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TIIVISTELMÄ
Hankekuvaus ja -vaihtoehdot
Lajitteluasemilla käsitellään rakennusjätettä, joka on syntynyt rakennusten purkamisessa
ja remontoinnissa. Lajitteluasemilla rakennusjäte murskataan, seulotaan ja lajitellaan käytettäväksi eri tarkoituksiin. Prosessissa syntyy niin kutsuttua seulan alitetta, jonka raekoko
on alle 20 mm. Seulan alite sisältää mm. puuta, lasivillaa, styroksia, muovia, vaahtomuovia,
kuitumateriaalia ja paperia.
Seulan alitetta on aikaisemmin voitu käyttää mm. kaatopaikkojen pintarakenteessa ja maisemoinneissa. Muuttuneen ympäristölainsäädännön vuoksi tämäntyyppinen käyttö ei ole
enää mahdollista. Seulan alitetta kertyy tällä hetkellä lajitteluasemille suuria määriä ja sen
kestävälle kierrätykselle ei ole olemassa soveltuvaa ja ympäristönsuojelulainsäädännön
mukaista metodia tai prosessia. Tämän hankkeen tarkoituksena on ratkaista edellä mainittu ongelma.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Nokian ECO3-alueelle teollisessa mittakaavassa toimiva sintrauslaitos, jossa seulan alite prosessoidaan ympäristönormit täyttäväksi materiaaliksi jatkokäyttöä varten. Prosessointi tapahtuu sintraamalla alite termisesti korkeassa
lämpötilassa inerttiin muotoon. Lopputuote on pinnaltaan lasittunut ”rae” eli granulaatti.
Lopputuotetta voidaan käyttää maanrakentamisessa sellaisenaan eli tuote täyttää ns.
MARA-asetuksen (843/2017, Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä
maarakentamisessa) vaatimukset eikä hyödyntämiseen tarvita ympäristölupaa. Lopputuote soveltuu käytettäväksi vaihtoehtona perinteisille materiaaleille, kuten soralle, jolloin
säästetään luonnonvarojen käyttöä.
Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen sijainti Nokialla.
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Valmistettua tuotetta voidaan myös jatkokehittää erilaisiksi symbioosituotteiksi, kuten roudan eristeeksi ja lisäaineeksi betoniin. Jatkoprosessointi tapahtuu erillisellä laitoksella eikä
jatkoprosessointi sisälly tähän hankkeeseen.
Sintrauslaitos tuottaa sintrauksen yhteydessä sivutuotteena lämpöenergiaa, joka voidaan
ottaa lämmönvaihtimella talteen. Lämpöä voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa.
Hankkeen vaiheet sekä YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot on esitetty seuraavassa
taulukossa. Taulukossa esitetty YVA-menettelyssä arvioitava vaihtoehto 1 (VE1) koskee
tilannetta, kun laitos käynnistyy ja vaihtoehto 2 (VE2) tilannetta, jolloin toiminta on tehostunut ja laitoksella on saavutettu maksimikapasiteetti, esimerkiksi 10 vuoden päästä. Laitoksen polttoaineteho on 10 MW tai alle. Sintrauslaitos toimii hankkeen molemmissa vaiheissa
jatkuvasti seitsemän päivää viikossa ja 24 tuntia vuorokaudessa. Tarkoituksena on, että
laitoksella on seisokki heinäkuussa sekä mahdollisesti joulukuussa.
Hankkeen
vaiheet

Hanketta ei
toteuteta
Hankkeen
1. vaihe
Hankkeen
2. vaihe

Vaihtoehdot
YVAmenettelyssä

Vaihtoehto 0
(VE0)
Vaihtoehto 1
(VE1)
Vaihtoehto 2
(VE2)

Vastaanotettavat jätteet,
tonnia vuodessa
Rakennusjätteen
lajittelun
seulan
alite
-

Muodostuvat
jätteet,
tonnia vuodessa
Sintrattu materiaali

Öljyjäte

-

-

70 000

10 000

14 000 – 28 000

100 000

20 000

20 000 – 40 000

Ympäristövaikutusten arviointimenettely
YVA-lain (252/2017) liitteessä 1 on lueteltu hankkeet, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Liitteen kohdan 11 a) ja b) mukaan edellyttää YVA-lain mukaisen
arviointimenettelyn soveltamista, koska laitos käsittelee muuta kuin vaarallista jätettä yli
100 tonnia päivässä sekä vaarallista jätettä. YVA-menettelyssä arvioidaan toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä lisätään kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia suunnitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä,
vaan se tuottaa tietoa päätöksenteoksen perustaksi.
Vuorovaikutus
Eri sidosryhmien välinen vuorovaikutus ja kansalaisten osallistuminen ovat keskeinen osa
hankkeen YVA-menettelyä. Ohjelmavaiheessa yleisöllä on mahdollisuus tutustua esittelyaineistoon internetissä. Selostusvaiheessa järjestetään Nokialla vuorovaikutustilaisuus,
joissa asukkailla ja muilla kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä
hankesuunnitelmista ja hankkeen ympäristövaikutusten selvittämisestä.
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Yhteysviranomaisena toimivalle Pirkanmaan ELY-keskukselle voi ilmaista mielipiteensä
kuulutuksessa ilmoitettuna ajankohtana. Mielipiteensä voi ilmaista sähköpostitse, postitse
tai toimittamalla kirjallisen vastineen henkilökohtaisesti Pirkanmaan ELY-keskukselle.
YVA-ohjelma ja –selostus ovat julkisesti nähtävillä kuulutusaikana ja lisäksi ne tulevat nähtäville Internettiin www.ymparisto.fi/YVA-hankkeet.
Ympäristön nykytilan kuvaus
Tampereen seudun rakennesuunnitelmassa 2040 Nokian Kolmenkulman alue (ECO3) on
merkitty uudeksi, merkittävästi kehitettäväksi työpaikka-alueeksi. Rakennesuunnitelman
arvion mukaan Nokian Kolmenkulman alueen ominaispiirteitä ja toiminnan painopisteitä
ovat cleantech, teollisuuden symbioosit, logistiikka ja kauppa.
Kyynijärven teollisuusalueella, minne Refecon laitosta suunnitellaan, ei ole asutusta. Valtatie 11 erottaa Kyynijärven teollisuusalueen kaupungin keskustasta ja läheisistä asuinalueista. Lähinnä olevat asuinalueet (Halimaa ja Lähdeniitty) sijaitsevat valtatien 11 eteläpuolella. Alueilla asuu yhteensä muutama sata kotitaloutta. Etäisyys Refecon tontin rajalta valtatien 11 eteläpuoleiseen lähimpään Halimaalla sijaitsevaan asutukseen on noin 800 metriä. Kilometrin säteellä Refecon tontin rajasta sijaitsee noin 50-60 asuintaloa.
Seuraavassa kuvassa on vakituinen asutus punaisella ja loma-asutus vihreällä yhden ja
viiden kilometrin säteellä hankealueesta.
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Kyynijärven teollisuusalueen ympärillä on virkistysalueita. Lähimmillään virkistysalueen ulkoilureitit kulkevat noin 700 metrin päässä Refecon tontin rajalta. Virkistysalueet ovat Nokian kaupungin keskeisimpiä ulkoilualueita; alueella kulkee seudullinen virkistysreitti, joka
yhdistää Nokian, Tampereen ja Ylöjärven virkistysreittiverkostoa. Seuraavassa kuvassa on
esitetty hankealue (sininen rajaus kuvan keskellä), hankealueen tonttia lähimmät ulkoilureitit (punaiset, vihreät ja siniset viivat) sekä lähimpänä sijaitseva Halimaan asuinalue (keltainen rajaus).

Kyynijärven teollisuusalueen eteläpuolella sijaitseva valtatie 11 on itä-länsi -suuntainen
väylä Nokialta Poriin, jota pitkin liikenne kulkee tuotantolaitokselle. Valtatie 11 on tärkeä
teollisuuden kuljetusten käyttämä reitti. Tie on kokonaisuudessaan kaksikaistainen. Valta-
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tien 11 keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2018 oli Kyynijärven alueen eteläpuoleisella tieosuudella 11 867 autoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus liikenteestä
oli 1 021 ajoneuvoa eli 8,6 %. Koukkujärventie on Refecon tontille asti asfaltoitu. Koukkujärventien liikennemääristä ei ole mitattua tietoa. Yhteismelumallinnuksen raportissa esitetyn arvion mukaan Koukkujärventiellä kulkee 30 ajoneuvoa tunnissa klo 7–22 välillä.
Nokian ilmaa kuormittavat lähinnä teollisuus, energian tuotanto ja liikenne. Lisäksi ilmaa
kuormittavat pölypäästöillään kallion louhinta ja murskaus varsinkin Pohjois-Nokialla sekä
jätevedenpuhdistamoiden ja –pumppaamoiden sekä kaatopaikan päästöt mukaan lukien
hajupäästöt. ECO3-alueella ole tehty varsinaisia ilmanlaatuselvityksiä eikä jatkuvaa seurantaa alueella tai sen läheisyydessä ole ollut.
Nokian kaupunki on teettänyt Kaakkurijärven alueen Natura-arvioon liittyen pitkän ajan melumittaukset vuonna 2017. Hankealuetta lähinnä sijaitsi mittauspiste MP5, noin 800 m etäisyydellä hankealueen luoteispuolella. Toiseksi lähin mittauspiste (MP1) sijaitsee noin 1,1
km hankealueen pohjoispuolella. Mittauspisteen MP5 keskiäänitaso (LAeq) päiväaikaan
vaihteli rauhoitusajan 43 dB ja normaaliajan (vain arkipäivät) 50 dB välillä. Mittauspisteen
MP1 vastaavat keskiäänitasot olivat 45 dB ja 47 dB. Hankealueen läheisyydessä olevat
toiminnot aiheuttavat melua läheiselle Natura-alueelle.
Refecon tontti sijaitsee voimassa olevassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssä teollisuus- ja varastoalueella (T). Kyynijärven alueella on voimassa Kyynijärven-Juhansuon
osayleiskaava. Refecon tontti on merkitty kaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi (T-2).
Kyynijärven asemakaavassa tontti on merkitty teollisuusalueeksi (T-7).
Juhansuon-Kyynijärven alueen maisemarakenne muodostuu etelä- ja luoteisosan kallioselänteistä sekä niiden väliin jäävästä alavammasta laaksomuodostelmasta. Maisemakuvaltaan alue on viimeisen 30 vuoden aikana ollut muutoksessa metsämaasta teollisuus- ja
työpaikka-alueeksi. Kilometrin säteellä hankealueesta ei ole valtakunnallisesti merkittäviä
maisema- tai kulttuuriympäristöjä, arvokkaita maisema-alueita tai suojeltuja rakennuksia.
Myöskään tiedossa olevia muinaisjäännöksiä ei ole välittömässä läheisyydessä.
Refecon tontin maaperä on hiekkamoreenia ja sen läheisyydessä on sekä kalliota että täytemaata. Tontilla ei ole tehty maaperätutkimuksia. Laitosalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimpiin luokiteltuihin pohjavesialueisiin on etäisyyttä noin kolme kilometriä.
Lähimpänä vesistönä Refecon hankealueen läheisyydessä on Kyynijärvi, jonka pinta-ala
on noin 8,5 hehtaaria ja tilavuus noin 170 000 m3. Refecon tontti (0,7 ha) sijaitsee Kyynijärven valuma-alueella. Kyynijärven valuma-alueen pinta-ala on noin 4 km 2. Refecon tontin
pinta-ala on noin 0,17 % valuma-alueen pinta-alasta. Kyynijärvi on luokiteltu vedenlaadun
perusteella luokkaan välttävä.
Hankealueen, eli tontin pohjoisosassa on kartta- ja ilmakuvatarkastelun mukaan
nuorta/nuorehkoa sekametsää. Tuoreimmissa valokuvissa alueelta on kuitenkin vain laikuittausta muutaman vuoden ikäistä lehtipuutaimikkoa. Alueen etelä-/keskiosa on avointa
kenttää. Hankealueella ei oletettavasti ole erityisiä luontoarvoja. Ympäröivät alueet ovat
teollisuusaluetta rakennuksineen. Alueen ympäristössä on tehty useita kasvillisuus- ja eläimistöselvityksiä yleis- ja asemakaavoitukseen liittyen. Alueelta on havaittu luontodirektiivin
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liitteen IVb lajin hajuheinän (Cinna latifolia) esiintymiä. Laji on luonnonsuojelulain mukaan
rauhoitettu ja uhanalaisuudeltaan silmälläpidettävä (NT) (Hyvärinen ym. 2019). Lajin lähin
esiintymispaikka sijaitsee hankealueesta reilun kilometrin etäisyydellä itä-koilliseen. Hankealueesta noin 250 metrin päässä kaakossa sijaitsevan Kyynijärven kalastoon on kuulunut ainakin aiemmin hyvä haukikanta sekä lisäksi mm. ahven ja suutari. Kyynijärvestä alkunsa saavassa Kyyniojassa elää luontainen purotaimenkanta.
Refecon hankealutta lähin Natura-alue on Kaakkurijärvet (FI0333004, SAC/SPA, 574 ha).
Kuudesta osa-alueesta koostuvalle Natura-alueelle on tontilta etäisyyttä hieman yli kilometri pohjoisessa ja lännessä. Kaakkurijärvien alue on erämaisten luonnontilaisten pienten
järvien ja lampien kokonaisuus. Alue on erittäin merkittävä kaakkurin pesinnän kannalta
koko Etelä-Suomessa. Natura-alueella on useita yksityismaan luonnonsuojelualueita;
Kaakkurijärvet (YSA201580), Koukkujärven luonnonsuojelualue (YSA206221), Kivikeskun
luonnonsuojelualue (YSA043057), Kivikeskun luonnonsuojelualue 2 (YSA043618), Nuoranmäki (Kaakkurijärvet) (YSA045404), Kaakkurijärvet luonnonsuojelualue 1:326
(YSA200079), Kaakkurijärvet luonnonsuojelualue 30:0 (YSA200697), Penttilä (Kaakkurijärvet) (YSA045427), Karhuntappo (Kaakkurijärvet) (YSA045426) ja Kaakkurijärvet 2:138
(YSA200031). Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet Huuhkajavuori (KAO040022) ja
Porrasjärvi-Kalliojärvi (KAO040022) sijaitsevat osittain Kaakkurinjärvien Natura-alueella.
Kaakkurijärvet kuuluu Suomen arvokkaisiin lintualueisiin (FINIBA) (BirdLife Suomi) ja maakunnallisesti arvokkaisiin MAALI-alueisiin (Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry). Muita
ympäristön Natura-alueita ovat Myllypuro (FI0345001, SAC, 20 ha) ja Pinsiön-Matalusjoki
(FI0356004, SAC, 27 ha). Myllypuron Natura-alue sijaitsee noin 4 km Refecon hankealueelta itään valtatien E12 itäpuolella. Luoteessa sijaitsevalle Pinsiön-Matalusjoelle välimatkaa hankealueelta on noin 4,5 km.
Päästökaupan ulkopuoliset kasvihuonekaasupäästöt olivat Nokialla vuonna 2017 yhteensä
136 tuhatta tonnia CO2-ekv. Energiasektori tuotti päästöjä yhteensä 105 kt CO 2-ekv, josta
kotimaan liikenteen osuus oli 60 kt CO2-ekv. Jätteiden käsittely tuotti päästöjä 13 kt CO 2ekv ja jätteiden sijoittaminen kaatopaikalle 9 kt CO 2-ekv. Teollisuusprosessit ja tuotteiden
käyttö puolestaan 10 kt CO2-ekv ja maatalous 8 kt CO 2-ekv.
Ympäristövaikutusten arviointi
Hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään YVA-selostusvaiheessa. Hankkeen kannalta
keskeisiä arvioitavia ympäristövaikutuksia ovat mm. seuraavat: vaikutukset ilmanlaatuun ja
meluvaikutukset sekä ihmisten asumiseen ja virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset.
Myös liikenne-, vesistö-, maisema- ja paikalliset luontovaikutukset ovat tunnistettuja ympäristövaikutuksia.
Arvioinnissa tullaan keskittymään erityisesti toiminnan aikaisiin vaikutuksiin, mutta myös
perustamisen aikaiset ja toiminnan jälkeiset vaikutukset huomioidaan. Toiminnan aikaisia
riskejä ja ympäristöonnettomuuksien mahdollisuuksia tuodaan esille ja esitetään menetelmiä niihin ennalta varautumiseksi.
Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään IMPERIA-hankkeen arviointimallia ja työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida vaikutusten merkittävyyttä järjestelmällisesti eri osatekijöiden
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perusteella. Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. Vaikutustenarviointi kohdennetaan erityisesti niihin vaikutuksiin, jotka
ennalta arvioiden ovat merkittäviä. Merkittävyyttä voidaan havainnollistaa seuraavan kuvan
mukaisesti.

