoimia. Haittojen estämisen tehokkuudessa tulee ottaa huomioon haittojen ja yhteisvaikutusten kohdistuminen Tampereen kaupunkiseudun tärkeimpään seudulliseen virkistysaluekokonaisuuteen ja sen kytkeytymiskohtaan taajamaan. Tehokkaiden keinojen tavoite
on siten, että haitalliset vaikutukset eivät lisäänny ja tavoitteellisesti yhteisvaikutukset vähenevät.
Hankkeesta vastaava on esittänyt päivitetyssä hankesuunnitelmassa (14.6.2018) yksilöidyt
tehokkaat mahdollisuudet estää edellä mainittujen haittojen leviämistä hankealueen ulkopuolelle. Hankkeesta vastaavalla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia täysin estä haittojen
lisääntymistä ja ulottumista virkistysalueelle. Hankkeen aiheuttamat haitat eivät ennalta
arvioiden yksistään tai niiden osuus yhteisvaikutuksista viereisen vastaavan laatuisen ja
laajuisen murskaustoiminnan ja muun alueen teollisen toiminnan kanssa muodostu merkittäviksi. Viereisen toiminnan haittoja tultaneen estämään samoin umpiaidalla
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Kasvillisuus, eliöt, luonnon monimuotoisuus, Natura-alue
Suunnitellulta hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole merkittäviä luontoarvoja. Lähimmät luontoarvot ovat noin 800 m kiinteistön koillispuolella sijaitsevia hajuheinäesiintymiä, mutta hankkeen ympäristöön laskeutuvien hiukkasten vaikutukset eivät ennalta-arvioiden merkittävästi ulotu esiintymään.
Hankkeesta vastaava on ilmoittanut (14.6.2018), että hankesuunnitelmassa ei ole enää
kivien murskausta Natura-alueiden kaakkurien pesimäaikaan 16.4.–31.8.
Vesistövaikutukset
Vesistövaikutusten vähentäminen, maaperävaikutusten vähentäminen
Hankkeesta vastaava esittää keinoja, joilla suunnitellun hankkeen vaikutuksia pintavesiin
ja sen kautta välillisiä vaikutuksia luontoarvoihin on mahdollista vähentää.
Hankkeesta vastaava esittää hankesuunnitelmassa, että alueella muodostuvat hulevedet
puretaan selkeytyksen ja suodatuksen jälkeen Nokian Vesi Oy:n liittymiskohtailmoituksen
mukaisesti Vannekadun hulevesilinjaan. Hulevedet ohjataan maanpinnan kallistuksin etelään, pieneen ojanteeseen ja sitä pitkin selkeytysaltaaseen. Selkeytysaltaassa vesi käsitellään yhdistelemällä selkeyttämistä ja suodatusta sorapenkan läpi sekä altaaseen muodostuvan kasvillisuuden biosuodatuksella.
Hankealue päällystettäisiin kuitenkin vain rautaromun käsittelyaluetta varten.
Hankkeesta vastaavan mukaan kallioon louhitun teollisuustontin piha-alue on mahdollista
rakentaa tiiviiksi siten, että pihan hulevedet kulkeutuvat selkeytysaltaaseen ja sitä kautta
hulevesiverkostoon. Vedet ovat johdettavissa öljynerotuskaivon kautta.
Hankesuunnitelman päivityksen (14.6.2018) mukaan hankkeen vaikutuksia on mahdollista
vähentää tehokkaasti siten, että hanke ei aiheuta todennäköisiä merkittäviä vaikutuksia tai
yhteisvaikutuksia kallio-/maaperään, pintavesiin ja vesistöön kuten vesieliöstöön tai Kyyniojan arvokkaaseen taimikantaan. Hankesuunnitelmassa yksilöityjen tietojen mukaan
hankealueen hulevesien hallinnassa ja käsittelyssä sekä alueen hulevesien yhteisvaikutusten hallinnassa on mahdollisuus vähentää tehokkaasti ympäristövaikutuksia ottaen
huomioon ilmastonmuutoksen rankkasadejaksot.
Maisema, roskaantuminen
Hankkeesta vastaava on antanut selvitystä mahdollisuuksista tehokkaasti estää merkittäviä kaava-alueen kaavan ympäristökuvallisia ja ja suunnitellun toiminnan soveltuvuudesta
kaavan tarkoittamaan teolliseen toimintaan.