Vaikutusten arvioinnissa käytetyt arviointimenetelmät kuvataan ja esitetään ehdotukset toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan mahdollisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi
esitetään alustava ympäristövaikutusten seurantaohjelma sekä kuvataan hankkeen suhde
maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja
ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin.
Olemassa olevia lähtötietoja täydennetään eri tietolähteistä. Melu- ja ilmanlaatuvaikutukset
mallinnetaan matemaattisesti. Maisemavaikutuksia arvioidaan 3D-havainnollistamiskuvien
perusteella. Vesistö- ja liikennevaikutukset arvioidaan laadullisesti ja kuvataan sanallisesti.
Selvitysten perusteella tehdään asiantuntija-arvio eri ympäristövaikutuksista ja yhteisvaikutuksista sekä niiden merkittävyydestä. Lisäksi arvioidaan toiminnan riskejä ja esitetään
toimenpiteitä haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
Aikataulu
YVA-menettelyn ja hankkeen aikataulu on seuraava: YVA-ohjelma on nähtävillä heinä-elokuussa 2020. Joulukuussa valmistuva YVA-selostus on nähtävillä alkaen tammikuussa ja
päättyen helmikuussa 2021, jolla välillä pidetään ns. virallinen vuorovaikutustilaisuus. YVAmenettely päättyy arviolta huhtikuussa 2021, jolloin Pirkanmaan ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen perustellun päätelmän YVA-selostuksesta.
Lisäksi tarvitaan rakennuslupa sekä ympäristölupa, joiden käsittelyyn menee noin vuosi.
Myönteisten lupien jälkeen alkaa rakentamisvaihe, joka kestää noin puoli vuotta. Laitos
voisi olla toiminnassa kesällä 2022.
16 (91)
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

1

HANKKEEN KUVAUS

1.1

Hankkeen tausta ja tavoitteet
Lajitteluasemilla käsitellään rakennusjätettä, joka on syntynyt rakennusten purkamisessa
ja remontoinnissa. Lajitteluasemilla rakennusjäte murskataan, seulotaan ja lajitellaan käytettäväksi eri tarkoituksiin. Prosessissa syntyy niin kutsuttua seulan alitetta, jonka raekoko
on alle 20 mm. Seulan alite sisältää mm. puuta, lasivillaa, styroksia, muovia, vaahtomuovia,
kuitumateriaalia ja paperia.
Seulan alitetta on aikaisemmin voitu käyttää mm. kaatopaikkojen pintarakenteessa ja maisemoinneissa. Muuttuneen ympäristölainsäädännön vuoksi tämäntyyppinen käyttö ei ole
enää mahdollista. Seulan alitetta kertyy tällä hetkellä lajitteluasemille suuria määriä ja sen
kestävälle kierrätykselle ei ole olemassa soveltuvaa ja ympäristönsuojelulainsäädännön
mukaista metodia tai prosessia. Tämän hankkeen tarkoituksena on ratkaista edellä mainittu ongelma.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Nokian ECO3-alueelle teollisessa mittakaavassa toimiva sintrauslaitos, jossa seulan alite prosessoidaan ympäristönormit täyttäväksi materiaaliksi jatkokäyttöä varten. Prosessointi tapahtuu sintraamalla alite termisesti korkeassa
lämpötilassa inerttiin muotoon. Lopputuote on pinnaltaan lasittunut ”rae” eli granulaatti.
Lopputuotetta voidaan käyttää maanrakentamisessa sellaisenaan eli tuote täyttää ns.
MARA-asetuksen (843/2017, Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä
maarakentamisessa) vaatimukset eikä hyödyntämiseen tarvita ympäristölupaa. Lopputuote soveltuu käytettäväksi vaihtoehtona perinteisille materiaaleille, kuten soralle, jolloin
säästetään luonnonvarojen käyttöä.
Valmistettua tuotetta voidaan myös jatkokehittää erilaisiksi symbioosituotteiksi, kuten roudan eristeeksi ja lisäaineeksi betoniin. Jatkoprosessointi tapahtuu erillisellä laitoksella eikä
jatkoprosessointi sisälly tähän hankkeeseen.
Sintrauslaitos tuottaa sintrauksen yhteydessä sivutuotteena lämpöenergiaa, joka voidaan
ottaa lämmönvaihtimella talteen. Lämpöä voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa.

1.2

Hankkeesta vastaava
Refeco Oy (Refeco) on syksyllä 2019 perustettu teollisen jätehuollon startup-yritys. Refecon visio on rakentaa seulan alitteen loppukäsittelylaitoksia kotimaahan ja kansainvälisille
markkinoille. Laitoksella pystytään käsittelemään ongelmajätteeksi luokiteltua rakennus- ja
purkujätettä. Aiemmin rakennus- ja purkutöistä syntynyt jäte sijoitettiin kaatopaikalle. EUsääntelyn myötä tämä kiellettiin vuoden 2016 lopulla ympäristöhaittojen vuoksi. Tilanne
uhkaa alan toimijoiden elinkeinoa. Kierrättäminen vaatisi merkittäviä investointeja, joita he
eivät kykene markkinaehtoisesti toteuttamaan. Refecon suunnitteleman sintrauslaitoksen
avulla seulan alitteesta syntyy polttamalla puhdistettua maa-ainesta. Maa-aineesta pystyy
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käsittelyn jälkeen käyttämään uudelleen maarakennusaineena. Innovaatio on kansainvälisesti merkittävä, sillä rakennus- ja purkujätettä syntyy maltillisen arvion mukaisesti yli 2
000 miljoonaa tonnia vuosittain. Refeco haluaa tutkia ja kehittää sintraustekniikkaa ja toimintaprosesseja, sekä tukea ekologisuuden validointia. Refecon johtamisesta ja operatiivisesta toiminnasta vastaa Napapiirin Teollisuushuolto Oy:n (NTH) kokenut hallitus sekä
ammattitaitoiset henkilöt.
NTH on vuonna 2011 perustettu Rovaniemeä pääpaikkanaan pitävä yritys. Yrityksen toiminta-aluetta ovat Pohjoismaat ja tarvittaessa se palvelee asiakkaita kauempana. Vahvuuksia ovat puunjalostus- ja kaivosteollisuuden kunnossapito ja laiteasennukset. NTH:n
palveluvalikoimaan kuuluvat myös erilaiset laite- ja teräsrakentamisen asennukset ja toimitukset, rakentaminen ja purkutyöt sekä vuokraustoiminta. Toimijalla on yli kymmenen vuoden kokemus termisestä maankäsittelystä, jätevesilietteiden kompostointikäsittelystä ja jätelammikoiden jälkihoitotöistä. Kasvava kiertotalousliiketoiminta on avaamassa uusia mahdollisuuksia hyödyntää tätä osaamista.

1.3

Laitoksen sijaintipaikka ja maankäyttötarve
Hankkeen sijainti Nokialla on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 1).

Kuva 1. Hankkeen sijainti Nokialla.
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Toimintaa varten on varattu noin 0,7 ha tontti Nokian ECO3-alueelta. ECO3-alue sijaitsee
Kolmenkulmanalueella noin 2 km Nokian keskusta pohjoiseen. Seuraavassa kuvassa
(Kuva 2) on esitetty hankkeen sijainti ECO3-aluella sekä muut tiedossa olevat toimijat ja
hankkeet alueella. Alueella on paljon jätteenkäsittely- ja kiertotalousyrityksiä. Merkittäviä
toimija alueella ovat esimerkiksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Nokian Vesi Oy. Yhtiöt toteuttivat alueella vuosina 2016-2017 YVA-menettelyn nimeltä Koukkujärven Bioratkaisu.
YVA-menettely koski alueelle sijoittuvaa Nokian Veden uutta jätevedenpuhdistamoa sekä
Pirkanmaan Jätehuollon biokaasulaitosta. Pirkanmaan Jätehuollolla on alueella jo jätteenkäsittelyalue. Biokaasulaitos on toteutusvaiheessa ja käyttöönotto tapahtuu vuonna 2020.
Refecon hankealueen vieressä sijaitsee muun muassa Ecolan Oy:n tuhkarakeistamo,
jonka laajennukselle niin ikään toteutettiin YVA-menettely 2016-2017. ECO3-aluella on
myös yksi pyrolyysilaitos sekä toinen laitos suunnitteilla. Lisäksi hankealueen itä- ja koillispuolella sijaitsee useita moottoriurheilun harjoittelu- ja testausalueita.

Kuva 2. Hankkeen sijainti ECO3-alueella.
Seuraavassa kuvassa (Kuva 3) on esitetty toimintaa varten varattu tontti (sininen alue)
ECO3-alueelta.
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Kuva 3. Toimintaa varten varattu tontti (sininen alue kuvan keskellä).
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1.4

Hankkeen aikataulu
YVA-menettely päättyy arviolta loppuvuonna 2020. Lisäksi toteutettavalle hankevaihtoehdolle tulee hakea ympäristö- ja rakennusluvat. Hankkeen toteutus voi alkaa arviolta vuonna
2021. Suunnitelmana on, että tontilla tarvittava rakentaminen tehtäisiin helmi-maaliskuussa
tai elo-syyskuussa 2021. Tavoitteena on, että laitos saataisiin käyttöön talvella 2021-22.

1.5

Hankevaihtoehdot
Hankkeen vaiheet sekä YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot on esitetty seuraavassa
taulukossa (Taulukko 1). Taulukossa esitetty YVA-menettelyssä arvioitava vaihtoehto 1
(VE1) koskee tilannetta, kun laitos käynnistyy ja vaihtoehto 2 (VE2) tilannetta, jolloin toiminta on tehostunut ja laitoksella on saavutettu maksimikapasiteetti, esimerkiksi 10 vuoden
päästä. Laitoksen polttoaineteho on 10 MW tai alle. Sintrauslaitos toimii hankkeen molemmissa vaiheissa jatkuvasti seitsemän päivää viikossa ja 24 tuntia vuorokaudessa. Tarkoituksena on, että laitoksella on seisokki heinäkuussa sekä mahdollisesti joulukuussa.

Taulukko 1. Hankkeen vaiheet ja vaihtoehdot YVA-menettelyssä.
Hankkeen
Vaihtoehdot
Vastaanotettavat jätteet,
vaiheet
YVAtonnia vuodessa
menettelyssä
Rakennusjätteen
Öljyjäte
lajittelun
seulan
alite
Hanketta ei
Vaihtoehto 0
toteuteta
(VE0)
Hankkeen
Vaihtoehto 1
70 000
10 000
1. vaihe
(VE1)
Hankkeen
Vaihtoehto 2
100 000
20 000
2. vaihe
(VE2)

1.6

Muodostuvat
jätteet,
tonnia vuodessa
Sintrattu materiaali

14 000 – 28 000
20 000 – 40 000

Hankkeen tekninen kuvaus

1.6.1 Vastaanotettavat materiaalit
Laitoksen pääasiallinen raaka-aine on mekaanisessa käsitellyssä purkujätteestä syntyvä
alite (Kuva 4), joka sisältää muun muassa puuta, lasivillaa, styroksia, muovia, vaahtomuovia, kuitumateriaalia, paperia sekä pieniä määriä kiveä ja lasia. Jätteen orgaanisen
aineksen pitoisuus vaihtelee merkittävästi käsiteltävän jätteen laadusta ja heterogeenisuudesta sekä käsittelyprosessin teknologiasta riippuen (Ympäristöministeriö 2018). Seuraavassa kuvassa on esitetty esimerkkejä, miltä raaka-aineena käytettävä jäte näyttää.
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Kuva 4. Esimerkkejä rakennusjätteen lajittelun seulan alitteesta.
Alitteen lisäksi termiseen sintrausprosessiin on tarkoitus syöttää sivuvirtana öljyjätettä, joka
koostuu öljynerotussäiliöiden pohjasakasta erotellusta voiteluöljyistä, rasvoista ja kiintoaineesta. Vastaanotettavia öljyisiä jätteitä ei ole mahdollista kierrättää materiaalina.
Öljyjäte katsotaan vaaralliseksi jätteeksi. Vaarallisiksi jätteiksi luokitellaan jätteet, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle. Jätteet luokitellaan vaarallisiksi, jos niillä on jokin jäteasetuksen (179/2012,
Valtioneuvoston asetus jätteistä) mukaisista vaaraominaisuuksista, eli jos niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuudet ylittävät jäteasetuksessa mainitut raja-arvot. Jäteasetuksen mukaisia vaaraominaisuuksia ovat räjähtävä, hapettava, helposti syttyvä, syttyvä, ärsyttävä, haitallinen, myrkyllinen, syöpää aiheuttava, syövyttävä, tartuntavaarallinen,
lisääntymiselle vaarallinen, perimää vaurioittava jäte, josta vapautuu myrkyllisiä tai erittäin
myrkyllisiä kaasuja niiden joutuessa kosketuksiin veden, ilman tai hapon kanssa, herkistävä, ympäristölle vaarallinen ja jäte, josta voi loppukäsittelyn jälkeen syntyä toista ainetta.
Jäteasetuksessa (VNa 179/2012) jätteiden luokittelun perustana on liitteen 4 jäteluettelo
”yleisimmät jätteet sekä vaaralliset jätteet”, missä jätteet luokitellaan luettelon mukaisiin
nimikkeisiin ja päänimikeryhmiä on kaksikymmentä. Luettelossa on erikseen mainittu vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat jätteet. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty
maksimissaan vastaanotettavat ja käsiteltävät jätemäärät vuodessa sekä jäteluettelon mukaiset jätekoodit eri hankevaihtoehdoissa.
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Taulukko 2. Vastaanotettavat jätteet.
Rakennusjätteen lajittelun seulan alite

Öljyjäte

Jätekoodi
19 12 12 jätteiden mekaanisessa käsittelyssä
syntyvät muut jätteet
13 05 01* öljynerottimien kiinteät jätteet
13 05 06* öljynerottimien öljy
13 05 08* öljynerottimien jäteseokset

*) vaarallista jätettä

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 3) on esitetty laitokselle vastaanotettavan seulan alitteen esimerkkikoostumus. Tiedot perustuvat kahteen analysoituun näyte-erään. Alitteen
lämpöarvo on yleisesti alhainen, joten materiaali ei sovellu hyvin kierrätyspolttoaineeksi
(Envitop Oy 2018). Alite sisältää palavaa ainesta, mutta alite ei ole herkästi syttyvää. Alitteen kosteuspitoisuus on analyysien perusteella huomattava, 25 %, mikä johtuu esimerkiksi jätejakeiden erottelussa käytetystä kellutuksesta.
Alitteen klooripitoisuus vastaa kahden tutkitun näytteen perusteella kierrätyspolttoaineiden
luokitusjärjestelmän (SFS-EN 15359) luokkaa 1 eli luokkaa, jossa klooripitoisuus on pienin
(Envitop Oy 2018). Alitteen raekoko on alle 20 mm.

Taulukko 3. Seulan alitteen tyypilliset ominaisuudet.
Tehollinen lämpöarvo
Kosteuspitoisuus
Kloori (Cl),
(saapumistilassa),
(saapumistilassa),
% kuiva-aineessa
MJ/kg
%
≤5
25
< 0,1

Analyysien perusteella seulan alitteen rikkipitoisuus on noin 0,9–1,7 % (Envitop 2018). Rakentamisen ja purkamisen jätteissä on usein mukana kipsi- eli kalsiumsulfaattipohjaista jätettä, mistä johtuen rikin pitoisuus näissä rejekteissä ja sitä kautta myös sulfaatin liukoisuus
niistä on usein merkittävä (Ympäristöministeriö 2018).Hankkeen tässä vaiheessa öljyjätteen ainepitoisuuksista ei ole vielä tarkempaa tietoa. Öljyisten jätteiden laatu huomioidaan
niin, että lopputuotteen sisältämät haitalliset pitoisuudet eivät ylitä MARA-asetuksessa esitettyjä raja-arvoja. Öljyjätteen tehollisen lämpöarvon arvioidaan olevan välillä 15–35 MJ/kg.
1.6.2 Materiaalien vastaanotto, tarkistus ja varastointi
Alitteen sintrauslaitokselle toimittaa Refecon kumppanitoimija tai -toimijat, jotka ovat isoja
jätehuoltoalan toimijoita. Luottamuksellisuuden ja kilpailutilanteen vuoksi kumppanitoimijoiden nimiä ei ole tässä vaiheessa hanketta mahdollista julkistaa.
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Kumppanitoimija omistaa alitteen ja sintratun materiaalin sekä vastaa alitteen laadunvalvonnasta. Kumppanilla on ympäristölupa jätteen vastaanottoon. Refeco tarkkailee saapuvan alitteen laatua silmämääräisesti. Lisäksi ajatuksena on, että Refeco tarkkailee alitteen
laatua näytteenoton ja analyysien avulla keskeisten aineiden/ominaisuuksien osalta, mutta
tässä vaiheessa laaduntarkkailun tiheydestä tai kattavuudesta ei olla tehty vielä päätöksiä.
Toimialueen, jolta alite toimitetaan hankealueelle, laajuus riippuu alitteen toimittajasta eikä
toimialuetta ole mahdollista arvioida tarkkaan tässä vaiheessa. Alustavana suunnitelmana
on, että alite tuodaan Pirkanmaan alueelta. Alite koostuu eri paikoista tulevista eristä ja
jakeiden laadussa on paljon vaihtelua, mutta laatu tasoittuu, kun eri jakeita sekoittuu.
Alitetta tuodaan laitokselle kuorma-autoilla ja se vastaanotetaan tontilla sijaitsevaan vastaanottohalliin. Varasto on ns. tankopurkainvarasto toteutettuna joko maanpäällisenä tai
osittain maanalaisena rakenteena. Alite toimitetaan varastoon joko peräpurkavilla tai kipattavilla autoilla. Varaston kapasiteetti vastaa vähintään laitoksen noin yhden-kahden vuorokauden tarvetta. Alitteen varsinainen varastointi tapahtuu kumppanitoimjjan toimipisteellä.
Raaka-aineita ei esikäsitellä Refecon tontilla.
Öljyjäte kuljetetaan laitokselle kuorma-autoilla ja se varastoidaan laitoksella omaan öljyjätteelle soveltuvaan, allastettuun säiliöönsä. Säiliön suoja-altaan kapasiteetti on 1,1-kertainen säiliöön nähden. Säiliö sijoitetaan vastaanottohallin sisälle. Öljysäiliön kooksi on suunniteltu alle 50 m3.
1.6.3 Valmistettavat materiaalit, niiden laaduntarkkailu ja varastointi
Sintrauslaitoksen lopputuotteena (Kuva 5) saadaan sintrausjätettä. Jotta sintrattua materiaalia voidaan käyttää maanrakennuksessa MARA-asetuksen mukaisesti, sen on kuuluttava asetuksen soveltamisalaan (MARA-asetuksen liite 1). Koska laitoksen, jossa sintrausjäte syntyy, katsotaan olevan jätteen rinnakkaispolttolaitos, voidaan sintrausjätteen jätekoodin katsoa olevan 10 01 15 (jätteen rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja
kattilatuhka). Näin ollen sintrausjäte on termisen polton jätettä, joka kuuluu MARAasetuksen soveltamisalaan.
Rinnakkaispolton kuulumista MARA-asetuksen soveltamisalaan on selvennetty myös Ympäristöministeriön (2019a) julkaisemassa soveltamisohjeessa Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Tehtyjen analyysien ja alustavan selvityksen perusteella sintrattu jäte ei sisällä MARA-asetuksessa tai soveltamisohjeessa tarkoitettuja vaarallisia aineita.
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Kuva 5. Esimerkki sintrauksessa syntyvästä materiaalista.
Sintratun materiaalin haitallisten aineiden liukoisuuksia on testattu ja esimerkkiliukoisuus
on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 4). Tutkittu sintrattu materiaali on tuotettu
polttorummussa, jossa poistokaasujen lämpötila oli noin 400 °C. Testattu sintrausjäte on
laadultaan sellaista, että sitä voidaan käyttää MARA-asetuksen mukaisesti. Tutkimusten
perusteella kaikkien tutkittujen haitallisten aineiden liukoisuudet ja pitoisuudet alittivat
MARA-asetuksen liitteessä 2 esitetyt raja-arvot. Pitoisuuksista analysoitiin öljyhiilivedyt,
haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) sekä polyklooratut bifenyylit (PCB-yhdisteet), mutta kaikki pitoisuudet olivat käytännössä alle tutkimusmenetelmän määritysrajan.
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Taulukko 4. Sintrausjätteen esimerkkiliukoisuus (mg/kg kuiva-ainetta) ja MARA-asetuksen
raja-arvot eli hyödynnettävän jätteen suurin sallittu haitallisten aineiden liukoisuus (mg/kg
L/S-suhteessa 10 l/kg).
Liukoisuus
mg/kg
kuiva-ai- Väylä, peitetty
Väylä, päällystetty
netta*
jätteen kerrospak- jätteen kerrospaksuus ≤ 1,5 m
suus ≤ 1,5 m
mg/kg
L/S-suhteessa 10 l/kg

mg/kg
L/S-suhteessa 10 l/kg

Antimoni (Sb)