Hankesuunnitelman mukaan hankealueen ympärille rakennetaan umpiaita ja katualueen
reunaan istutetaan pylväshaaparivistöt, jotka parantavat alueen yleisilmettä ja viihtyisyyttä.
Suunniteltu aita ehkäisee roskien leviämistä. Tähän mennessä roskia ei ole havaittavasti
levinnyt alueelta. Toiminnan volyymin kasvaessa mahdolliseen roskien leviämiseen varaudutaan siten, että jos ympäröivien alueiden roskaantumista havaitaan, aidan päälle jatketaan 1 - 2 metriä korkea tiheähkö verkkoaita, jonka tarkoituksena on estää roskien kulkeutuminen tuulen mukana aidan yli.
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Umpiaita estää osaltaan hiukkasten ja melun leviämistä kaava-alueella.
Lisäksi viereisen tontin 9 ympäri on suunniteltu aita kauttaaltaan. Aita olisi umpinainen
muutoin, paitsi tonttien 9 ja 10 välissä se olisi verkkoaita. Tontin 9 toiminnanharjoittaja
Karpin Käsittely Oy on rakentanut Vannekadun puolelle tontin rajalle umpinaisen aidan, ja
aikoo jatkaa sen myös muilta osin tontin ympäri. Pohjois- / luoteispuolen aidan rakennus
odottaa naapuritontin maanpinnan tasauksen valmistumista rajan tuntumassa.
Yhteisvaikutukset
Karpin Käsittely Oy:llä on ympäristölupa (17.12.2014 10 000 t/v -> 16.12.2015 19 900 t/a)
laadultaan ja laajuudeltaan vastaavalle jätteenkäsittelylle viereisellä kiinteistölle Rn:o 53625-5-9 osoitteessa Vannekatu 6. Suunnitellulla hankkeella ja olemassa olevalla hankkeella
on todennäköistii toisiaan voimistavia samanlaatuisia yhteisvaikutuksia.
Alueella sijaitsevat toiminnat, joilla on todennäköisesti yhteisvaikutuksia alueen ilmanlaatuun, meluun tai virkistysalueen hiljaisuuteen sekä raskaan liikenteen määriin ovat mm.
Karpin Käsittely Oy:n kierrätysasema, Rudus Oy:n betoniasema (50 m), Lujabetoni Oy:n
betoniasema (250 m), Stena Recycling Oy:n kierrätyslaitos (700 m), NCC Roads Oy:n asfalttiasema (850 m), ajoharjoittelurata (600 m) ja Nokian Renkaat Oyj:n testirata ja Nokian
urheiluautoilijoiden moottorirata (500 m). Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Koukkujärven jätteidenkäsittelylaitos sijaitsee noin 1 kilometrin päässä laitoksesta pohjoiseen. Valtatie 11
on noin 300 m hankealueen eteläpuolella.
Suunniteltavalla hankkeella on todennäköisesti yhteisvaikutuksia Kyynijärvi-Juhansuon
alueen muiden toimintojen kanssa. Yhteisvaikutusten merkittävyyteen liittyy tiedollista
epävarmuutta, mutta suunnitellun hankkeen vaikutukset ovat todennäköisesti osa alueen
merkittäviä haitallisia vaikutuksia (melu, hiukkaset) ja muita yhteisvaikutuksia (liikenne,
hulevedet). Hankkeesta vastaava on esittänyt edellä mahdollisuutensa tehokkaasti estää
osuuttaan todennäköisistä haitallisia yhteisvaikutuksista.
Ympäristöonnettomuudet ja niiden hallinta
Suunniteltavan hankkeen todennäköisiä ympäristöonnettomuuksien riskejä ovat tulipalo ja
polttoainevuodot. Hankealueen maaperään ja edelleen vesistöön voi joutua öljyä öljysäiliöistä ja työkoneista. Näihin varaudutaan öljynimeytysaineilla. Poltto- ja voiteluaineet tullaan säilyttämään kaksoisvaippasäiliöissä tai valuma-altailla varustetuissa astioissa.
Lisäksi käsiteltyjen jakeiden (hake yms.) varastoaika pidetään mahdollisimman pienenä.
Jätteenkäsittely- ja varastointialueelle vastaanotettava jäte on hankesuunnitelman mukaan
ns. puhdasta betonijätettä ja pilaantumattomia maa-aineksia, joissa ei ole PCB-yhdisteitä,
asbestia tai muita ympäristölle erittäin haitallia aineita ja yhdisteitä. Tuotava ns. puhdas
maa ei välttämättä ole aivan puhdasta ja samoin betonijäte voi sisältää haitallisia aineita ja
yhdisteitä ympäristölle haitallisia pitoisuuksia. Haitta-aineet voivat kertyä ympäristöön.
Hankkeesta vastaava on esittänyt merkittävien haittojen estämiseksi tehokkaita keinoja,
joilla Kyynijärven suunnitellulla hankealueella on mahdollista hallita ympäristöonnettomuuksien riskiä ja estää niiden ympäristössä ilmeneviä haittoja kuten maaperän suojaus,
hulevesien hallinta ja käsittely, vastaanotettavien kuormien tarkistus ja näytteenotot.
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RATKAISU
Pirkanmaan ELY-keskus päättää, että Karpin Kaivin Oy:n Nokian Kyynijärven
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, YVA-asetus 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. Suunnitellun hankkeen arvioitu koko vastaa noin 65 - 75 % YVAlain hankeluettelon hankekoosta, kun otetaan huomioon murskattavan ja haketettavan jätteen vuosittainen kokonaismäärä 16 600 tonnia suhteessa vuosittaiseen toiminta-aikaan.
Päätöksessä on otettu huomioon, että hankkeesta vastaavan käytettävissä on mahdollisuuksia vähentää tehokkaasti todennäköisiä merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.
Suunniteltu hanke sijoittuu Pirkanmaan maankuntakaava 2040:n Tampereen läntisen kaupunkiseudun tärkeimmän luonto- ja virkistysaluekokonaisuuden välittömään läheisyyteen.
Hankkeen aiheuttamat haitalliset todennäköiset ympäristövaikutukset kohdistuvat laajaan
väestöön. Nokian, Ylöjärven ja Tampereen kaupunkien taajamiin kytkeytyvä virkistysaluekokonaisuus on mitoitettu laskennallisesti noin 100 000 asukkaan käyttöön. Virkistysalue kytkeytyy Nokian taajamaan suunnitellun hankkeen ja sen kuljetusreitin välittömässä
läheisyydessä. Suunniteltavan hankkeen aiheuttamat ihmisiin ja elinympäristön terveellisyyteen ja viihtyvyyteen kohdistuvat haitalliset ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutukset
muodostuvat todennäköisesti merkittäviksi ilman tehokkaita estämistoimia.
Suunnitellun hankkeen todennäköisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia ilmanlaatuun maakuntakaavan osoittamalla virkistysalueella on tarpeen estää tehokkaasti. Hankealueen ja virkistysalueen välinen maasto on avointa ja lisäksi hankkeen
kuljetusreitti kulkee virkistysalueen vieritse.
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Hankesuunnitelmassa yksilöidyillä tavoilla hankkeesta vastaavalla on mahdollisuus tehokkaasti vähentää hiukkasten leviämistä avoimessa maastossa siten, että suunniteltu jätteenkäsittely-hanke ei aiheuta todennäköisesti merkittävää haittaa ilmanlaadulle laajan
väestön käyttöön tarkoitetulla virkistysalueella Koukkujärventien länsipuolella. Hankkeen
osuus paikalliseen ilmanlaatuun vaikuttavasta hiukkaspitoisuudesta ei ennalta arvioiden
todennäköisesti muodostu merkittäväksi yhteisvaikutuksissa.
Suunnitellun hankkeen aiheuttaman melun leviämistä hankealueelta on mahdollista estää
tehokkaasti suunnitellulla umpiaidalla ja mahdollisimman vähän meluavalla betonin käsittelylaitteistolla. Hankkeen aiheuttamaa melua ulottuu ja todennäköisesti voi olla kuultavissa
virkistysalueella ja Porintien eteläpuolen asuinalueella, mutta melu ei ennalta arvioiden
muodostu enää merkittäväksi meluntorjunnan toteutuessa suunnitelman mukaan.
Hankkeesta vastaavalla on yksilöity hankesuunnitelma, jonka mukaan on mahdollisuus
estää tehokkaasti umpiaidalla ja sen korotuksella roskaantumista ja ympäristökuvallistamaisemahaittaa ja osin melua ja likaavan hiukkasjakeen leviämistä kiinteistöltä kaavaalueella.