0,023

0,7

0,7

Arseeni (As)

0,015

1

2

Barium (Ba)

0,16

40

100

<0,005

0,04

0,06

Kromi (Cr)

<0,01

2

10

Kupari (Cu)

<0,05

10

10

<0,005

0,5

2

Molybdeeni (Mo)

0,042

1,5

6

Nikkeli (Ni)

<0,01

2

2

Seleeni (Se)

<0,04

1

1

Sinkki (Zn)

<0,05

15

15

Vanadiini (V)

0,045

2

3

<0,004

0,03

0,03

74

3 200

11 000

350

5 900

18 000

<5

50

150

<50

500

500

Kadmium (Cd)

Lyijy (Pb)

Elohopea (Hg)
Kloridi (Cl-)
Sulfaatti (SO42-)
Fluoridi (F-)
Liuennut org.hiili (DOC)

* SFS EN 12457-3 mukainen L/S10 2-vaiheinen ravistelutesti
Laitoksella tuotettavan sintratun materiaalin laatu ja MARA-kelpoisuus testataan MARAasetuksen liitteessä 3 esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Liitteessä 3 esitetään yleiset periaatteet ja vaatimukset laadunhallinnalle MARA-asetuksen mukaisessa jätteen hyödyntämisessä. Laadunhallinnan käytännön toteutuksesta sovitaan yhdessä kumppanien kanssa,
lainsäädännön vaatimukset huomioiden. Laadunhallinnasta voidaan todeta tiivistetysti:
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-

Jätteen eli sintratun materiaalin laadun valvonta on säännöllistä ja suunnitelmallista toimintaa

-

Jätteen ympäristökelpoisuus tutkitaan edustavista kokoomanäytteistä (eli laatu
täyttää sille asetetut vaatimukset mm. haitallisten aineiden liukoisuuksien osalta)

-

Suurin massamäärä, joka voidaan tutkia yhdellä kokoomanäytteellä, on 5 000 tonnia. Osanäytteiden vähimmäismäärä yhdessä kokoomanäytteessä on 50.

Käsiteltyä granulaattia varastoidaan betonibunkkerissa, joka vastaa kooltaan noin kahden
vuorokauden tuotantoa. Prosessoinnin jälkeen kumppanitoimija lastaa sintratun materiaalin hallin sisällä autoon vastaavasti kuin alitteen vastaanotossa ja sintrattu materiaali kuljetetaan käytettäväksi maanrakennuksessa.
1.6.4 Sintrauslaitoksen rakennukset ja ilmanvaihto

Kuva 6. Sintrauslaitoksen 3D-kuva.
Öljyjätteen sininen säiliö sijoitetaan vastaanottohalliin.
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Tämänhetkisen suunnitelman mukaan sintrauslaitos koostuu vastaanottohallista, joka on
kooltaan noin 300 m3, tuotantohallista, savukaasujen puhdistuslaitteistosta sekä sintratun
materiaalin umpinaisesta betonibunkkerista (noin 250 m 3). Tontille sijoitetaan pienehkö
kaksivaippainen öljysäiliö, joka on tilavuudeltaan alle 10 m 3. Tuotantohallin kokoa ja muiden rakennusten tietoja tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa. Edellisessä kuvassa
(Kuva 6) on esitetty sintrauslaitoksen 3D-havainnollistamiskuva. Kuvasta poiketen öljyjätteen säiliö (kuvassa sininen lieriö) on tarkoitus sijoittaa vastaanottohallin sisälle. Öljyjätteen
säiliön tilavuudeksi on suunniteltu alle 50 m3.
Varasto- ja tuotantohalli ovat alipaineistettuja. Rumpu-uunin palamisilmana käytetään halliilmaa eli halli-ilma menee prosessin läpi ja puhdistetaan samalla tavoin kuin muutkin kaasut. Halleista ei ole erillisiä poistoilmakanavia vaan kaikki poistoilma halleista johdetaan
ulkoilmaan saman piipun, johon savukaasut johdetaan, kautta.
1.6.5 Sintrausprosessi
Sintrauslaitoksen pyörivässä rumpu-uunissa tapahtuu terminen sintraus, jossa seulan alitteesta muodostetaan lämpökäsittelemällä eli polttamalla sintrausjätettä. Sintrauslaitoksen
periaatekaavio on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 7).

Kuva 7. Sintrauslaitoksen periaatekaavio.
Seuraavassa kuvassa (Kuva 8) on esitetty yksinkertaistettu periaatekaavio.
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Kuva 8. Sintrauslaitoksen yksinkertaistettu periaatekaavio.
Seulan alite kuljetetaan vastaanottohallista syöttösiiloon, josta se siirretään hihnakuljettimelle. Öljyjäte siirretään esimerkiksi ruuvikuljettimella öljysäiliöstä seulan alitteen virtaan
ennen rumpu-uunia. Lämpökäsittelyssä eli sintrauksessa käytetään rumpu-uunia, joka on
noin 11 metriä pitkä, hitaasti pyörivä tiilivuorattu teräsputki. Käynnistys- ja tukipolttoaineena
käytetään nestekaasua tai kevyttä polttoöljyä, joka syötetään puhallinpolttimelle.
Alitteen palaessa rummussa syntyy sintrausjätettä, joka poistetaan rumpu-uunin loppupäässä olevan siilon kautta sulkusyöttimelle, josta se siirtyy suljetulle hihnakuljettimelle.
Kuljettimen läpi puhalletaan jäähdytysilmaa, jolla jäähdytetään sintrausjätettä. Kuljettimen
jälkeen sintrattu materiaali siirretään esimerkiksi sille varattuun betonibunkkeriin laitoksen
sisällä.
1.6.6 Lämmöntalteenotto savukaasuista
Rumpu-uunissa syntyvä savukaasu johdetaan uunin päädyssä olevaan savukaasukanavaan, jossa savukaasun lämpötila nostetaan hetkellisesti (2 sekuntia) vähintään 850°C
lämpötilaan lisäpolttimella mahdollisimman täydellisen palamisen varmistamiseksi ja haitallisten komponenttien hajotuksen takia. Jälkipalotilan mitoitetaan siten, että lämpötila pystytään tarvittaessa nostamaan 1 100°C:een. Savukaasun lämmön hyödyntämiseksi savukaasu ohjataan savukanavaa pitkin edelleen lämmöntalteenotto-osaan, jossa savukaasun
lämpöenergia siirretään kuumavesipiiriin heatpipe-tyyppisellä lämmönsiirtimellä. Lämpö
voidaan hyödyntää esimerkiksi kaukolämmön tuotannossa.
1.6.7 Toimintaan liittyvät poikkeukselliset tilanteet
Toimintaan liittyviä mahdollisia poikkeuksellisia tilanteita ovat esimerkiksi erilaiset prosessihäiriöt ja laiterikot, sähkökatkos, öljyvuodot, tulipalo ja liikenneonnettomuudet. Kattavampi poikkeustilanteiden ja ympäristöriskien arviointi laaditaan hankkeen suunnittelun
edetessä.
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Mikäli laitoksen toiminta on alas ajettuna, alitetta ei oteta tontille vastaan. Tällaisessa poikkeustilanteessa toimimisesta sovitaan etukäteen yhdessä alitteen toimittajan kanssa, jotta
varmistetaan, että alitetta tai sintrattua materiaalia ei kerry tontille normaalitilannetta enempää missään tilanteessa. Periaatteena toiminnassa on, että eri kumppanitoimijoiden materiaalivirtoja ei sotketa keskenään eli esimerkiksi yksi viikko otetaan vastaan yhden kumppanin alitetta ja sama toimija vie siitä valmistetun sintratun materiaalin pois tontilta. Sama
materiaali kuljetetaan pois samoilla autoilla kuin alitetta tuodaan.
Tontille jo kuljetettu ns. ylimääräinen alite voidaan toimittaa esimerkiksi takaisin lähtöpaikkaansa (kumppanille). Näin ollen tontille ei ole tarvetta rakentaa ylimääräistä varastointikapasiteettia poikkeustilanteita varten.
Mikäli laitos on pysähdyksissä, voidaan sintrattu materiaali varastoida normaalisti betonibunkkerissaan. Sintratun materiaalin toimittaminen pois Refecon tontilta on kumppanitoimijan vastuulla ja sopimusehdoilla varmistetaan, että kumppani sitoutuu kuljettamaan
sintratun materiaalin pois tontilta ajallaan. Mikäli sintratulle materiaalille ei ole markkinoilla
kysyntää, kumppanitoimija voi varastoida materiaalin esimerkiksi omalle tontilleen omien
ympäristölupaehtojensa mukaisesti.
Periaatteena toiminnassa on, että mikäli jokin oleellinen laite rikkoutuu tai vikaantuu, koko
laitteisto pysähtyy automaattisesti, esimerkiksi materiaalin syöttö rumpu-uuniin keskeytyy.
Sähkökatkotilanteessa käynnistyy sähkögeneraattori (aggregaatti), jotta kriittiset toiminnot,
kuten ilmanpuhdistus, polttimen puhallin, mittaukset sekä laitoksen jäähdyttäminen jatkavat toimimista ja laitos voidaan ajaa hallitusti alas.
Laitoksen ilmapäästöjä seurataan jatkuvatoimisilla mittauksilla. Raja-arvon ylittyessä laitosoperaattori havaitsee nopeasti raja-arvon ylityksen. Laitoksella on aina henkilökuntaa
aina kaksi henkeä paikalla.
Mahdollisia liikenneonnettomuuksia ovat esimerkiksi ajoneuvojen törmääminen tai osuminen öljysäiliöön. Liikenneturvallisuuteen voidaan vaikuttaa hyvällä suunnittelulla ja ohjeistuksella. Öljysäiliöiden mahdollisiin vuotoihin varaudutaan asianmukaisin suojauksin, kuten
allastuksella tai kaksivaippaisella rakenteella.
Pölyämistä voi liittyä alitteen vastaanottovaiheeseen, mikä pyritään estämään mahdollisimman hyvin suunnittelulla. Myös sintratun materiaalin seassa on hienoainesta. Pölyn leviämisen estämiseen voidaan vaikuttaa monin eri teknisin keinoin sekä työskentelytavoilla.
Alitteen purku sekä sintratun materiaalin lastaus tapahtuu hallien sisällä ja ympäristöön
leviämistä estämään on suunniteltu ns. huleovia (liuskaverho-ovia). Pölyämistä estetään
hallin sisällä myös ruiskuttamalla vettä pölyävään materiaaliin. Vettä ei kuitenkaan ruiskuteta jatkuvasti niin, että siitä syntyisi varsinaisia vesivirtoja (hallitiloissa ei ole viemäröintiä).
Pölyä voidaan myös harjata. Pölyämiseen voidaan vaikuttaa myös sen jälkeen, kun laitos
on otettu käyttöön, mikäli toiminnassa huomataan, että suunnitellut toimet eivät ole riittäviä.
Pölyämistä estoon käytetään monia keinoja, jotta pölyä ei leviä ympäristöön eikä työntekijöille aiheudu pölypitoisuudesta terveyshaittoja.
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Työntekijöille vaaratilanteita laitoksella voivat aiheuttaa tilojen tai pihan liukkaus, liikennöinti
ja tietyt kunnossapitotyöt.

1.7

Hankkeen alustavat vaikutukset ympäristöön

1.7.1 Savukaasujen puhdistus ja ilmaan johdettavat päästöt
Sintrausprosessissa syntyy savukaasuja, jotka puhdistetaan ennen niiden savupiippuun ja
ulkoilmaan johtamista. Ilmaan johdettavien päästöjen puhdistustekniikka suunnitellaan
niin, että päästöjen pitoisuudet alittavat lainsäädännössä asetetut päästörajat.
Toimintaan sovelletaan Valtioneuvoston asetusta jätteen polttamisesta (151/2013). Laitos
katsotaan jätteen rinnakkaispolttolaitokseksi, sillä laitoksella käytetään jätettä vakinaisena
polttoaineena ja laitoksen pääasiallinen tarkoitus on tuottaa MARA-asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa materiaalia käytettäväksi maanrakennuksessa. Lisäksi laitos tuottaa samalla kaukolämpöä. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 5) on esitetty ilmaan johdettaville
päästöille jätteenpolttoasetuksen mukaiset vuorokausikeskiarvojen raja-arvot, joita toiminnassa tulee soveltaa. Myös raskasmetalleille, dioksiineille ja furaaneille on annettu rajaarvot jätteenpolttoasetuksessa.
Hiukkaset poistetaan savukaasuista kuitusuodattimella (letkusuodatin), jonne johdetaan
lämmöntalteenottoyksikön jälkeen noin 150–170 asteiseksi lauhtunut savukaasu.
Muodostuvassa savukaasussa on rikkidioksidia, joka on peräisin polttoaineeseen sitoutuneesta rikistä. Analyysien perusteella seulan alitteen rikkipitoisuus on noin 0,9–1,7 %. Rikinpoistomenetelmäksi on suunniteltu ns. kuivamenetelmää, jossa polttoprosessin rikki
poistetaan syöttämällä jälkipalotilaan (850°C-asteiseen savukaasuun) ja/tai lämmöntalteenottosiirtimen jälkeiseen reaktoriin (150–170°C-astetta) kiinteää kalkkia, kalkkikiveä tai
sammutettua kalkkia.
Taulukko 5. Jätteenpolttoasetuksen mukaiset raja-arvot vuorokausikeskiarvoille ilmaan
johdettaville päästöille (11 % happipitoisuudessa).
Haitta-aine

Pitoisuusraja-arvo, mg/Nm3

Hiukkaset

10

Orgaaninen hiili (TOC)

10

Suolahappo (HCl)

10

Fluorivety (HF)

1

Rikkidioksidi (SO2)

50

Typenoksidit (NOx)

200

Hiilimonoksidi (CO)

50

Laitokselle on suunniteltu myös savukaasupesurin hankintaa rikkidioksidipäästöjen hallitsemiseksi, mutta pesuria ei välttämättä tarvita. Pesurille jätetään joka tapauksessa tila
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mahdollista myöhempää asennusta varten. Savukaasupesurilla on mahdollista ottaa lämpöä edelleen talteen.
NOx-päästöjen vähennykseen varaudutaan palamisen vaiheistuksella (jälkipalotila), kiertokaasulla ja SNCR-tekniikalla. Kiertokaasukanava rakennetaan kuitusuodattimen jälkeisen
savukaasukanavan ja jälkipalotilan välille. SNCR-tekniikkaa perustuu ammoniakin tai
urean ruiskutukseen noin 850°C-asteiseen savukaasuun jälkipalotilassa, jolloin ammoniakki tai urea pelkistää typen oksidit. Laitoksen jälkipalotilaan voidaan asentaa suuttimet
urean ruiskutusta varten.
Dioksiinien ja furaanien muodotukseen savukaasuissa on varauduttu jälkipoltolla. Erilliselle
dioksiinien ja furaanien puhdistukselle savukaasuista ei nähdä olevan laitoksella tarvetta,
sillä kloridipitoisten ja sähkökomponentteja sisältävien materiaalien osuudet ja sen vuoksi
näiden aineiden pitoisuudet voidaan olettaa erittäin vähäisiksi. Yhdisteiden hajoamisen
kannalta savukaasujen jälkipalotilassa on tärkeää saavuttaa yli 850 °C lämpötilat, savukaasun riittävä viipymäaika (2 sekuntia) sekä riittävä sekoitustehokkuus ja lisäksi kaasun
lämpötilan nopea tiputus alle dioksiinien muodostuslämpötilan, joka saavutetaan polton jälkeisellä lämmönvaihtimella.
Ilmaan johdettavia päästöjä mitataan kuitusuodattimen ja mahdollisen pesurin jälkeen.
Seuraaville komponenteille on tarkoitus asentaa jatkuvat mittaukset:
•

typen oksidit (NO2)

•

hiilimonoksidi (CO)

•

hiukkaset

•

orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC)

•

suolahappo (HCl)

•

fluorivety (HF)

•

rikkidioksidi (SO2)

Lisäksi jatkuvatoimisesti mitataan savukaasun happipitoisuutta, painetta, lämpötilaa ja vesihöyrysisältö.
Raskasmetallit, dioksiinit ja furaanit mitataan savukaasuista kerran kahdessa vuodessa ja
dioksiinit ja furaanit kerran vuodessa.
Savupiipun korkeutta tarkastellaan arviointiselostusvaiheessa matemaattisen mallinnuksen ja ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen (79/2011) perusteella.
1.7.2 Liikennöinti
Laitokselle suuntautuva raskas liikennöinti pyritään tekemään päiväsaikaan ja kuutena päivänä viikossa, maanantaista lauantaihin. Seulan alitetta tuodaan laitokselle arviolta 5-6
rekkaa päivässä, öljyjätettä korkeintaan yksi rekkakuorma päivässä. Sintrattu materiaali
kuljetetaan alueelta pois samoilla autoilla. Yhteensä raskaan liikenteen ajoja on korkeintaan 10 päivässä.
32 (91)
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

1.7.3 Jätevedet
Toimintaan liittyviä prosessijätevesiä syntyy ainoastaan nuohouksesta. Nämä jätevedet kerätään umpisäiliöön. Mahdollisesta savukaasupesurista ei synny jätevesiä, joita olisi tarve
johtaa viemäriin. Pesurissa syntyvä liete voidaan ajaa takaisin prosessiin. Liete on mahdollista toimittaa myös laitoksen ulkopuoliselle jätteenkäsittelylaitokselle.
Savukaasujen lämmöntalteenoton lämmönsiirtimen vaipat ovat avattavat ja nuohous voidaan tehdä esimerkiksi kuivajääpuhalluksella, jossa nuohousvedet johdetaan erillissäiliöihin, mikäli laitoksella ei synny muita prosessivesiä.
1.7.4 Hulevedet
Hulevesiä syntyy piha-alueen valumavesistä ja rakennuksien katoilta. Koko tontti on tarkoitus asfaltoida. Hulevesiä hankealueelle syntyy vuodessa noin 3 900 m 3. Arvio perustuu
laskelmaan, jossa tontin pinta-ala on 0,7 ha ja vuotuinen sademäärä 700 mm (Ilmasto-opas
2020). Koska alue on pinnoitettu kokonaisuudessaan, on koko alueella käytetty valumakerrointa 0,8.
Kyynijärven asemakaava-alueen hulevedet viivytetään ennen purkua Kyynijärveen kahdessa noin 1 000 m3 viivytysrakenteessa. Viivytys on toteutettu rakentamalla 0,8…2 metriä
maanpintaa korkeampi maavalli nykyisen pohjamaan päälle. Rakenteet voivat kuivua sadetapahtumien välissä. (Sweco Ympäristö Oy, 2019.) Refecon tontin hulevedet ohjataan
seuraavassa kuvassa (Kuva 9) esitetyn numero 13 viivytysrakenteen kautta Kyynijärveen.
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Kuva 9. Ote Kolmenkulman alueen hulevesiselvityksestä
(Sweco Ympäristö Oy, 2019). Refecon tontti on ympyröity punaisella.
Lisäksi hankkeen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rankkasateen aikana syntyvien vesien johtaminen. Kerran kymmenessä vuodessa toistuva tunnin pituinen rankkasade aiheuttaa alueella noin 155 m3 ja kerran kahdessakymmenessä vuodessa noin 197 m 3 kertymän. Rankkasateiden kertoimissa on otettu huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttama
arvioitu lisäys sademäärissä. Kerran kymmenessä vuodessa toistuva sademäärä on laskettu arvolla 77 l/s*ha (Hulevesiopas, 2012). Kerran kahdessakymmenessä vuodessa toistuva sade on laskettu arvolla 98 l/s*ha. Hulevesioppaassa kerrotaan, että sademäärä kasvaa aikaisempiin arvioihin verrattuna 10 – 30 %. Liikenneviraston oppaassa 5/2013 Teiden
ja ratojen kuivatuksen suunnittelu on annettu kerran kahdessakymmenessä vuodessa aiheutuva rankkasateen määrä 75 l/s*ha (Liikennevirasto, 2013). Tässä arvossa ei kuitenkaan ole otettu huomioon ilmastonmuutosta, joten arvo on kerrottu luvulla 1,3, jotta ilmastonmuutoksen aiheuttama lisäys tulee huomioitua.
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Vastaanotettavaa jätettä ei varastoida piha-alueella, joten hulevedet eivät pääse kosketuksiin jätteen kanssa ja likaantumaan sen vuoksi. Hulevesien hallintaan liittyviä mahdollisia
toimia arvioidaan selostusvaiheessa.
1.7.5 Muu ympäristökuormitus
Melua muodostuu lähinnä laitoksen sisätiloissa. Merkittävin melunlähde on pussisuodattimen imuri, joka sijaitsee sisätiloissa. Lisäksi laitoksen toimintaan liittyy yleisesti liikennettä,
josta aiheutuu ajoneuvojen aiheuttamaa melua.
Kaikki varasto- ja tuotantotilat ovat suljettuja ja alipaineistettuja. Rumpu-uunin palamisilmana käytetään halli.ilmaa eli poistoilma johdetaan prosessin savukaasujen kanssa samaan piippuun.
Toimintaan liittyvästä liikenteestä muodostuu päästöjä ilmaan. Liikennöinnistä voi aiheutua
myös pölyämistä.
Sintrausjätteen lisäksi toiminnassa syntyy vähäisiä määriä tavanomaisia teollisuustoiminnan jätteitä, kuten loisteputkia, akkuja ja liuotinjätteitä, jotka toimitetaan asianmukaiselle
vaarallisten jätteiden käsittelijälle.
Seulan alite tai lopputuote eivät juurikaan haise eikä niistä leviä laitoksen ympäristöön tunnistettavaa hajua.
Toimintaan liittyvissä poikkeuksellisissa tilanteissa (ks. luku 1.6.7) voi syntyä vaikutuksia
ympäristöön. Nämä huomioidaan laitoksen ympäristöriskinarvioinnissa. Myös laitoksen ulkopuolelta tai sääolosuhteista johtuvat poikkeukselliset tilanteet, kuten rankkasateet ja niiden mahdolliset vaikutukset esimerkiksi hulevesien likaantumiseen arvioidaan myöhemmässä vaiheessa.
1.7.6 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Maanrakentaminen sekä rakenteiden rakennus tontilla on suunniteltu toteutettavan helmimaaliskuussa vuonna 2021. Maanrakennukseen sisältyy isolla kaivinkoneella tehtävä tontin tasaus, murskeen sijoitus päälle ja viimeisenä vaiheena asfaltointi. Maanrakennukseen
ei liity kallionlouhintaa. Maanrakennustyöt ja muut mahdollisesti meluavat vaiheet ajoitetaan niin, että ne eivät ajoitu lintujen pesimäajalle (15.4.-31.8.).

1.8

Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin
Hanke tukee valtakunnallisen jätesuunnitelman (Kierrätyksestä kiertotalouteen Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023) tavoitteita.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:
-

varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa,
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-

auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun
tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,

-

toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön välineenä
valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä sekä

-

edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa.

Valtakunnallisissa alueidenkäytöntavoitteissa terveellisen ja turvallisen elinympäristön kokonaisuudessa on tavoite ehkäistä melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia
ympäristö- ja terveyshaittoja. Myös haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri
etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin. Tavoitekokonaisuuden elinvoimainen luonto- ja
kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat osalta työssä edistetään luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. Luodaan edellytykset
bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.
Nokian kaupungin strategiassa 2017-2027 painotetaan kaupungin elinvoimaisuutta ja ekologisuutta. Kaupunki edistää yhdessä yritysten kanssa bio- kierto- ja energiatalouden Eco3
–yritysaluetta sekä muuta ympäristöystävällistä liiketoimintaa alueella. Kaupunki toimii aktiivisena kumppanina yritysten kanssa uusien tuotteiden pilotoinnissa ja testaamisessa.
Yksi strategisista kärkihankkeista on uudet yritysalueet ja kasvuyrittäjyys.
Pirkanmaan maakuntaohjelman mukaan maakunnan eri osien tarpeita tuetaan tasapainoisella kehittämispolitiikalla, joka kytkee myös pienempiä paikkakuntia ja maaseutua osaksi
Tampereen menestyviä verkostoja. Vastaavasti Tampereen seudun nopea kasvu on hallittua ja kaupunkialueesta on rakennettu sosiaalisesti eheää aluetta, joka ei ole haitallisella
tavalla jakautunut. Erityisesti keskitytään päästöjen vähentämiseen, puhtaan teknologian
kehittämiseen ja käyttöönottoon, alan osaamisen ja koulutuksen vahvistamiseen sekä neuvontaan, aktivointiin ja sparraukseen. Kiertotalous on teollisuuden, rakentamisen ja jätealan peruslähtökohta. Materiaalivirtoja hallitaan fiksusti, mikä on päästöjen vähenemisen
lisäksi luonut kokonaan uutta yritystoimintaa teollisuuden lisäksi myös palveluissa ja korkean jalostusasteen toiminnassa. Tiivis, toimiva yhdyskuntarakenne tukee ekologista ja resurssiviisasta elämäntapaa ja tuotantoa, minkä vuoksi kestävyys on kantavia periaatteita
kaavoituksessa. Ollakseen ehyt Pirkanmaa, maakunta huomioi maankäytön sosiaaliset,
kulttuuriset ja aluerakenteelliset vaikutukset ja ehkäisee ongelmien syntymistä hallitulla
kaavoituksella ja maankäytöllä. (Pirkanmaan liitto, 2017.)

1.9

Hankkeen edellyttämät luvat ja suunnitelmat
Hankkeen toteuttamiseksi tulee hakea ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) mukaista
ympäristölupaa. Laitokselle tarvitaan ympäristölupa YSL liitteen 1 taulukon 1 kohdan 13 a
perusteella, sillä kyseessä on jätteen rinnakkaispolttolaitos ja kohdan 13 a mukaiset kapasiteettirajat ylittyvät. Laitos tarvitsee ympäristöluvan lisäksi saman taulukon kohdan 13 d
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perusteella, sillä kyseessä on jätteiden yhdistäminen/sekoittaminen ennen jätteiden rinnakkaispolttoa. Kyseessä on näin ollen ns. direktiivilaitos. Alla taulukossa (Taulukko 6) on esitetty YSL liitteen 1 taulukon 1 kohdat, joiden perusteella ympäristölupa tarvitaan.

Taulukko 6. Luvanhakemisen perusteet (ote YSL liite 1, taulukko 1).
13. Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely
13 a)

Jätteiden käsittely jätteenpolttolaitoksissa tai jätteen rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden kapasiteetti muiden kuin vaarallisten jätteiden osalta ylittää 3 tonnia tunnissa ja vaarallisten jätteiden osalta ylittää 10 tonnia vuorokaudessa

13 d)

d) Vaarallisten jätteiden käsittely, kun kapasiteetti ylittää 10 tonnia vuorokaudessa ja joka sisältää yhden tai useamman seuraavista toiminnoista:
– biologinen käsittely
– fysikaalis-kemiallinen käsittely
– yhdistäminen tai sekoittaminen ennen taulukon 1 kohdissa 13 a ja d lueteltuja muita toimintoja
– uudelleenpakkaaminen ennen taulukon 1 kohdissa 13 a ja d lueteltuja muita
toimintoja
– liuottimien talteenotto tai regenerointi
– muun epäorgaanisen materiaalin kuin metallien tai metalliyhdisteiden kierrätys tai talteenotto
– happojen tai emästen regenerointi
– pilaantumisen torjumiseksi käytettyjen aineiden hyödyntäminen
– katalyyttien ainesosien hyödyntäminen
– öljyn uudelleenjalostaminen tai muu uudelleenkäyttö– maanvarainen allastaminen

Toimivaltaisena lupaviranomaisena toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Lupaviranomainen ei voi myöntää hankkeelle ympäristölupaa ennen kuin sen käytössä on ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä.
Alkuvaiheessa muodostuville jätteille eli sintratulle materiaalille ei haeta jätteeksi luokittelun
päättymistä eli ns. EoW-päätöstä (jätelaki 5.4 §, 646/2011, End of Waste). Sintratun materiaalin jätestatuksesta luopumista ja tuotteistamista on mahdollista selvittää myöhemmin.
Hankkeen toteuttaminen vaatii maakäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) mukaisen rakennusluvan. Toimivaltaisena lupaviranomaisena toimii Nokian kaupungin rakennusvalvontaviranomainen.
Muiden mahdollisten lupien tarve tarkentuu laitoksen suunnittelun edistyessä.
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2

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN PERIAATTEET

2.1

Lainsäädäntö
YVA-menettely pohjautuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017,
YVA-laki). Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kaikkien
tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia. Valtioneuvoston asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (VNa 277/2017) säädetään tarkemmin lain soveltamisesta
ja viranomaisten tehtävistä.
Tämä hanke edellyttää YVA-menettelyä YVA-lain liitteen 1 kohdan 11 a) ja b) mukaan:
11) jätehuolto:
a) jätteiden käsittelylaitokset, joissa vaarallista jätettä
– poltetaan,
– käsitellään kemiallisesti,
– käsitellään biologisesti ja jotka ovat mitoitettu vähintään 5 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle, tai
– sijoitetaan kaatopaikalle;
b) jätteiden käsittelylaitokset, joissa muuta kuin vaarallista jätettä
– poltetaan ja jotka on mitoitettu vähintään 100 tonnin vuorokausittaiselle jätemäärälle,
– käsitellään kemiallisesti ja jotka on mitoitettu vähintään 100 tonnin vuorokausittaiselle
jätemäärälle,
– käsitellään biologisesti ja jotka ovat mitoitettu vähintään 35 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle, tai
– sijoitetaan kaatopaikalle, joka on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle;

2.2

Arviointiohjelma (YVA-ohjelma)
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäinen vaihe, YVA-ohjelma, on selvitys
hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja miten selvitykset tehdään. YVA-ohjelmassa selvitetään hankkeen perustiedot ja vaikutusalue, esitetään toteutusvaihtoehdot, rajataan arvioitavat asiat ja arvioidaan hankkeen aikataulu.
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YVA-menettely alkaa virallisesti, kun hankevastaava toimittaa YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle. YVA-asetuksen mukaan arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa määrin:
1) kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot hankkeesta vastaavasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta;
2) hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen erityisominaisuuksien
kannalta varteenotettavia, ja joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton;
3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista;
4) kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä;
5) ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, mukaan lukien valtioiden
rajat ylittävät ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, siinä
laajuudessa kuin on tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle, sekä perustelut arvioitavien ympäristövaikutusten rajaukselle;
6) tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä
aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista;
7) tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä; sekä
8) suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä
näiden liittymisestä hankkeen suunnitteluun ja arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.

2.3

Arviointiselostus (YVA-selostus)
Arviointiohjelman sekä yhteysviranomaisen antaman lausunnon perusteella tehdään YVAselostus. YVA-selostuksessa esitetään mm. YVA-ohjelman tiedot tarkistettuina, hankkeen
kuvaus ja tekniset tiedot, selvitys ympäristöstä ja hankkeen vaikutuksesta ympäristöön
sekä ympäristövaikutusten ehkäisy, hankkeen vaihtoehdot ja niiden toteuttamiskelpoisuus,
ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi, selvitys osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta arviointimenettelyn aikana ja selvitys yhteysviranomaisen lausunnon huomioon
ottamisesta arviointiohjelmassa.
YVA-selostuksessa hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset tunnistetaan ja perustellaan selkeästi. Vaikutuksia arvioitaessa myös lieventämistoimenpiteet otetaan huomioon. Alueen eri toimintojen mahdolliset yhteisvaikutukset huomioidaan vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa.
YVA-asetuksen mukaan arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa määrin:
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1) kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta,
tärkeimmistä ominaisuuksista mukaan lukien energian hankinta ja kulutus, materiaalit ja luonnonvarat, todennäköiset päästöt ja jäämät kuten melu, tärinä, valo, kuumuus ja säteily sekä sellaiset päästöt ja jäämät, jotka voivat aiheuttaa veden, ilman, maaperän ja pohjamaan pilaantumista, sekä syntyvän jätteen määrä ja laatu
ottaen huomioon hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheet, mahdollinen purkaminen
ja poikkeustilanteet mukaan lukien;
2) tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta,
toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä sekä hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin;
3) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä
hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin;
4) kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos hanketta ei toteuteta;
5) arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomioon
hankkeen alttius suuronnettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät hätätilanteet sekä toimenpiteet näihin tilanteisiin varautumisesta mukaan lukien ehkäisy- ja lieventämistoimet;
6) arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista;
7) tapauksen mukaan arvio ja kuvaus valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista;
8) vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu;
9) tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista
syistä, mukaan lukien ympäristövaikutukset;
10) ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia;
11) tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä seurantajärjestelyistä;
12) selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä
hankkeen suunnitteluun;
13) luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien
laadinnassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa todetuista puutteista ja tärkeimmistä epävarmuustekijöistä;
14) tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä;
40 (91)
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

15) selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon; sekä
16) yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä 1-15 kohdassa esitetyistä tiedoista.

2.4

Osapuolet
Hankkeesta vastaava on vastuussa hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta. Tässä
hankkeessa hankevastaavana toimii Refeco Oy ja yhteyshenkilöinä toimitusjohtaja Marko
Ravelin.
Yhteysviranomainen vastaa hankkeen kuuluttamisesta, kirjallisten lausuntojen ja mielipiteiden keräämisestä sekä oman lausuntonsa antamisesta YVA-ohjelmasta ja YVAselostuksesta. Tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus,
jonka yhteyshenkilönä toimii ylitarkastaja Leena Ivalo.
YVA-konsultti vastaa tarkasteltavien vaihtoehtojen ympäristövaikutusten puolueettomasta
ja asiantuntevasta selvittämistä ja arvioinnista. Tässä hankkeessa YVA-konsulttina toimii
Sweco Ympäristö Oy, jonka yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Mika Manninen.
Hankkeen vaikutusalueen ihmiset sekä muut sidosryhmät ovat erittäin tärkeässä roolissa
YVA-menettelyn aikana. Lähialueen ihmiset ja muut sidosryhmät tuntevat hyvin alueen
ominaispiirteet ja merkityksen, ja ovat täten erittäin tärkeä tietolähde ja selvityksen tukiverkosto.
Seuraavassa kuvassa (Kuva 10) on yleistäen esitetty YVA-hankkeen olennaiset osapuolet.
Kunkin hankkeen keskeiset osapuolet määrittyvät tapauskohtaisesti hankkeen sisällön,
vaikutusalueen laajuuden ja vaikutusten merkittävyyden mukaan. Osapuolten välinen
avoin ja rakentava vuorovaikutus on tärkeää YVA-menettelyn onnistumisen kannalta.
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Kuva 10. Osapuolet YVA-hankkeissa.
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2.5

Vuorovaikutus ja viestintä
Tähän YVA-prosessiin sisältyy ohjelmavaiheessa esittelyaineistoon tutustumismahdollisuus internetissä ja selostusvaiheessa vuorovaikutus- ja kuulemistilaisuus.
Yhteysviranomainen huolehtii arviointiohjelman ja –selostuksen tiedottamisesta kuuluttamalla mielipiteiden esittämiseen ja lausuntojen antamiseen varatun ajan sähköisesti omilla
internetsivuillaan ja hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa. Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa
kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää ohjelmavaiheessa 30 päivää (erityisestä syystä
60 päivää) ja selostusvaiheessa vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää. Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa lausuntojen ja mielipiteiden antamiseen varatun ajan päätyttyä. Selostusvaiheessa vastaava yhteysviranomaisen lausunnonantamisaika (perusteltu päätelmä) on enintään kaksi kuukautta.
Yhteysviranomaisen ja ympäristölupaviranomaisen kanssa on pidetty hankkeesta neuvottelu marraskuussa 2019, jolloin käytiin läpi hankkeen taustaa ja YVA-prosessin kannalta
keskeisiä tekijöitä.
Arviointiohjelma ja –selostus ovat kuulutusaikana julkisesti nähtävillä kuulutuksessa ilmoitetuissa paikoissa. Ne tulevat nähtäville myös internetiin ympäristöhallinnon yhteiseen
verkkopalveluun www.ymparisto.fi/YVA-hankkeet.