Hankkeesta vastaavan esittämä mahdollisuus ajoittaa kivenmurskaus kaakkurien pesimäajan ulkopuolelle on tehokas keino estää melun todennäköisesti merkittävät haitalliset Natura-alueisiin kohdistuvat vaikutukset ja yhteisvaikutukset.
Hankkeesta vastaavan esittämät yksilöidyt keinot huomioon ottaen hanke ei aiheuta todennäköisiä merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia tai osaltaan merkittäviä yhteisvaikutuksia pintavesiin ja vesistöön ja edelleen kalastoon normaaleissa tai rankkasadejaksojen aikana tai toiminnan haitta-ainepäästöjä sisältävissä poikkeustilanteissa.
Hanke ei todennäköisesti aiheuta edellä mainitut seikat huomioon ottaen merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia tai yhteisvaikutuksia nykyiseen maankäyttöön ja kaavojen
toteuttamiseen.
Hankkeesta vastaava on esittänyt edellä mainitut mahdollisuutensa tehokkaasti estää
osuuttaan todennäköisistä yhteisvaikutuksista viereisen kiinteistön laadultaan vastaavan
jätehuoltohankkeen tai Kyynijärven-Juhansuon alueen muiden toimintojen kanssa.
Hankkeen ympäristövaikutukset ovat monitahoisia, laajamittaisen materiaalin käsittelyn
haitat ovat mahdollisesti osin ympäristöön kertyviä ja käsittelyn aikaisen haitat ovat osin
palautuvia toiminnan päätyttyä. Suunnitellun hankkeen kesto on pitkäaikainen.
Yllä olevan perusteella suunnitellusta Karpin Kaivin Oy:n Nokian Kyynijärven 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, kun otetaan huomioon todennäköiset muodostuvat haitalliset
yhteisvaikutukset viereisen kiinteistön laadultaan ja laajuudeltaan vastaavasta hankkeen
kanssa sekä yhteisvaikutukset Nokian Kyynijärvi-Juhansuon alueen muiden hankkeiden
sekä Porintien liikenteen kanssa.
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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 §
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.

Yksikön päällikkö

Mari Rajala

Ylitarkastaja

Leena Ivalo

PÄÄTÖS

saantitodistusta vastaan hankkeesta vastaavalle

TIEDOTTAMINEN
Päätöksestä kuulutetaan (14 pv) Nokian kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Harjukatu
21 ja sähköisellä ilmoitustaululla, https://www.nokiankaupunki.fi/. Päätös on nähtävillä Nokian kaupungin kirjaamossa, Harjukatu 23, 37100 Nokia. Päätös on sähköisesti nähtävillä
ympäristöhallinnon Internet-sivuilla http://www.ymparisto.fi/YVA-paatokset/Pirkanmaa
TIEDOKSI Nokian kaupunki, ympäristönsuojelu, asema- ja yleiskaavoitus
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan ELY-keskus. Y-vastuualue/lupavalvonta
POSELY, Kalatalousviranomainen
PIRTEVA
LIITTEET

Liite 1, Yhteenveto kuulemisen lausunnoista
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LIITE 1. YVAL 13 §:n mukainen viranomaisten kuuleminen
Pirkanmaan liitto. Hankealueella, Koukkujärventien itäpuolella, on voimassa Kyynijärven
asemakaava. Alueella on vireillä yleiskaavan muutos, joka on edennyt luonnosvaiheeseen
elokuussa 2017. Osayleiskaavoitus koskee Koukkujärventien itäpuolista aluetta. Koukkujärventien länsipuolella ei ole yleis- tai asemakaavoja, joten siellä yksityiskohtaisempaa
suunnittelua ohjaa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, joka on hyväksytty keväällä 2017.
Asemakaavassa hankealue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi
(T-7). Lisäksi korttelissa on melumääräys (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.
Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 hankealueella on teollisuus-ja varastoalueen Tmerkintä, jolla osoitetaan seudullisesti merkittävät tai muuten laajat teollisuus-, logistiikkaja varastotoimintojen alueet. Suunnittelumääräys kuuluu seuraavasti: "Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaiseen toteutusjärjestykseen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä toiminnan ympäristövaikutusten hallintaan
sekä alueen saavutettavuuteen rautateitse tai raskailla ajoneuvoilla. Taajamarakenteessa
sijaitsevilla teollisuus- ja varastoalueilla on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa otettava huomioon riittävät varotoimenpiteet ja suojavyöhyke suhteessa asumiseen ja virkistysalueisiin. Alueelle ei tule sijoittaa uutta asumista. Tampereella ja Kangasalla Tarastenjärven alueella sekä Nokialla ja Tampereella Kyynijärvi-Juhansuon alueella voidaan käsitellä
myös jäteluokituksen saaneita materiaaleja. "
Merkintään liittyy Nokialla Kaakkurijärvien Natura-alueen läheisyydessä erityismääräys
em7:" Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistuttava siitä, etteivät Kaakkurijärvien (F10333004) Natura-alueen läheisyydessä suoritettavat toimenpiteet yksin tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja,
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää meluvaikutuksien ja linnustoon kohdistuvien vaikutusten ehkäisemiseen sekä
vesitalouden säilymiseen." Kaakkurijärvet on osoitettu maakuntakaavassa suojelualueen
(S) merkinnällä sekä Natura-alueen merkinnällä. Hanke-alueelta on matkaa lähimmälle
Natura-järvelle 1,4 km. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat etelässä noin 450 metrin
päässä.
Hanke-alue kuuluu lisäksi maakuntakaavassa osoitettuun kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeeseen (kk6).
Hankealueen välittömässä läheisyydessä, Koukkujärventien länsipuolella, on maakuntakaavassa virkistysalue-merkintä, jolla osoitetaan seudullisesti merkittävät taajamiin liittyvät
virkistysalueet ja/tai taajamien ekologisen verkoston kannalta erityisen tärkeät alueet.
Suunnittelumääräyksessä todetaan seuraavaa:" Alue varataan yleiseen virkistykseen ja
ulkoiluun. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen ja kehittäminen, alueen hyvä saavutettavuus sekä osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus virkistysalueella. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta."

PIRELY/97/2018

13/17

Virkistysalueella sijaitseva, ympärivuotisesti käytössä oleva, ulkoilureitistä sijaitsee lähimmillään reilun 300 metrin etäisyydellä hankealueelta.
Maakuntakaavamerkintöjen pohjalta hankkeen ympäristövaikutuksia arvioitaessa on tarvetta kiinnittää huomiota erityisesti ympäristövaikutusten hallintaan sekä virkistykseen ja
Kaakkurijärvien Natura-alueeseen kohdistuviin vaikutuksiin. Nyt kyseessä olevan hankkeen kannalta merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat toiminnan ja siihen liittyvän liikenteen
aiheuttamasta melusta.
Koukkujärven ja Kyynijärven alueella on nykytilanteessa jo runsaasti melua aiheuttavaa
toimintaa. Lisäksi Koukkujärventietä pitkin kulkee paljon raskasta liikennettä. Toiminnasta
ja liikenteestä aiheutuva melu tulee lisääntymään alueelle suunniteltujen uusien toimintojen (ml. Karpin Kaivin Oy:n jätehuoltohanke) johdosta.
Hankealueen ympäristössä on asiakirjojen mukaan seuraavaa toimintaa: Karpin Käsittely
Oy:n kierrätysasema (viereisellä tontilla), 2 betoniasemaa, kierrätyslaitos, asfalttiasema,
ajoharjoittelurata, testirata, moottorirata ja jätteenkäsittelyalue. Jätteenkäsittelyalueen toimintaa ollaan kehittämässä siten, että sinne on tulossa lietteen ja biojätteen käsittelylaitos,
joka liittyy alueelle suunniteltuun Nokian Vesi Oy:n uuteen jätevedenpuhdistamoon. Jätteenkäsittelykeskuksen ja jätevedenpuhdistamon alueella on vireillä asemakaavan muutos, johon liittyen Pirkanmaan liitto on antanut lausuntonsa 29.1.2018. Lausunnossa on
todettu mm. seuraavaa: "Huomioiden Koukkujärven - Kolmenkulman aluekokonaisuuden
tuleva kehittyminen Pirkanmaan liitto katsoo tarpeelliseksi vielä korostaa, että asemakaavasuunnittelun ja alueelle sijoittuvien toimintojen jatkosuunnittelun lähtökohtana tulee olla,
että virkistys- ja Natura-alueelle kohdistuvat haitat (melu, pöly, haju) eivät rakentamisen
tai toimintavaiheen aikana lisäänny nykyisestä. Tavoitteellista olisi, että kiertotalous keskittymän kehittämisen yhteydessä haittoja pyrittäisiin hyvällä suunnittelulla jopa vähentämään nykyisestä, sillä alue sijoittuu Tampereen läntisen kaupunkiseudun merkittävimmän
luonto- ja virkistysaluekokonaisuuden kupeeseen."