2.6

YVA-menettelyn kulku
YVA-menettely (Kuva 11) on ympäristöluvan hakemista edeltävä vaihe, eikä siinä tehdä
viranomaispäätöksiä. Julkinen kuuleminen on keskeinen osa prosessia. YVA-menettely jakaantuu kahteen vaiheeseen: ohjelma- ja selostusvaihe. Seuraavassa kuvassa on esitetty
YVA-menettelyn eri vaiheet.

Kuva 11. YVA-menettelyn vaiheet
(Ympäristöministeriö, 2017).
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Seuraavassa kuvassa on esitetty vaikutusmahdollisuuksia YVA- ja kaavoitusmenettelyissä
(Kuva 12). Uuden YVA-lain mukaan yhteysviranomainen ei anna YVA-selostuksesta lausuntoa, vaan perustellun päätelmän. YVA-menettely kestää tyypillisesti noin vuoden. Tämän YVA-menettelyn eri vaiheet ja aikataulu on esitetty luvussa 5.

Kuva 12. Vaikutusmahdollisuudet YVA- ja kaavoitusmenettelyissä
(Motiva 2013, muokattu).
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3

YMPÄRISTÖN NYKYTILAN KUVAUS

3.1

Asutus
Asukkaita Nokialla oli vuoden 2018 lopussa noin 33 500. Kyynijärven teollisuusalueella,
minne Refecon laitosta suunnitellaan, ei ole asutusta. Valtatie 11 erottaa Kyynijärven teollisuusalueen kaupungin keskustasta ja läheisistä asuinalueista. Lähinnä olevat asuinalueet
(Halimaa ja Lähdeniitty) sijaitsevat valtatien 11 eteläpuolella. Alueilla asuu yhteensä muutama sata kotitaloutta. Etäisyys Refecon tontin rajalta valtatien 11 eteläpuoleiseen lähimpään Halimaalla sijaitsevaan asutukseen on noin 800 metriä. Kilometrin säteellä Refecon
tontin rajasta sijaitsee noin 50-60 asuintaloa. Lähdeniityn alueelle, joka sijoittuu valtatien
11 eteläpuolelle ja Koukkujärventien länsipuolelle, lähimmillään kuitenkin yli kilometrin päähän hankealueesta on kaavoitettu uutta asuinaluetta (Sivakkakatu ja Sompakatu).

Kuva 13. Asuinalueet
(Liiteri).
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Kuva 14. Vakituinen asutus punaisella ja loma-asutus vihreällä yhden ja viiden kilometrin
säteellä hankealueesta.
(Karpalo/Ympäristöministeriö 2019b & MML)
Seuraavassa kartassa (Kuva 15) on esitetty asutuksen lisäksi muita herkkiä kohteita hankealueen läheisyydessä.
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Kuva 15. Herkkiä kohteita hankealueen läheisyydessä.
Tampereen seutu kasvaa voimakkaasti. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma
2040:n tavoitteita ovat mm.:
•
•
•
•

3.2

Varaudumme väestön kasvuun
Parannamme asuinympäristön laatua ja monipuolisuutta
Vahvistamme elinkeinoelämän kasvua
Edistämme seudullisesti merkittävien hankkeiden toteutusta

Virkistyskäyttö
Kyynijärven teollisuusalueen ympärillä on virkistysalueita. Pirkanmaan maakuntakaavan
virkistysalue alkaa Koukkujärventien länsipuolelta ja lähimmillään virkistysalueen ulkoilureitit kulkevat noin 700 metrin päässä Refecon tontin rajalta. Virkistysalueet ovat Nokian
kaupungin sekä Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 keskeisimpiä ulkoilualueita. Alueella
kulkee seudullinen virkistysreitti, joka yhdistää Nokian, Tampereen ja Ylöjärven virkistysreittiverkostoa. Koukkujärventien ja valtatien 11 risteyksen kohdalta reitti kulkee valtatien
eteläpuolelle ja haarautuu eri suuntiin kohti Lähdeniittyä, Myllyhakaa ja Kankaantakaa. Talviaikaan ulkoilureitistö toimii hiihtolatuna ja lumettomaan aikaan se on lenkkeilijöiden ja
retkeilijöiden käytössä. Seuraavassa kuvassa (Kuva 16) on esitetty hankealueen tonttia
lähimmät ulkoilureitit sekä lähimpänä sijaitseva Halimaan asuinalue.
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Kuva 16. Tampereelle ja Ylöjärvelle kytkeytyvät ulkoilureitit (punaisella, vihreällä ja sinisellä), lähin asuinalue Halimaa (keltaisella) ja hankealue (sinisellä keskellä kuvaa).
Virkistysreitit ovat Nokian ja Tampereen seudun asukkaiden vilkkaassa käytössä. Latureittejä käyttää noin 10 000 hiihtäjää vuodessa (Pöyry Finland Oy 2017a). Hiihtämisen ohella
virkistysalueita käytetään myös marjastukseen, sienestykseen ja luonnossa liikkumiseen.
Nokian moottorirata ja ajoharjoittelurata sijaitsevat Refecon tontin rajalta noin 500 metrin
päässä idässä.
Nopeasti kasvavilla kaupunkiseuduilla riskinä on asuin- ja elinympäristöjen laatukysymysten (mm. viher- ja virkistysalueet, kaupunkikuva) jääminen suunnittelussa asuntotuotannon
määrää vähemmälle huomioille, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti alueen vetovoimaisuuteen
(Pirkanmaan liitto, 2015).
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3.3

Elinkeinot
Tampereen seudun rakennesuunnitelmassa 2040 Nokian Kolmenkulman alue (ECO3) on
merkitty uudeksi, merkittävästi kehitettäväksi työpaikka-alueeksi. Rakennesuunnitelman
arvion mukaan Nokian Kolmenkulman alueen ominaispiirteitä ja toiminnan painopisteitä
ovat cleantech, teollisuuden symbioosit, logistiikka ja kauppa. Alueen uusien työpaikkojen
määrä vuosina 2015–2040 arvioidaan olevan 2900. Myös MAL-aiesopimuksen mukaan
Tampere, Nokia ja Ylöjärvi kehittävät yhdessä Kolmenkulman aluetta cleantech-teollisuuden tarpeisiin. ECO3 soveltuu pilotti- ja demonstraatioalueeksi erityisesti cleantech-alan
yrityksille. Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyöllä edistetään uusien cleantech-ratkaisujen
syntymistä. Valtio edistää tavoitetta kokeiluhankkeilla ja innovatiivisilla julkisilla hankkeilla.
ECO3-yritysalue, johon Refecon laitos tulee sijoittumaan, on Tampereen, Nokian ja Ylöjärven alueelle rakentuva 850 hehtaarin yritysalue. Aluetta kehitetään cleantech-näkökulmasta niin, että sinne syntyy mahdollisimman paljon yritysten välistä yhteistoimintaa, joka
edistää materiaali- ja energiatehokkuutta, vähentää ympäristökuormitusta ja edistää ympäristöystävällisten yhteisten toimintamallien syntymistä mm. jaettujen energiaresurssien
ja palveluiden kautta. Alueelle on tehty mm. cleantech-elinkeinovyöhyke- ja energiahankeselvitykset. ECO3-alueen keskeisiä ominaisuuksia ovat mm. uusiutuvaan energiaan perustuvat ratkaisut. Uusien liiketoimintojen, teknologioiden ja palveluiden kehitys ja testaus
elävässä toimintaympäristössä mahdollistuu Kolmenkulman alueella. Myös uusien teknologioiden käyttöönotto ja vaiheittainen toteutus ovat alueella mahdollista sitä mukaa, kun
ne kaupallistuvat. ECO3, Nokian Kyynijärvelle on sijoittumassa merkittävä bio- ja kiertotalouden yrityskeskittymä. Tampereen puolelle osaksi Kolmenkulman työpaikka-aluetta
suunnitellaan Myllypuron toista vaihetta, joka sijoittuu valtatien 3 länsipuolelle. Alueen asemakaava on hyväksytty vuonna 2018. Kaavoitettu alue sijaitsee noin 2 kilometrin päässä
Kyynijärven ECO3-alueelta. Alueella on käynnistymässä YVA-menettely (Kolmenkulman
kiertotaloushanke ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotaloushanke), jossa hankkeesta vastaavina ovat Tampereen ja Nokian kaupungit ja NCC Industry Oy.

3.4

Liikenne
Kyynijärven teollisuusalueen eteläpuolella sijaitseva valtatie 11 on itä-länsi -suuntainen
väylä Nokialta Poriin, jota pitkin liikenne kulkee tuotantolaitokselle. Valtatie 11 on tärkeä
teollisuuden kuljetusten käyttämä reitti. Tie on kokonaisuudessaan kaksikaistainen.
Koukkujärventien liikennemääristä ei ole mitattua tietoa. Yhteismelumallinnuksen raportissa (Pöyry Finland Oy, 2017a) esitetyn arvion mukaan Koukkujärventiellä kulkee 30 ajoneuvoa tunnissa klo 7–22 välillä. Luku pitää sisällään edestakaisen liikenteen. Yöllä eli klo
22–7 välisenä aikana ajoneuvoja on 5,6 ajoneuvoa tunnissa. Arvion mukaan alle puolet
Koukkujärventien liikenteestä on henkilöautoliikennettä. Raskaan liikenteen osuus päiväsekä yöaikaisesta liikenteestä on 57 % eli päivällä noin 17 ja yöllä noin 3 raskasta ajoneuvoa tunnissa.
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Koukkujärventie on Refecon tontille asti asfaltoitu. Kevyelle liikenteelle ei ole Koukkujärventiellä omaa väylää. Kevyttä liikennettä on arvion mukaan tällä hetkellä vain vähän, muutamia kulkukertoja päivässä. Kevyt liikenne painottuu kesäaikaan. Liikennereitin lähistöllä
ei ole erityiskohteita, kuten kouluja tai päiväkoteja. Porintien pohjoispuolella, Koukkujärventien varrella on parkkipaikka, jota Refecon tontin länsipuolella sijaitsevan virkistysalueen käyttäjät käyttävät.
Kolmenkulman rakentumista ja liikenneyhteyksiä käsittelevässä logistisessa visiossa esitetään, että alueen liikenne painottuu ainakin ensivaiheen investointien perusteella raskaaseen liikenteeseen (Nokian kaupunki, 2016a). Vision mukaan tämä huomioidaan alueen
katujen rakentamisessa mm. riittävinä kantavuuksien osalta. Valtateiden lisäksi visiossa
Koukkujärventie on osoitettu raskaalle liikenteelle jätteenkäsittelykeskukseen asti ja Koukkujärventiella otetaan tulevaisuudessa huomioon myös erikoiskuljetusten tarpeet. Kolmenkulman logistisen vision mukaan Refecon tontille asti ei ylety joukkoliikenteen reittiä, mutta
Testiradantiellä on kevyen liikenteen väylä.
Liikennevirasto teettää vuosittain koko maan kattavat liikennemääräkartat, joissa liikennemääriä kuvataan vuoden keskimääräisellä vuorokausiliikenteellä (KVL) ja sen yksikkö on
ajoneuvoa / vuorokausi. Liikenneviraston materiaalien (Kuva 17, Kuva 18) mukaan valtatien 11 keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2018 oli Kyynijärven alueen eteläpuoleisella tieosuudella 11 867 autoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus liikenteestä
oli 1 021 ajoneuvoa eli 8,6 %. (Liikennevirasto 2019a).
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Kuva 17. Kokonaisliikennemäärät vuonna 2018
(Liikennevirasto, 2019a).
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Kuva 18. Raskaan liikenteen määrät vuonna 2018
(Liikennevirasto, 2019a).

3.5

Ilmanlaatu
Nokian ilmaa kuormittavat lähinnä teollisuus, energian tuotanto ja liikenne. Lisäksi ilmaa
kuormittavat pölypäästöillään kallion louhinta ja murskaus varsinkin Pohjois-Nokialla sekä
jätevedenpuhdistamoiden ja –pumppaamoiden sekä kaatopaikan päästöt mukaan lukien
hajupäästöt. (Nokian kaupunki, 2016b.)
Teollisuuden suurimmat päästöt loppuivat sellutehtaan myötä ja muunkin teollisuuden
osalta päästöt ovat viime vuosikymmeninä vähentyneet. Suurin osa teollisuudenkin päätöihin liittyy tavalla tai toisella energiantuotantoon. Muut merkittävät teollisuudesta aiheutuvat
ilmapäästöt ovat liuotinpäästöt (VOC) sekä hajupäästöt varsinkin Nokian keskustassa. (Nokian kaupunki, 2016b.)
Nokian ilman laatu on parantunut huomattavasti, kun suuremmissa energiantuotantoyksiköissä siirryttiin hiilen ja öljyn käytöstä maakaasun käyttöön öljyn jäädessä lähinnä varapolttoaineeksi. Tällä hetkellä sekä kaukolämmön että teollisuuden höyryn tuotannossa ollaan siirtymässä pääosin kiinteiden polttoaineiden (pelletti, hake, turve) käyttöön maakaasun kustannuksella. Tämä tulee lisäämään energiantuotannon päästöjä hieman nykyisestä. (Nokian kaupunki, 2016b.)
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Pientalojen suosituimmaksi lämmitysmuodoksi on noussut maalämpö. Sähkölämmitys on
uusissa kohteissa jo selvästi harvinaisempi ja muut lämmitysmuodot marginaalisia. Oheislämmitys sekä saunanlämmitys puilla lisää paikallisesti haitta-aineita ilmassa. (Nokian kaupunki, 2016b.)
Liikenne aiheuttaa suuren osan Nokian ilmapäästöistä. Kolme valtatietä ja teollisuutta palveleva raskas liikenne yhdessä kasvavan asukasmäärän ja laajenevan yhdyskuntarakenteen kanssa lisää liikenteestä aiheutuvia päästöjä myös tulevaisuudessa. (Nokian kaupunki, 2016b.)
Ilmaa kuormittavien rikkidioksidi- ja typpioksidien pitoisuudet ilmassa Nokialla eivät ole ylittäneet raja-arvoja yli kahteenkymmeneen vuoteen sellunvalmistuksen loputtua. Tämän
vuoksi ilman laadun jatkuvaa mitatustakaan ei pidetä tarpeellisena. Suurin osa ilmaan joutuvista typen oksideista tulee nykyään liikenteestä. Oksidipäästöjen lisäksi Nokian ilmaa
kuormittavat hiukkaset, joiden määrä ilmassa erityisesti keväisin on suuri. (Nokian kaupunki, 2016b.)
Hiukkaspitoisuutta ilmassa lisäävät mm. katupöly sekä rakentamisesta johtuva louhinta ja
murskaus. (Nokian kaupunki, 2016b.)
ECO3-alueella ole tehty varsinaisia ilmanlaatuselvityksiä, eikä jatkuvaa seurantaa alueella
tai sen läheisyydessä ole ollut (Nokian kaupunki, 2019a)

3.6

Melu
Nokialla melua aiheuttavat pääasiassa teollisuus, liikenne, rakentaminen, kallionotto ja
murskaus sekä ampuma- ja moottoriradat. Tilapäistä melua aiheutuu myös erilaisista musiikki- ym. tapahtumista varsinkin kesäaikaan. (Nokian kaupunki, 2016b.)
Teollisuuden melukuormitusta esiintyy Nokian keskustassa ja Siurossa sijaitsevien tehtaiden ympäristössä. Suurilla teollisuuslaitoksilla sekä suuremmilla energiantuotantoyksiköillä
on ympäristölupa, joissa on melua koskevia määräyksiä, minkä vuoksi teollisuuden aiheuttamat melualueet ovat hyvin tiedossa. (Nokian kaupunki, 2016b.)
Tampere-Pori -rata, jolla on henkilö- ja tavaraliikennettä, kulkee kaupungin halki itälänsisuunnassa. Rautatien varrella on paljon asutusta, minkä vuoksi ratamelua on selvitetty paljon. Valtateiden lisäksi keskusta-alueella sekä suurilla kokoojakaduilla liikennemäärät ovat
kasvaneet jatkuvasti. Tämän takia 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
myös tärinää ympäristössään. (Nokian kaupunki, 2016b.)
Rakentaminen aiheuttaa yleensä tilapäistä meluhaittaa ympäristöönsä. Melun vaikutuksia
pyritään vähentämään mm. ympäristönsuojelumääräyksillä sekä meluilmoituksista annettavien päätösten ehdoilla. Rakentamiseen kuuluu monin paikoin olennaisena osana kallion
louhinta ja murskaus. Lisäksi varsinkin Pohjois-Nokialla on useita laajempia pitkäaikaisia
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kallionottoalueita, joiden melu ja tärinä koetaan aika ajoin häiritsevänä koko Pohjois-Nokian
alueella. (Nokian kaupunki, 2016b.)
Nokialla sijaitsee kaksi ampumarataa – pienehkö kiväärirata Siurossa sekä suuri keskusampumarata Turuntien ja Taivalkunnan välisellä alueella. Kummankin ampumaradan melua pyritään vähentämään erilaisilla rakenteellisilla meluntorjuntatoimilla sekä varsinaiseen
ampumatoimintaan liittyvillä toimenpiteillä kuten äänenvaimentimilla tai aliäänipatruunoilla.
Keskusampumaradan melualue on laaja ja se on otettava huomioon kaavoituksessa. Kummallakin radalla on ympäristölupa, jossa on määräyksiä koskien meluntorjuntaa. (Nokian
kaupunki, 2016b.)
Pohjois-Nokialla Porintien ja Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen välisellä alueella sijaitsee useita erilaisia moottoriratoja. Näistä melun kannalta ongelmattomia ovat Nokian
Renkaat Oyj:n testirata sekä ajoharjoitteluratasäätiön rata. Varsinainen autourheilurata sijaitsee testiradan sisällä. Lisäksi alueella on motocrossrata sekä lopetettu speedwayrata,
joka tullaan ottamaan lähiaikoina uudelleen käyttöön. Moottoriurheiluradoilla on ympäristöluvat, joissa toimintaa on rajoitettu varsinkin kesäaikana meluhaittojen vuoksi. (Nokian kaupunki, 2016b.)
Melupäästöjä aiheutuu erityisesti liikenteestä ja teollisista toiminnoista. Myös jotkin harrastus- (esim. ampumaradat, moottoriurheilu) ja muut vapaa-ajan toiminnot aiheuttavat melua.
(Nokian kaupunki, 2016b.)
Nokian kaupunki on teettänyt Kaakkurijärven alueen Natura-arvioon liittyen pitkän ajan melumittaukset vuonna 2017 (Pöyry Finland Oy, 2017b). Mittauksia tehtiin viidessä mittauspisteessä kahdessa eri vaiheessa kolmen kuukauden ajan. Ensimmäinen vaihe tehtiin aikana, jolloin alueella on rauhoitusaika mm. suojeltujen lintulajien pesinnän takia ja alueella
on kivenmurskaus kiellettyä. Toisessa vaiheessa kyse oli normaalitilanteesta, eikä vastaavia rajoituksia ole voimassa. Hankealuetta lähinnä sijaitsi mittauspiste MP5, noin 800 m
etäisyydellä hankealueen luoteispuolella. Toiseksi lähin mittauspiste (MP1) sijaitsee noin
1,1 km hankealueen pohjoispuolella. Mittauspisteen MP5 keskiäänitaso (LAeq) päiväaikaan vaihteli rauhoitusajan 43 dB ja normaaliajan (vain arkipäivät) 50 dB välillä. Mittauspisteen MP1 vastaavat keskiäänitasot olivat 45 dB ja 47 dB. Hankealueen läheisyydessä
olevat toiminnot aiheuttavat melua läheiselle Natura-alueelle.