Karpin Kaivin Oy:n ympäristölupahakemuksessa todetaan, että toiminnasta aiheutuva melu ei tule ylittämään kivenmurskauksesta syntyvää ääntä. Lupahakemuksen liitteenä on
esitetty esirakentamisajan meluselvitys vuodelta 2014, joka koskee louhinta-ja murskaustoimintaa. Meluselvityksessä on tarkasteltu Kaakkurijärvien Natura-alueelle sekä lähimpiin
asuinrakennuksiin kohdistuvaa melua. Sen mukaan tontin louhinta- ja murskaus voidaan
toteuttaa niin, että keskiäänitasolle annetut ohjearvot voidaan täyttää. Maakuntakaavassa
osoitetulle virkistysalueelle kohdistuvaa melua ei ole analysoitu erikseen, mutta melumallinnuksen kuvaajien perusteella melutason ohjearvot näyttäisivät ylittyvän. Mallinnuksessa
ei ole myöskään otettu huomioon lähialueen muista toiminnoista syntyvää melua. Mallinnuksen laadinnan jälkeen ympäröivien tonttien pinnan muodoissa on ilmeisesti tapahtunut
muutoksia, joilla saattaa myös olla epäsuotuisia vaikutuksia melun leviämiseen.
Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §:ssä todetaan seuraavaa: Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa
(klo 7 - 22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22 - 7) 50 d B. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei kuitenkaan sovelleta yöohjearvoja. Hankkeen jätemäärät eivät ylitä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun
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lain liitteen 1 listalla esitettyjä määrin. Kuitenkin mainitun lain 3 §:n mukaan arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, laissa erikseen mainittujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Päätös. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 aluetta koskevien merkintöjen kaavamääräykset ohjeistavat kiinnittämään huomiota erityisesti läheisiin virkistys-ja suojelu- / Naturaalueisiin kohdistuviin vaikutuksiin ja ehkäisemään näihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.
Virkistysalueilla tulee noudattaa valtioneuvoston ohjearvoa melusta (993/1992). Pirkanmaan liitto pitää mahdollisena, että hankkeeseen sisältyvä murskaus ja haketus yhdessä
lähialueen muun melua aiheuttavan toiminnan kanssa, saattaa aiheuttaa melutason ohjearvojen ylittymisen maakuntakaavan virkistysalueella.
Näin ollen Pirkanmaan liitto pitää perusteltuna melumallinnuksen tekemistä. Mallinnuksessa tulee ottaa huomioon myös ympäröivän alueen muista toiminnoista aiheutuva melu.
Mallinnuksen perusteella on mahdollista arvioida, onko hankkeesta aiheutuva melu tai yhteismelu todennäköisesti merkittävää ja onko hankkeeseen tarpeellista soveltaa YVA-lain
mukaista menettelyä.
Melumallinnuksen tuloksista riippumatta meluavaa toimintaa tulee pyrkiä välttämään kaakkurien pesintäaikaan keväällä ja kesällä. Lisäksi toiminnasta aiheutuvan pölyn leviämisen
estämiseen tulee panostaa. Maakuntakaavassa osoitetulla virkistysalueella sijaitsevaa
latureitistöä ylläpitävä taho, Kankaantaan Kisa hiihdon tuki ry, on muussa yhteydessä
huomauttanut reitistölle kulkeutuvan pölyn haittaavan toimintaa ja aiheuttavan hengityshaittaa.
Pirkanmaan liitto suhtautuu myönteisesti toimintaan, joka edistää jätteiden ja maa-ainesten
uusiokäyttöä. Liitto on pyrkinyt edistämään toiminnan kehittymistä maakunnassa mm. selvittämällä ja varaamalla Pirkanmaan maakuntakaavaan alueita maanvastaanotto- ja kierrätystoimintaa varten. Olisi hyvä, että toimintaa pyrittäisiin ensisijaisesti suuntaamaan näille alueille. Tampereen kaupunkiseudulla varauksia on yhteensä 15.
Nokian kaupunki, kaavoitus.
Karpin käsittelyn hanke on ECO-3 alueen kehittämiskonseptin mukaista (kiertotalous, jätteenkäsittely ym. toiminnot). Suunniteltu toiminta ei ole alueella voimassa olevan asemakaavan vastaista.
Asemakaavassa on melumääräys: me-3 -merkintä osoittaa, että korttelialueelta rakentamisen ja toiminnan aiheuttama päivä- ja yöajan melutasot saavat olla läheisellä Natura
2000 -alueella korkeintaan 45 dBA ja maksimimelutaso korkeintaan 55 dBA.
Maapoliittisen ohjelman mukaan tontin omistajalla on rakentamisvelvoite vähintään 15 %
rakennusoikeudesta, mikä ko. tontilla olisi noin 720 m2. Koko rakennusoikeus on noin
4800m2. Rakennusoikeus mahdollistaa toiminnan sijoittamisen sisätiloihin, mutta se ei ole
välttämätöntä.
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POSELY, kalatalousviranomainen.

Päätöksen kuulemisessa on ollut käytettävissä muiden viranomaisten hankkeen
ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksista Nokian kaupungille antamat lausunnot.
Nokian kaupungin terveydensuojeluviranomaisen Pirtevan lausunto 20.11.2017 Lähimmät asuinrakennukset ovat Porintien eteläpuolella 450 metrin etäisyydellä, lähin päiväkoti 1,1 km etäisyydellä ja lähin koulu 1,3 km etäisyydellä. Terveydelliseltä kannalta on
huomioitava, että toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä lähimmän asuinkiinteistön, koulun
eikä päiväkodin pihassa klo 07 - 22 ekvivalenttimelutasoa LAeq 55 dB eikä loma-asuntojen
pihassa vastaavaa arvoa 45 dB. Melun leviämistä tulee torjua aktiivisesti mm. meluvallein.
Pölyhaittaa estetään aktiivisesti kastelemalla ja/tai koteloimalla. Jos alueella on alle 500 m
etäisyydellä olevia talousvesikaivoja, tulee veden laatu selvittää vesinäytteellä luvanhakijan kustannuksella ennen toiminnan aloittamista ja vähintään viiden vuoden välein toiminnan aikana.
Pirkanmaan ELY-keskus (20.11.2017, PIRELY/8507/2017).
Kaavoitus. Voimassa olevassa Kyynijärvi-Juhansuo yleiskaavassa (30.11.2007) alue on
merkinnällä EO/TP-2. Maa-ainesten ottoalue, joka ottamisen päätyttyä asemakaavoitetaan
työpaikka-alueeksi. Alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä ympäristökuvallisesti
näihin verrattavia teollisuus- ja varastotiloja. Teollisuus- ja varastotiloja voidaan rakentaa
enintään 50 % rakennetusta kerrosalasta. Kyynijärven-Juhansuon osayleiskaavan muutoksessa ja sen laajennuksessa (luonnos 10.8.2017) alue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T). ELY-keskuksen lausunnossa kaavaluonnoksesta on korostettu kunnollisia
vaikutusten arviointeja, mikäli nykyisiä ratkaisuja lähdetään muuttamaan. Lisäksi on edellytetty Natura-arviointia (etenkin melu osalta) sekä uusia hulevesitarkasteluja.
Alue sijaitsee asemakaavassa (27.7.2012) teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella. Tontille saa rakentaa myös toimistotiloja enintään 40 % rakennetusta kerrosalasta ja
pääkäyttötarkoitukseen liittyvää liiketilaan enintään 10 % rakennetusta kerrosalasta.
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Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta ei ole varsinaisesti kaavoitettu jätteiden
vastaanottoon ja käsittelyyn. Korkein hallinto-oikeus on antanut 13.1.2014 lyhyen ratkaisuselosteen tapauksesta, missä betonin murskaus sijoittuu halliin. Toiminnan asemakaavan vastaisuutta asemakaava-alueelle vahvistettua käyttötarkoitusta oli arvioitava erityisesti siltä kannalta, minkälaisia ympäristönsuojelulainsäädännössä tarkoitettuja vaikutuksia kaavassa osoitetulta alueelta voitiin ennakoida ympäristössä aiheutuvan. Kun otettiin
huomioon hakemuksessa ja lupamääräyksissä kysymyksessä olevasta toiminnasta esitetyt seikat, nyt kysymyksessä olevasta toiminnasta ympäristöön aiheutuvat päästöt olivat
ennalta arvioiden lupamääräyksin rajattavissa siten, että ne eivät poikenneet siitä, mitä
kysymyksessä olevalla teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella sijaitsevasta toiminnasta voitiin olettaa aiheutuvan.