3.7

Maakuntakaava
Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017.
Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt hyväksymispäätöstä koskeneet valitukset ja 24.4.2019
antamallaan päätöksellään pitänyt Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 voimassa sellaisenaan, kuin siitä päätettiin maakuntavaltuustossa. Seuraavassa kuvassa (Kuva 19) on esitetty Pirkanmaa 2040 kaavakartta. Refecon tontti sijaitsee teollisuus- ja varastoalueella (T).
(Pirkanmaan liitto, 2019.)

54 (91)
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Kuva 19. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta
(Pirkanmaan liitto, 2019). Hankealueen sijainti on esitetty mustalla nuolella.
Kolmenkulman alue kuuluu kaupunkiseudun läntisen yritysalueiden kehittämisvyöhyk-

keelle (
). Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun länsieteläsuuntainen yritysaluevyöhyke. Vyöhyke ulottuu Ylöjärven Elovainiosta Kolmenkulman, Pitkäniemen, lentoaseman ja kehäteiden palvelu- ja yritysalueiden kautta Lempäälän
Marjamäkeen. Marjamäestä vyöhyke jatkuu edelleen tien 130 suunnassa Valkeakoskelle.
Kaavassa Refecon tontti sijaitsee teollisuus- ja varastoalueella (T). Merkinnällä osoitetaan
seudullisesti merkittävät tai muuten laajat teollisuus-, logistiikka- ja varastotoimintojen alueet. Suunnittelumääräyksenä on, että 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.
Kaavamerkintään liittyy Kaakkurijärvien Natura-alueen läheisyydessä erityismääräys em7.
Suunnittelumääräyksenä on, että 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.
55 (91)
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Refecon tontin pohjoispuolella on teknisen huollon kehittämisen kohdealue, jätevesien ja
lietteiden käsittely (tkj). Kohdemerkinnällä osoitetaan Nokialla Koukkujärven alue, jolla tulee varautua seudullisen kokoluokan jätevesien, lietteiden ja biojätteiden käsittelyyn. Alueen tarkka sijainti ja laajuus määritellään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Merkintään liittyy Nokialla Kaakkurijärvien Natura-alueen läheisyydessä erityismääräys em7.
Kaavassa Koukkujärventien länsipuolelle on merkitty virkistysalue (V). Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät taajamiin liittyvät virkistysalueet ja/tai taajamien ekologisen
verkoston kannalta erityisen tärkeät alueet. Alueella voi sijaita olemassa olevia vakituisia
tai lomarakennuspaikkoja. Kohdemerkinnällä osoitetaan sellaisia seudullisesti merkittäviä
virkistysalueita, joiden osoittamiseen ei maakuntakaavan mittakaavan vuoksi ole tarkoituksenmukaista käyttää aluevarausmerkintää. Merkintään liittyy Nokialla Kaakkurijärvien Natura-alueen läheisyydessä erityismääräys em7.Suunnittelumääräyksenä on, että 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.
Refecon tontin itäpuolelle on merkitty maakuntakaavassa huomattavan kokoinen työpaikka-alue (KMt, väri tumma rosa). Merkinnällä osoitetaan keskusta-alueiden ulkopuoliset
työpaikka-alueet, jotka yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat työpaikkatoimintojen lisäksi seudullisesti merkittävän paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan
alueiksi.

3.8

Yleiskaava
Kyynijärven alueella on voimassa Kyynijärven-Juhansuon osayleiskaava (Kuva 20). Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen 13.5.2019. Kaava on
tullut voimaan 28.6.2019. Refecon tontti on merkitty kaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi
(T-2). Alueella saa sijoittaa kiertotalouteen ja jätteenkäsittelyyn liittyviä toimintoja. Liike- ja
toimistotiloja voidaan rakentaa enintään 10 % rakennetusta kerrosalasta. Tonttia koskee
myös erityismääräys em-1, joka mukaan yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja toteuttamisessa 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. Voimakasta melua aiheuttavat toimenpiteet ovat kielletty kaakkurin pesintäaikaan
15.4.-31.8. välisenä aikana. Lupamenettelyiden yhteydessä on esitettävä hankkeen pohjalta laadittu meluntorjuntasuunnitelma, jossa tulee esittää rakentamisen ja toiminnan aikaiset meluntorjunnan menetelmät, -rakenteiden suunnitelmat sekä -seurantasuunnitelma,
jotka tulee hyväksyttää ympäristönsuojeluviranomaisella.
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Kaavassa Refecon tontin pohjoispuolelle on osoitettu kevyen liikenteen reitti. Osayleiskaavassa koko alueesta merkittävä osa on merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi (T-1, T-2
E0/T-1). Kaavassa on huomattava osa suojaviheralueita (EV-1) sekä virkistysalueita (V-2).
Länsiosa rajautuu Koukkujärventiehen ja etelässä pääosin valtatiehen 11. Erityismääräys
1 (em-1) koskee merkintöjä EJ, ETJ, E-PT, E sekä osaa merkinnöistä T2 ja V-2. Yleismääräyksenä kaavassa on, että alueella syntyvät hulevedet tulee hoitaa kiinteistökohtaisesti tai
ohjata hallitusti alueelliseen sadevesijärjestelmään. (Nokian kaupunki, 2019c).

Kuva 20. Ote Kyynijärven-Juhansuon osayleiskaavasta.
Hankealueen sijainti on esitetty mustalla nuolella. (Nokian kaupunki, 2019b).
Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Kolmenkulman alueen kehittäminen maakuntakaava 2040 mukaisesti seudullisesti merkittävänä teollisuuden, jätteenkäsittelyn, kierrätyksen ja biotalouden yritysalueena sekä turvata läheisten Natura-alueiden perusteena olevien luontoarvojen säilyminen ja seudullisesti tärkeät virkistys- ja viheryhteydet Nokialta
Ylöjärvelle ja Tampereelle. (Nokian kaupunki, 2019c.)
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Aiempi osayleiskaava vuodelta 2007 oli tarpeen muuttaa erityisesti alueen pohjoisosassa,
jossa maa-ainesten läjittämiseen tarkoitetulle alueelle (E/V) on suunniteltu maakuntakaavan mukaisesti puu- ja biomassaterminaalin sijoittamista. Terminaalin sijoittuminen koko
suunnitellussa laajuudessa edellyttää ulkoilureitin ja seudullisen virkistys- ja viheryhteyden
soittamista nykyistä pohjoisemmaksi. Pohjoisosassa oli tarpeen muuttaa myös ranta-alueiden osayleiskaavaa alueella olevien erityisvarastoalueiden osalta. (Nokian kaupunki,
2019c.)
Osayleiskaavalla tutkittiin mahdollisuudet valtatien 11 varren tehokkaampaan rakentamiseen ja alueen kokoojakatujen ja ulkoilureitistön uudelleen linjaukselle (Nokian kaupunki,
2019c).

3.9

Asemakaava
Kyynijärven asemakaava on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 21). Kaava-alue on merkitty pääosin teollisuusalueeksi (T-7) kuten myös Refecon tontti. 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).
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Kuva 21. Kyynijärven asemakaavaote, johon lisätty punainen ympyrä kuvaa likimääräisesti
Refecon tonttia.
Refecon tontin itäpuolella on ollut vireillä asemakaavoitus [25. (Kyynijärvi) ja 26. (Juhansuo) kaupunginosat, Kolmenkulman työpaikka-alueen keskiosa]. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 11.11.2019 kokouksessaan. Kaava on tullut lainvoimaiseksi 30.12.2019.

3.10 Maisema ja kulttuuriympäristö
Juhansuon-Kyynijärven alueen maisemarakenne muodostuu etelä- ja luoteisosan kallioselänteistä sekä niiden väliin jäävästä alavammasta laaksomuodostelmasta. Maisemakuvaltaan alue on viimeisen 30 vuoden aikana ollut muutoksessa metsämaasta teollisuus- ja
työpaikka-alueeksi. (Nokian kaupunki, 2019b)
Kilometrin säteellä hankealueesta ei ole valtakunnallisesti merkittäviä maisema- tai kulttuuriympäristöjä, arvokkaita maisema-alueita tai suojeltuja rakennuksia. Juhansuon-Kyynijärven osayleiskaavaa varten tehtyjen selvitysten mukaan (Nokian kaupunki, 2019b) alueella
ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä muita kulttuurihistoriallisia jäännöksiä. Seuraavassa
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kuvassa (Kuva 22) on esitetty hankealutta lähin kiinteä muinaisjäännös; Kyyniojan nauriskuopat, joka sijaitsee noin 1,2 km hankealueesta etelään

Kuva 22. Hankealuetta lähimmät kiinteät muinaisjäännökset.

3.11 Maa- ja kallioperä
Kallioperä alueella on Myllyniemen muodostumaan kuuluvia fylliittiä, kiilleliuskettä tai
suogneissiä (GTK 2019). Refecon tontin maaperä (Kuva 23) on hiekkamoreenia ja sen
läheisyydessä on sekä kalliota että täytemaata. Tontilla ei ole tehty maaperätutkimuksia.
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Kuva 23. Maaperä Kyynijärven alueella.
Hankealueen maaperä on hiekkamoreenia. Hankealue on rajattu mustalla.

3.12 Pohjavedet
Refecon laitosalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimpiin luokiteltuihin pohjavesialueisiin on etäisyyttä noin kolme kilometriä. Eteläpuolella Nokian keskusta-alueella
sijaitsee Maatialanharjun pohjavesialue, joka on I-luokan pohjavesialue ja koillis-/pohjoispuolella sijaitseva pohjavesialue on Ylöjärvenharju (I-luokka).
Refecon tontin pohjoispuolella sijaitsevan Ecolan Oy:n tontin eteläosassa pohjaveden pinta
on yli 200 metrin syvyydessä jalueelle tehtyyn porakaivoon tulee vettä vain tihkumalla, joten
pohjavesinäytettä saatu (Ecolan Oy 2016).

3.13 Pintavedet
Lähimpänä vesistönä Refecon hankealueen läheisyydessä on Kyynijärvi, jonka pinta-ala
on noin 8,5 hehtaaria ja tilavuus noin 170 000 m3. Laskennallinen viipymä järvessä on 36
vuorokautta (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, vedenlaatupalvelu). Refecon
tontti (0,7 ha) sijaitsee Kyynijärven valuma-alueella. Kyynijärven valuma-alueen pinta-ala
on noin 4 km2 ((SYKE) VALUE - valuma-alueen rajaustyökalu). Refecon tontin pinta-ala on
noin 0,17 % valuma-alueen pinta-alasta.
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Kuva 24. Kyynijärven valuma-alue.
Hankealueen sijainti on esitetty sinisellä pisteellä. (SYKE: VALUE)
Kyynijärvi on luokiteltu vedenlaadun perusteella luokkaan välttävä. Järven rannat ovat soistunutta metsämaata. Kyynijärvestä laskevassa Kyyniojassa elää luontainen purotaimenkanta. Kyynioja laskee Kyynijärvestä etelään Nokian keskusta-alueen läpi Nokianvirtaan.
Nokian alueen suuret reittivedet sijaitsevat hankkeen vaikutusalueen ulkopuolella.
62 (91)
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Kyynijärveen laskee vesiä muun muassa Haukijärvestä, joka sijaitsee Koukkujärven kaatopaikan itäpuolella. Pintaveden virtaus tapahtuu alueella pääsääntöisesti lännestä itään
kohti Kyynijärveä. Haukijärveen on aiemmin, vuoteen 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.
Edellisessä kuvassa (Kuva 24) on esitetty Kyynijärven valuma-alue. Kuvasta voidaan
nähdä, että hankealueen pintavedet virtaavat Kyynijärveen.

Kuva 25. Kyynijärven valuma-alue kokonaisuudessaan.
(SYKE: VALUE).

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 7) on esitetty maankäyttömuotojen suhteellinen osuus
Kyynijärven valuma-alueella. Tiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)
VALUE
valuma-alueen
rajaustyökaluun
ja
SYKE:n
CORINE2012maankäyttöluokitukseen.
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Taulukko 7. Maankäyttömuotojen suhteellinen osuus Kyynijärven valuma-alueella
(SYKE:n CORINE2012).

Maankäyttö
Sulkeutuneet metsät
Maa-ainestenotto, kaatopaikat, rakennustyöalueet
Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta
Harvapuustoiset metsät, pensastot, avoimet kankaat
Sisävedet
Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet
Sisämaan kosteikot ja avosuot
Asuinalueet
Kalliomaat

%
60,4
17,1
9,9
7,7
4,4
2,1
0,4
0,1
0,1

Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen kuormitus- ja vesistötarkkailuraportin 2015 mukaan Kyynijärven vesi määräytyy varsin pitkälle Haukijärvestä laskevan ojan vedenlaadun
perusteella. Muita selviä tulo-ojia ei ole. Tulo-oja sijaitsee järven pohjoisosassa ja laskuoja
järven eteläosassa.
Kyynijärvessä ei 2000-luvun alussa todettu ennen vuosikymmenen loppupuolta voimakkaita merkkejä kaatopaikan kuormituksesta. Veden sähkönjohtavuus ja kloridipitoisuus olivat melko alhaisia. Kaatopaikalta puhdistamolle johtava jätevesiputki rikkoutui syksyllä
2007 ja likaantunutta jätevettä valui Kyynijärveen pitemmän aikaa. Talven 2008 velvoitetutkimuksessa järvi todettiin jätevesien pilaamaksi. Vaikka elpymistä on tapahtunut, kaatopaikan vaikutus Kyynijärvessä on edelleen todettavissa Haukijärvestä tulevan kuormituksen takia. Vaikutuksia osoittavat mm. järvivedelle korkea sähkönjohtavuus, humusvedelle
korkea pH, kohonnut typpitaso ja korkeat sulfaattipitoisuudet. Kyynijärveen laskevasta
ojasta mitattiin suurempi sulfaattipitoisuus kuin Haukijärvestä. Kyynijärven tilanteen paranemista auttaisi Haukijärveen kohdistuvan kuormituksen eliminointi, mutta kuormitusta tulee myös muualta, mihin sulfaattipitoisuuden nousu viittaa. Kyynijärvestä tai Kyynijärveen
laskevassa ojassa ei ole löytynyt merkittäviä määriä metalleja eikä muitakaan tutkittuja
haitta-aineita. (Perälä 2016.)
Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman 2016–2020 mukaan Laajanojaa ja Kyyniojaa kuormittavat lähinnä taajaman hulevedet, joiden haitta-aineet
ovat pääosin peräisin liikenteestä, asutuksesta ja teollisuudesta. Kyyniojaa kuormittavat
lisäksi Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen suotovedet, joiden määrä ja haitta-ainepitoisuudet ovat kuitenkin vähentyneet vuoden 1992 jälkeen, jolloin pääosa kaatopaikkavesistä viemäröitiin Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamolle.
Hankealueen läheiset vesistöt kuuluvat Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen, jota koskee Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma 2016–2021
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(Antikainen ym. 2016). Vesienhoidon ympäristötavoitteena on, että vesien tilan heikkeneminen estetään ja niissä saavutetaan vähintään hyvä ekologinen ja kemiallinen tila. Lisäksi
tavoitteena on ehkäistä ja rajoittaa pilaavien sekä muiden haitallisten ja vaarallisten aineiden pääsyä vesiin. Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa ei ole esitetty erityisiä
tavoitteita koskien Kyynijärveä.