Luontoarvot. Hakemuksessa ei ole mukana luontovaikutusten arviointia, mutta kyseessä
on jo valmiiksi käsitelty alue ja hankkeen päästöt liittyvät lähinnä materiaalin kierrättämisestä lähtevään meluun sekä mahdollisiin pölyhaittoihin. Lähimmät luontoarvot ovat noin
800m kiinteistön koillispuolella sijaitsevia hajuheinäesiintymiä, mutta hankkeen pölyvaikutukset ei ennalta-arvioiden ulotu tänne saakka.
…
Hakemuksessa ei ole esitetty tarkasti toiminnan pöly- ja meluhaittoja, ja hakemusta tulee
täydentää tältä osin. Koska luvan varaista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti, tulee toiminnasta aiheutuva pöly- ja meluhaitta arvioida myös alueen kaavamerkinnän kannalta. Lisäksi pitää tehdä tarkastelu siitä, onko toiminnan vaikutukset rinnastettavissa kaavan tarkoittamaan teollisuustoimintoon ottaen huomioon myös esim. liikenteelliset ja maisemalliset näkökohdat. Tarvittaessa tulee myös esittää selvitystä melunhaittojen
…
Piha-alue tulee rakentaa tiiviiksi siten, että pihan hulevedet kulkeutuvat selkeytysaltaaseen
ja sitä kautta hulevesiverkostoon. Tarvittaessa vedet on johdettava öljynerotuskaivon kautta.
Jätteen käsittely- ja varastointialueelle voidaan sallia otettavan ainoastaan puhdasta betonijätettä ja pilaantumattomia maa-aineksia. Ympäristöministeriön 3.7.2015 päivätyssä
muistiossa “Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely” pilaantumattomiksi maaainesjätteiksi on määritelty maa-ainekset, joiden haitta- ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 (VNa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista) liitteen mukaiset alemmat ohjearvotasot. Mikäli toiminnassa vastaanotetaan pilaantumattomia maa-ainesjätteitä, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät asetuksen 14/2007
mukaiset kynnysarvotasot tai alueen maaperässä luontaisesti esiintyvät haitta-aineiden
taustapitoisuudet, tulee niiden hyödyntämisessä huomioida se, ettei niitä sijoiteta maankäytöltään erityisen herkille alueille, kuten lasten leikkipaikoille tai pohjavesialueille.
Toiminnassa käsiteltävän betonin ja pilaantumattomien maa-ainesjätteiden haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä näytteenoton avulla. Maanäytteistä on analysoitava vähintään
ne haitta-aineet, joita toimintahistoriatietojen tai aistihavaintojen perusteella maaperässä
saattaa esiintyä. Betoninäytteistä on analysoitava valtioneuvoston asetuksen 591/2006
(VNa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa) liitteen 1 mukaiset haittaaineet. Asiantuntevan näytteenottajan tulee suorittaa sekä maa- että betoninäytteiden otot.
Maa-ainesten ja betonimurskeen näytteenotosta sekä jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä tulee laatia valtioneuvoston asetuksen 179/2012 (VNa jätteistä) 25 §:n mukainen jätteen
käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma.
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Maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvotasot, voidaan hyödyntää
vapaammin, mutta myös niiden hyödyntämisen tulee perustua todelliseen tarpeeseen.
Jätteiden vastaanotto, käsittely- ja varastointi alueella on tehtävä valvotusti. Ulkopuolisten
tahojen pääsy sekä jätteiden luvaton tuonti alueelle on estettävä puomein tai muulla vastaavalla tavalla. Erilaiset jätejakeet on varastoitava erillään ja betonimurske peitettynä.
Jätteiden käsittely ja varastointi alueella on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta
melu- tai pölyhaittaa lähialueen asukkaille. Tarvittaessa pölyäminen on estettävä kastelemalla tai muulla vastaavalla tavalla.
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