3.14 Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet
Hankealueen, eli tontin pohjoisosassa on kartta- ja ilmakuvatarkastelun mukaan
nuorta/nuorehkoa sekametsää. Tuoreimmissa valokuvissa alueelta on kuitenkin vain laikuittausta muutaman vuoden ikäistä lehtipuutaimikkoa. Alueen etelä-/keskiosa on avointa
kenttää. Hankealueella ei oletettavasti ole erityisiä luontoarvoja. Ympäröivät alueet ovat
teollisuusaluetta rakennuksineen.
Alueen ympäristössä on tehty useita kasvillisuus- ja eläimistöselvityksiä yleis- ja asemakaavoitukseen liittyen (Nokian kaupunki, 2019b). Koukkujärven kaatopaikan ja moottoriradan välinen alue on kasvillisuudeltaan tuoretta ja kuivahkoa mäntyvaltaista kangasmetsää
(Ranta, 2016). Alueella ei selvityksen mukaan ole liito-oravalle sopivia elinympäristöjä. Kolmenkulman kaavoitukseen liittyen on selvitetty teollisuusalueen, kaatopaikan ja moottoriurheilualueen itäpuolisen alueen kasvillisuutta ja liito-oravan esiintymistä alueella (Ranta,
2016). Alue on tavanomaista talousmetsää, jotka ovat osin kulttuurivaikutteisia ympäröivien
alueiden luonteesta ja runsaasta retkeilykäytöstä johtuen. Kaavoitukseen liittyen tehdyissä
selvityksissä ei ole erikseen selvitetty alueen linnustoa. Muiden luontoselvitysten yhteydessä tehtyjen havaintojen mukaan alue on linnustoltaan tavanomaista rakennetun alueen
reunametsää, jossa esiintyy pesivinä lähinnä kangasmetsien lintulajeja (Nokian kaupunki,
2019b). Kaatopaikalla ruokailevat lokit lepäilevät Kyynijärvellä.
Kyynijärvi-Juhansuon osayleiskaavan selvityksissä alueelta on havaittu luontodirektiivin liitteen IVb lajin hajuheinän (Cinna latifolia) esiintymiä. Laji on luonnonsuojelulain mukaan
rauhoitettu ja uhanalaisuudeltaan silmälläpidettävä (NT) (Hyvärinen ym. 2019). Lajilla on
Pirkanmaalla noin 60 nykyistä tai epävarmaa esiintymää. Hajuheinän kasvupaikat ovat
kosteita louhikkoisia kuusimetsiä, vähäkivisiä lehtokorpia, puroja rotkolaaksoja sekä puronvarsikorpia. Lajin lähin esiintymispaikka sijaitsee hankealueesta reilun kilometrin etäisyydellä itä-koilliseen.
Hankealueesta noin 250 metrin päässä kaakossa sijaitsevan Kyynijärven kalastoon on
kuulunut ainakin aiemmin hyvä haukikanta sekä lisäksi mm. ahven ja suutari. Kyynijärvestä
alkunsa saavassa Kyyniojassa elää luontainen purotaimenkanta. Purotaimenesta on ELYkeskuksen mukaan varmoja havaintoja Kyyniojasta VT11:n eteläpuolelta vuosilta 2011–
2012.
Refecon hankealutta lähin Natura-alue on Kaakkurijärvet (FI0333004, SAC/SPA, 574 ha).
Kuudesta osa-alueesta koostuvalle Natura-alueelle on tontilta etäisyyttä hieman yli kilometri pohjoisessa ja lännessä (Kuva 41). Kaakkurijärvien alue on erämaisten luonnontilaisten pienten järvien ja lampien kokonaisuus. Alue on erittäin merkittävä kaakkurin pesinnän
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kannalta koko Etelä-Suomessa. Alueen vesiluonto on säilynyt poikkeuksellisen luonnontilaisena. Natura-alueen suojelun perusteena ovat luontodirektiivin luontotyypit humuspitoset järvet ja lammet (98 ha), vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (0,2 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (40 ha),
boreaaliset luonnonmetsät (1,34 ha) ja puustoiset suot (115 ha). Lajeista suojeluperusteena ovat lintudirektiivin liitteen I lajit kehrääjä, laulujoutsen, kuikka, kaakkuri ja kurki sekä
yksi uhanalainen salassa pidettävä laji.

Kuva 26. Hankealuetta lähimmät Natura-alueet, luonnonsuojelualueet, arvokkaat lintualueet ja luonnonsuojelualueet.
Kaakkurijärvet sijaitsevat noin 1 300 metrin päässä. Kyynijärvelle on matkaa noin 250 metriä.
Natura-alueella on useita yksityismaan luonnonsuojelualueita; Kaakkurijärvet
(YSA201580), Koukkujärven luonnonsuojelualue (YSA206221), Kivikeskun luonnonsuojelualue (YSA043057), Kivikeskun luonnonsuojelualue 2 (YSA043618), Nuoranmäki (Kaakkurijärvet) (YSA045404), Kaakkurijärvet luonnonsuojelualue 1:326 (YSA200079), Kaakkurijärvet luonnonsuojelualue 30:0 (YSA200697), Penttilä (Kaakkurijärvet) (YSA045427),
Karhuntappo (Kaakkurijärvet) (YSA045426) ja Kaakkurijärvet 2:138 (YSA200031). Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet Huuhkajavuori (KAO040022) ja Porrasjärvi-Kalliojärvi
(KAO040022) sijaitsevat osittain Kaakkurinjärvien Natura-alueella.
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Kaakkurijärvet kuuluu Suomen arvokkaisiin lintualueisiin (FINIBA) (BirdLife Suomi) ja maakunnallisesti arvokkaisiin MAALI-alueisiin (Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry).
Muita ympäristön Natura-alueita ovat Myllypuro (FI0345001, SAC, 20 ha) ja Pinsiön-Matalusjoki (FI0356004, SAC, 27 ha). Myllypuron Natura-alue sijaitsee noin 4 km Refecon hankealueelta itään valtatien E12 itäpuolella. Luoteessa sijaitsevalle Pinsiön-Matalusjoelle välimatkaa hankealueelta on noin 4,5 km.

3.15 Ilmasto
Käynnissä oleva ihmiskunnan aiheuttama ilmastonmuutos aiheutuu lähinnä kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin (CO 2) määrän lisääntymisestä ilmakehässä (Ilmastoopas.fi).
Päästökaupan ulkopuoliset kasvihuonekaasupäästöt olivat Nokialla vuonna 2017 yhteensä
136 tuhatta tonnia CO2-ekv. Energiasektori tuotti päästöjä yhteensä 105 kt CO 2-ekv, josta
kotimaan liikenteen osuus oli 60 kt CO2-ekv. Jätteiden käsittely tuotti päästöjä 13 kt CO 2ekv ja jätteiden sijoittaminen kaatopaikalle 9 kt CO 2-ekv. Teollisuusprosessit ja tuotteiden
käyttö puolestaan 10 kt CO2-ekv ja maatalous 8 kt CO 2-ekv. (Tilastokeskus 2019)
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4

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

4.1

Arvioinnin lähtökohta
YVA-lain mukaisesti tarkastellaan hankkeen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:
a) väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;
b) maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä
eliöhin ja luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on suojeltu luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja
luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2009/147/EY nojalla;
c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön;
d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä
e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin;
Arvioinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien ja soveltuvuuden mukaan hankealueen läheisyydessä tehtyjä ympäristöselvityksiä. Arvioinnissa tullaan käyttämään mm. seuraavia
tietolähteitä ja asiantuntijoita:
•

Alueelta tehdyt selvitykset

•

Alueen ympäristöseurantatiedot

•

Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntijat

•

Kunnan ympäristönsuojelusta ja maankäytöstä vastaavat viranomaiset

•

Paikallisten luonnonsuojelu- ja luonnonharrastusseurojen asiantuntijoiden tiedot

•

Swecon eri alojen asiantuntijat

•

Ympäristökarttapalvelu Karpalo ja muut ympäristöhallinnon tietolähteet

•

Maanmittauslaitoksen Ammattilaisen karttapaikka

Arviointityöhön osallistuvat seuraavat (Taulukko 8) asiantuntijat.
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Taulukko 8. Arviointityöhön osallistuvat asiantuntijat.
Nimi
Rooli
Koulutus
Mika
nen

Projektipäällikkö,
liikennevaikutukset

M.Sc. (ympäristötekniikka) 2005, ympäristösuunnittelija
AMK 2001

Yli 15 vuoden kokemus ympäristöalalta. Ollut mukana
yli 20 YVA-menettelyssä
pääosin projektipäällikkönä
sekä liikenne- ja ilmastovaikutusten arvioinnissa.

Reetta Hurmekoski

Varaprojektipäällikkö, ilmastovaikutukset

DI (energiatekniikka) 2013

Yli 5 vuoden kokemus teollisuuden ympäristöasioista ja
päästöjen hallinnasta. Osallistunut
useisiin
YVAmenettelyihin eri rooleissa.

Tarja Ojala

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun

FM (biologia) 2001,
metsätalousinsinööri 1994

Noin 20 vuoden kokemus
ympäristöalalta. Ollut mukana useissa kymmenissä
YVA- ja lupamenettelyissä
sekä näitä koskevissa luontoselvityksissä.

Aija
man

Deger-

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun

FM (biologia) 2001

Yli 15 vuoden kokemus ympäristöalalta. Ollut mukana
useissa YVA-menettelyissä
sekä näitä koskevissa luontoselvityksissä.

Mäki-

Vaikutukset
maankäyttöön,
maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön

TkT 2012, arkkitehti
2002

Noin 15 vuoden työkokemus kulttuuriympäristöön ja
kulttuurimaisemaan
liittyvästä tutkimuksesta ja selvityksistä. Yli 6 vuoden kokemus kaavoitukseen liittyvistä tehtävistä.

Pekka Lähde

Ilmanlaatuvaikutukset, meluvaikutukset, mallinnukset

Ympäristösuunnittelija AMK 2005

Yli 10 vuoden kokemus ympäristöalalta. Ollut mukana
yli 20 YVA-menettelyssä
erityisesti ilmanlaatu- ja meluasiantuntijana.

Jouni
niemi

Maa-, kallioperäja pohjavesivaikutukset

DI
(geotekniikka)
2016

Kokemusta useista YVAmenettelyistä.

Kaisa
niemi

Manni-

Pätevyys

Marja-
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Johanna
Lehto

Vaikutukset
ihmisten elinoloihin
ja viihtyvyyteen,
sosiaaliset vaikutukset

FM
(suunnittelumaantiede) 2002

Yli 10 vuoden kokemus ympäristöalalta. Ollut mukana
monissa YVA- ja kaavahankkeiden
SVAtehtävissä.

Katriina
Huumonen

Vaikutukset
ihmisten terveyteen

FT (ympäristötiede)
2016, FM (toksikologia) 2015

14 vuoden kokemus ympäristöterveyteen
liittyvistä
työtehtävistä mukaan lukien
vaativat viranomaistehtävät. Eurooppalaisen rekisteröidyn toksikologin sertifikaatti (ERT).

Pinja Mäkinen

Vesistövaikutukset

FM (biologia) 2012

Noin 4 vuoden kokemus
ympäristöalalta. Ollut mukana
noin
10
YVAmenettelyssä
suunnittelijana tehden luontovaikutusten arviointia, osassa myös
pintavesivaikutusarviointia.

Arvioinnissa tullaan keskittymään erityisesti toiminnan aikaisiin vaikutuksiin, mutta myös
perustamisen aikaiset ja toiminnan jälkeiset vaikutukset huomioidaan. Toiminnan aikaisia
riskejä ja ympäristöonnettomuuksien mahdollisuuksia tuodaan esille ja esitetään menetelmiä niihin ennalta varautumiseksi.
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Kuva 27. Merkittävyyden havainnollistaminen.
Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään IMPERIA-hankkeen arviointimallia ja työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida vaikutusten merkittävyyttä järjestelmällisesti eri osatekijöiden
perusteella. Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. Vaikutustenarviointi kohdennetaan erityisesti niihin vaikutuksiin, jotka
ennalta arvioiden ovat merkittäviä. Merkittävyyttä voidaan havainnollistaa edellisen kuvan
(Kuva 27) mukaisesti.
Vaikutusten arvioinnissa käytetyt arviointimenetelmät kuvataan ja esitetään ehdotukset toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan mahdollisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi
esitetään alustava ympäristövaikutusten seurantaohjelma sekä kuvataan hankkeen suhde
maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja
ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin.

4.2

Tunnistetut todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset
YVA-selostuksessa arvioinnin painopiste on merkittävissä ympäristövaikutuksissa. YVAohjelmavaiheessa on tunnistettu alla luetellut todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten tunnistaminen on tehty alustavasti ja tunnistamisen ovat tehneet kokeneet ympäristöasiantuntijat saatujen hankesuunnitelmien sekä olemassa olevan
lainsäädännön pohjalta. Alustavassa arvioinnissa on huomioitu myös ympäröivän alueen
herkkyys ja ECO3-alueen teollinen luonne ja kehittyminen.

71 (91)
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

-

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
o

Meluvaikutukset
§

o

Ilmanlaatuvaikutukset
§

-

-

Teollisista jätteenkäsittelytoiminnoista aiheutuu melua. Lisäksi
raskaasta liikenteestä aiheutuu jonkin verran melua.

Teollisista jätteenkäsittelytoiminnoista aiheutuu päästöjä ilmaan.
Lisäksi raskaasta liikenteestä aiheutuu jonkin verran päästöjä ilmaan.

Virkistyskäyttövaikutukset
o

Hankealueen lähellä sijaitsevat virkistysalueet ovat Nokian kaupungin keskeisimpiä ulkoilualueita; alueella kulkee seudullinen virkistysreitti, joka yhdistää Nokian, Tampereen ja Ylöjärven virkistysreittiverkostoa.

o

Tampereen ja Ylöjärven taajamat kytkeytyvät Pirkanmaan maakuntakaava
2040:n osoittamalla tavalla virkistysalueeseen ja niiden mitoitus on 100
000 asukkaalle.

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
o

Uudelleen käyttämällä ja kierrättämällä materiaalit tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti voidaan merkittävästi vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

Muita tunnistettuja ja havaittuja ympäristövaikutuksia ovat:
-

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
o

Liikennevaikutukset
§

o

Maisemavaikutukset
§

o

Toiminnot sijoittuvat teollisuusalueelle, eikä niistä aiheudu massiivista rakentamista.

Hajuvaikutukset
§

-

Hankkeesta ei aiheudu merkittävää määrää liikennettä.

Alueelle ei tuoda orgaanisia, biohajoavia jätteitä, joista aiheutuisi
hajuhaittaa.

Terveysvaikutukset
o

Toiminnot sijoitetaan ja suunnitellaan siten, ettei niistä lähtökohtaisesti aiheudu terveysvaikutuksia.
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-

Pintavesivaikutukset
o

-

Pohjavesivaikutukset
o

-

-

-

Hankealueilla ei ole tiedossa olevia arvokkaita maa- ja kallioperämuodostumia

Vaikutukset kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
o

-

Tontti ei sijaitse luokitelluilla pohjavesialueilla.

Maa- ja kallioperävaikutukset
o

-

. Vaikutukset pintavesien laatuun tai määrään eivät ole merkittäviä. Hulevedet ohjataan hulevesiviemäreihin.

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä hankkeen vaikutusalueella ei ole tiedossa olevia luontoarvoja. Hankealueen lähellä on Kaakkurinjärven Natura-alue. Teollisista jätteenkäsittelytoiminnoista aiheutuu melua. Lisäksi raskaasta liikenteestä aiheutuu jonkin verran melua. Vaikutuksia tarkastellaan läheiselle Natura-alueelle. Arvioinnissa tarkastellaan varsinaisen luonnonsuojelulain 65 § mukaisen Natura-arvioinnin tarvetta.

Ilmastovaikutukset
o

Hankkeen suorat ilmastovaikutukset aiheutuvat lähinnä liikenteestä ja teollisten toimintojen vaatiman sähkön tuottamisen vaikutuksista.

o

Laitos tuottaa kaukolämpöä.

o

Kierrättämällä tehokkaasti voidaan vähentää materiaalien tuottamisen ilmastovaikutuksia (neitseelliset raaka-aineet vs. kierrätysraaka-aineet).

o

Alueelle ei tuoda biohajoavia jätteitä, jotka mätänisivät ja aiheuttaisivat
kasvihuonekaasuna tunnetun metaanin päästöjä.

Vaikutukset aineelliseen omaisuuteen, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
o

Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia siihen, miten kiinteää
ja irtainta omaisuutta käytetään

o

Hankkeen ei arvioida vaikuttavan kaupunkikuvaan.

o

Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia kulttuuriperintöarvoja

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
o

Toiminnalle on varattu alle hehtaarin tontti, joka sijaitsee teollisuusalueella.
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4.3

Tarkasteltava alue
Toiminnan ympäristövaikutuksia tarkastellaan erityisesti 1 kilometrin etäisyydellä (lähivaikutusalue) hankealueen ulkorajasta (Kuva 28).

Kuva 28. Toiminnan lähivaikutusalue (1 km) ja kaukovaikutusalue (5 km).
Kaukovaikutusalueella (5 km hankealueen ulkorajasta) tarkastellaan lähinnä päästöjä ilmaan. Kaukovaikutusalueella myös vaikutukset Kaakkurijärvien Natura-alueen (lähimmillään noin 1,3 km hankealueelta) suojelun perusteisiin arvioidaan, erityisesti melun osalta.
Hankkeella ei ennakkoon arvioida olevan muita merkittäviä ympäristövaikutuksia lähivaikutusalueen ulkopuolella.

4.4

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen aikana aiheutuu vaikutuksia mm. kallion louhinnasta, rakentamistöistä aiheutuvasta melusta ja rakentamiseen liittyvästä liikenteestä. Vaikutukset kohdistuvat mm.
maa- ja kallioperään, työllisyyteen ja ihmisten viihtyvyyteen sekä mahdollisesti linnustoon.
Rakentamisvaiheen pituus on noin puoli vuotta.
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Rakentamisen aikana aiheutuvia vaikutuksia ympäristön eri osa-alueisiin arvioidaan erikseen. Vaikutukset ajoittuvat lähinnä rakentamisvaiheeseen ja ne eroavat muiltakin osin
käytön aikaisista vaikutuksista.
Arvioinnin yhteydessä kuvataan kiinteistön rakennustyöt, rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt ja -määrät sekä esitetään käytettävät liikennevälineet ja -reitit. Hankealueelta
maanrakennustöiden yhteydessä kaivettavien maamassojen määrästä esitetään alustava
arvio.
Arviointi tehdään hankkeesta laadittujen suunnitelmien sekä muista vastaavista hankkeista
saatujen kokemusten pohjalta. Arvioinnissa hyödynnetään vuorovaikutuksen yhteydessä
saatava palaute. Merkittävyyden arvioinnissa kriteereinä ovat muun muassa vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen ajallinen kesto.
Arvioinnissa huomioidaan keinoja mahdollisten haittojen lieventämiseksi.

4.5

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Laitoksen ihmisiin kohdistuvat vaikutukset koostuvat pääosin toiminnanaikaisista vaikutuksista. Toiminnan käynnistämisen aikana voi aiheutua vaikutuksia alueen perustamisen aikaisesta melusta ja muista ympäristövaikutuksista. Toiminnanaikaisista ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista merkittävimpiä ovat päästöt ilmaan, melu ja liikenne.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa selvitetään ne ryhmät,
joihin vaikutukset erityisesti kohdistuvat. Samalla arvioidaan, miten haittavaikutuksia voidaan minimoida ja ehkäistä.
Ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin sisältyviä keskeisiä osavaikutuksia ovat vaikutukset:
•

asumiseen

•

työllisyyteen

•

liikkumiseen

•

virkistykseen

•

terveyteen

•

turvallisuuteen

•

viihtyvyyteen

4.5.1 Vaikutukset terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Laitoksen sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan mahdollisimman objektiivisesti. Tavoitteena on
selvittää lähiasukkaiden ja virkistyskäyttäjien todelliset juuri tähän hankkeeseen liittyvät näkemykset.
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Kirjallisissa kannanotoissa esitettyjä mielipiteitä käytetään lähtöaineistona arvioitaessa
hankkeen ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ovat mm. päästöt ilmaan, melu ja liikenne. Arvioinnissa hyödynnetään myös muiden vastaavien hankkeiden ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointituloksia, esimerkiksi Nokian Vesi Oy:n ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhteisen Koukkujärven bioratkaisun YVA-menettelyn sekä Ecolan Oy:n tuhkarakeistamon YVA-menettelyn tuloksia. Hankkeen ihmisiin kohdistuvat vaikutukset koskevat erityisesti lähimpää asutusta sekä läheisen alueen virkistyskäyttäjiä. Virkistyskäyttövaikutusten arviointia on kuvattu tarkemmin osiossa 4.5.6.
Kohteen herkkyyttä arvioitaessa kriteereinä on tarkoituksena käyttää muun muassa häiriintyvien kohteiden määrää (virkistyskohteet huomioiden) ja yhteiskunnallista merkitystä. Terveysvaikutuksen arvioinnissa herkkyyden arvioinnin kriteereinä ovat lainsäädännössä annetut ohje- ja raja-arvot sekä WHO:n suosituksia soveltuvin osin. Merkittävyyden arvioinnissa muutoksen suuruutta arvioidaan muutoksen voimakkuuden, laajuuden ja keston
avulla.
4.5.2 Ilmanlaatuvaikutukset
Laitoksesta aiheutuva vaikutus ilmaan liittyy lähinnä savukaasupäästöihin. Savukaasut
puhdistetaan ennen niiden johtamista savupiipun kautta ulkoilmaan. Liikenteen ja työkoneiden pakokaasupäästöt aiheuttavat normaaliin raskaan liikenteen liikennöintiin verrattavia ilmapäästöjä.
Ilmansaasteiden arvioidaan aiheuttavan vuosittain Suomessa noin 1 600 ennenaikaista
kuolemantapausta. Valtaosa ilmansaasteiden kielteisistä terveysvaikutuksista on peräisin
haitallisia aineita sisältävistä hiukkasista tai typen oksideista. Kotimaiset pienhiukkaslähteet jakautuvat määrän osalta seuraavasti: pienpoltto (46 %) ja muu energiantuotanto (16
%), liikenteen pakokaasut (12 %), katupöly (10 %), turvetuotanto (9 %) ja teollisuus (7 %).
(Ympäristöministeriö, 2016.)
Rikkidioksidi (SO2) on hapan kaasu, joka on haitallista sekä ihmisten terveydelle että
ekosysteemeille. Rikkidioksidia pääsee ilmaan rikkipitoisten polttoaineiden palamisessa
energiantuotannossa sekä teollisuusprosesseissa. Tieliikenteen osuus päästöistä on pieni.
(Ilmanlaatuportaali, 2019.)
Typpidioksidi (NO2) on hengitysteiden ärsytystä aiheuttava kaasu. Ekosysteemeihin päädyttyään se puolestaan aiheuttaa rehevöitymistä ja happamoitumista. Typpidioksidi on
osallisena myös toisen ilmansaasteen, otsonin, muodostumisessa. Typpidioksidia pääsee
ilmaan kaikessa palamisessa. (Ilmanlaatuportaali, 2019.)
Hengitettäviksi hiukkasiksi (PM10 eli Particulate Matter <10) kutsutaan halkaisijaltaan alle
10 mikrometrin (µm) hiukkasia. Tämän kokoiset hiukkaset kulkevat hengitysilman mukana
ihmisen keuhkoputkiin asti. Hiukkaset voivat olla kemialliselta koostumukseltaan vaikkapa
valtaosin vaaratonta pölyä tai merisuolaa, mutta niihin voi olla sitoutuneena myös esimerkiksi haitallisia raskasmetalleja tai hiilivetyjä. (Ilmanlaatuportaali, 2019.)
Seuraavissa taulukoissa on esitetty ilmapäästöjen ohjearvot (Taulukko 9) ja raja-arvot
(Taulukko 10) rikkidioksidille (SO2), typpidioksidille (NO2) sekä hiukkasille (PM10).
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Mediassa näkyvimmät ilmanlaatunormit ovat nykyään EU:n raja- ja tavoitearvot erilaisine
tiedotusvelvoitteineen. Vuonna 1996 voimaantulleet kansalliset ohjearvot ovat ensisijaisesti ympäristöviranomaisten käytössä suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä. Niitä
käytetään esimerkiksi päästöjä aiheuttavan toiminnan ympäristölupamenettelyssä. (Ilmanlaatuportaali, 2017.)
Taulukko 9. Ilmanlaadun ohjearvot (VNp 480/1996).
Aika
Ohjearvo
Ilman epäpuhtaus
Tilastollinen määrittely
(µg/m3)
vuorokausi 80

kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

tunti

kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste

Rikkidioksidi (SO2)
250

vuorokausi 70

kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

tunti

150

kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste

70

kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

Typpidioksidi (NO2)
Hengitettävät

vuorokausi

hiukkaset (PM10)

Raja-arvot määrittelevät ilmansaasteille korkeimmat sallitut pitoisuudet, joiden ylittyessä
viranomaisten on ryhdyttävä toimenpiteisiin pitoisuuksien alentamiseksi. Raja-arvot ovat
Euroopan unionin sitovimmat ilmanlaatunormit. (Ilmanlaatuportaali, 2019.)

Taulukko 10. Ilmanlaadun raja-arvot.
Raja-arvo

Sallitut

(µg/m3)

ylitykset vuodessa

tunti

350

24

vuorokausi

125

3

tunti

200

18

kalenterivuosi

40

-

Hengitettävät

vuorokausi

50

35

hiukkaset (PM10)

kalenterivuosi

40

-

Ilman epäpuhtaus Aika

Rikkidioksidi (SO2)

Typpidioksidi (NO2)
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Matemaattinen mallintaminen
Tehtaan toiminnoista aiheutuvat rikkidioksidi-, typpidioksidi- ja hiukkaspäästöt (PM 10) mallinnetaan, jolloin saadaan luotettavampi kuva päästöjen leviämisestä. Muiden mahdollisten
yhdisteiden mallinnuksen tarvetta tarkastellaan selostusvaiheessa. Mallintamiseen käytetään AERMOD View –ohjelmistoa. AERMOD on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston
(EPA) ohjauksessa kehitetty ilmanpäästöjen matemaattinen malli. AERMOD View on kanadalaisen Lakes Environmental -yrityksen kehittämä sovellus ohjelmistosta. Mallinnuksessa huomioidaan säätiedot, maastonmuodot sekä päästölähteistä aiheutuvat päästöt.
Muita lähtötietoja mallinnuksessa ovat esimerkiksi ulostulevan savukaasun virtausmäärä
ja lämpötila, piipun tarkka sijainti sekä laitoksen rakennusten sijainnit, pinta-alat ja korkeudet.
Laitoksen laitehankintoja ei ole vielä tässä vaiheessa hanketta tehty eikä varsinaisia neuvotteluita laitevalmistajien kanssa ole aloitettu, joten päästöjen takuuarvoja ei todennäköisesti ole käytettävissä YVA-selostuksen laatimisvaiheessa. Laitoksen päästöjen arvioinnissa lähtökohtana on näin ollen jätteenpolttoasetuksessa annetut päästöraja-arvot. Käytettäessä jätteenpolton raja-arvoja on kyseessä laitoksen maksimipäästötasot, joten matemaattisella mallinnuksella kuvataan käytännössä pahinta mahdollista päästöjen muodostumistilannetta normaalitoiminnan aikana. Saatujen mallinnustulosten perusteella voidaan
arvioida, onko mallinnusta tarve tehdä muilla päästömäärillä, esimerkiksi kun huomioidaan
yhteisvaikutukset muiden alueen laitosten kanssa. Lähtökohtana arvioinnissa on myös se,
että aivan toiminnan läheisyydessä on tärkeä virkistysalue. Käytettäessä päästöraja-arvoja
mallinnuksen lähtökohtana, ei mallinnuksella oteta kantaa laitoksen puhdistuslaitteistoihin
tai niiden toimivuuteen.
Mallinnuksen tuloksia verrataan ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Hiukkaspitoisuutta verrataan arvioinnissa lisäksi WHO:n suosituksiin hiukkaspitoisuuksille. Kun mallinnuksessa
käytetään maksimipäästötasoja, voidaan niiden avulla hyvin arvioida piipun riittävää korkeutta. Mallinnuskierroksia laaditaan eri piippujen korkeuksilla niin monta, että päästöjen
leviämisessä päästään hyväksyttävälle tasolle verrattuna ilmanlaadun lainsäädäntöön ja
muihin ohjaaviin parameterihin. Hyväksyttävä taso määritellään YVA-selostuksen aikana.
Jätteenpolttoasetuksessa tai muualla lainsäädännössä ei ole määritelty yksiselitteisesti,
mikä on piipun riittävä korkeus. Keskeistä on, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa
taikka merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.
Kun laitoksen päästötiedot tarkentuvat hankkeen edetessä, mallinnuksia on mahdollista
tarkentaa ympäristölupahakemusta laadittaessa ja tarvittaessa myös siinä vaiheessa, kun
lupahakemus on jo toimitettu aluehallintovirastoon. Mallinnuksen päivitys jälkikäteen uusilla
päästötiedoilla on verrattain nopea tehdä siinä vaiheessa, kun muut lähtötiedot ovat olemassa ja käytettävä maastomalli on rakennettu.
Kaikkien päästökomponenttien mallinnusta ei nähdä perusteltuna lähtökohtana arvioinnissa. Lisämallinnuksilla ei arvioida saavan merkittävää lisäarvoa, mikäli SO 2-, NOx- ja
hiukkaspäästöt jäävät selvästi alle ilmanlaadun ohjearvojen, sillä jätteenpolttoasetuksessa
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annetut raja-arvot nähdään riittävänä ohjaskeinoina kokonaisuuden kannalta. Kaikille komponenteille ei myöskään ole asetettu ohje- ja raja-arvoja lainsäädännössä, joten päästöjä
ei voida vertailla kaikilta osin vastaavalla tavalla lainsäädäntöön.
Keskeistä mallinnuksessa on arvioida savupiipun riittävä korkeus, joka tässä vaiheessa
arvioidaan voitavan tehdä SO 2-, NOx- ja hiukkaspäästömallinnusten perusteella. Myös
suurten suomalaisten jätteenpolttolaitosten, kuten Riikinvoima Oy:n Leppävirralla sijaitsevan yhdyskuntajätteen polttolaitoksen sekä Vantaan Energian jätevoimalan laajentamisen
YVA- ja ympäristölupamenettelyissä on leviämismallinnuksissa mallinnettu vain SO 2-, NOxja hiukkaspäästöt. Vantaan Energian voimalaitoksen lähellä sijaitsee mm. tiivistä asutusta.
Ilmapäästöjen poikkeustilanteiden päästömallinnusta ei ole tarkoitus toteuttaa, sillä periaatteena toiminnassa on, että mikäli jokin oleellinen laite rikkoutuu tai vikaantuu, koko laitos
pysähtyy automaattisesti eli polttotapahtuma sekä savukaasujen muodostuminen keskeytyy nopeasti. Mahdollisten hyvin lyhytaikaisten, kasvaneiden päästöjen vaikutusta arvioidaan arviointiselostuksessa riskinarvioinnin perusteella.
4.5.3 Melu- ja tärinävaikutukset

Melu
Melu on ääntä, jonka ihminen kokee häiritseväksi. Se heikentää elinympäristön laatua ja
viihtyisyyttä.
Teollisuusmelu syntyy laajasta ja sekalaisesta joukosta erilaisia, -muotoisia ja -kokoisia
melulähteitä. Nämä melulähteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri tyyppiin: 1) pyörivät
koneet kuten puhaltimet, pumput, kompressorit, diesel- ja sähkömoottorit sekä kaasuturbiinit; 2) kanavissa, putkissa, siirtolinjoissa, venttiileissä ja ulkoilmaan johtavissa aukoissa
virtaava kaasu ja neste tai liikkuvat kappaleet; 3) materiaalien siirtoon, kaivamiseen, muokkaukseen, työstöön tai muuhun työskentelyyn tarkoitetut koneet, jotka ovat melultaan iskueli impulssimaisia (Lahti, 2003).
Tien tai katuosan melu muodostuu useiden ajoneuvojen yhteisvaikutuksesta, mutta myös
yksittäisen ajoneuvon melua joudutaan tarkastelemaan varsinkin yöaikana. Tieliikenteen
melu riippuu nopeudesta, liikenteen määrästä ja koostumuksesta, ajo-olosuhteista, tien pituuskaltevuudesta, tien pinnasta, renkaista, säästä, tarkastelupaikasta jne. Alhaisilla nopeuksilla (alle 50 km/h) moottorin ja pakoputken ääni on vallitseva, kun taas suuremmilla
nopeuksilla on vallitsevana renkaiden ja korin ilmanvastuksen aiheuttama ääni. Sillan epätasaiset liikuntasaumat, epätasossa olevat kaivot ja tien kuopat aiheuttavat voimakkaita
meluhuippuja (Suomen kuntatekniikan yhdistys, 1997).
Toiminnasta aiheutuvaa melua muodostuu lähinnä laitoksen sisätiloissa. Merkittävin melunlähde on pussisuodattimen imuri, joka sijaitsee sisätiloissa. Lisäksi laitoksen toimintaan
liittyy yleisesti liikennettä, josta aiheutuu ajoneuvojen aiheuttamaa melua
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 11) on esitetty Valtioneuvoston päätöksen melutason
ohjearvot (993/1992).
79 (91)
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Taulukko 11. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992).
Keskiäänitaso LAeq enintään
Ohjearvot ulkona

Päivällä

Asumiseen käytettävät alueet

55 dB

Yöllä
50 dB
(uudet alueet 45 dB)

Virkistysalueet taajamissa ja

50 dB
55 dB

taajamien välittömässä läheisyydessä

(uudet alueet 45 dB)
50 dB

Hoitolaitoksia palvelevat alueet

55 dB
(uudet alueet 45 dB)

Oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB

-

45 dB

40 dB

45 dB

40 dB

Ohjearvot sisällä

Päivällä

Yöllä

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat

35 dB

-

Liike- ja toimistohuoneistot

45 dB

-

Loma-asumiseen käytettävät
alueet ja leirintäalueet
Virkistysalueet taajamien ulkopuolella
ja luonnonsuojelualueet

Matemaattinen mallintaminen
Melupäästöt mallinnetaan matemaattisesti, jolloin saadaan luotettavampi kuva melupäästöjen leviämisestä. Melupäästöjen mallinnus tehdään ympäristömelulaskentaohjelmalla
CadnaA, joka sisältää tie- ja raideliikennemelun sekä teollisuusmelun pohjoismaiset laskentamallit. Melun leviämisen ympäristöön ohjelma laskee kolmiulotteisen maastomallin
perusteella. Ohjelma ottaa huomioon mm. maastomuodot, liikenneväylien liikennemäärät,
teollisuusmelun, rakennusten sijainnin ja korkeuden sekä heijastukset rakenteista ja
maasta niille määriteltyjen absorptio-ominaisuuksien perusteella.
Toiminnasta aiheutuvaa melua verrataan Valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista ulkona. Alueen luonteen vuoksi melumallinnus tehdään alueen toimijoiden yhteisvaikutusten arvioimiseksi myös 35 dB melutasolle. Mikäli melutason ohjearvot ylittyvät, esitetään keinoja melupäästöjen vähentämiseksi tai melupäästöjen leviämisen estämiseksi.
Alueella on useita toimijoita, joten yksittäisen hankkeen melutaso ei voi olla liian suuri, jotta
melutasojen ohjearvot eivät ylity. Meluvaikutusten arvioinnissa huomioidaan melun leviä-
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misen ja mahdollisesti muuttuvan ääniympäristön osalta erityisesti läheiset Kaakkurinjärvien Natura-alue sekä Pirkanmaan Maakuntakaava 2040, jossa Koukkujärventien länsipuolelle on merkitty seudullisesti tärkeä virkistysalue.
Alueen herkkyyttä arvioitaessa arviointikriteereinä käytetään muun muassa alueen maankäytön tarkoitusta, häiriintyviä kohteita (virkistyskohteet huomioiden) ja melun nykytila sekä
alttius muutoksille.

Tärinä
Pääasiallisin tärinän aiheuttaja Suomessa on rautatieliikenne. VTT:n arvion mukaan eriasteiselle raideliikenteen tärinälle altistuu 100 000 – 200 000 henkeä. Tärinälle ei ole Suomessa ohjearvoja. (Liikennevirasto, 2018c.)
Tärinävaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arviona. Merkittävimmät tärinävaikutukset arvioidaan olevan perustamis- ja rakentamisvaiheessa, erityisesti mahdollisen kalliolouhinnan
aikana. Toiminnan aikana tärinävaikutuksia arvioidaan aiheutuvan erityisesti raskaan liikenteen kuljetuksista. Tärinävaikutuksissa arvioidaan lähimpien asutusten rakenteisiin
kohdistuvia vaikutuksia sekä asukkaille mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä ja häiritsevyyttä.
4.5.4 Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset
Hankkeen vaikutuksia maisemaan arvioidaan kartta- ja ilmakuvatarkasteluiden ja hankkeen suunnitelma-aineiston perusteella. Arviointiselostuksessa kuvataan tontille sijoittuvien rakenteiden sijainti ja koko sekä koko ECO3-alueen luonnetta ja ominaisuuksia. Arvioinnin lähtötietona on ilmapäästömallinnuksen tuloksena saatava uuden savupiipun korkeus. Maisemavaikutuksia arvioidaan sen perusteella, miten rakennukset näkyvät lähistölle. Erityisesti arvioidaan sitä, millainen on maisemavaikutus läheiselle virkistysalueelle
Koukkujärventien länsipuolelle ja kuinka maisema ja maisemakuva sieltä päin katsottuna
muuttuvat. Kohteen herkkyyden arviointikriteereinä arvioinnissa ovat esimerkiksi hankealueen näkyvyys, alueen luonne, yhteiskunnallinen merkitys (ECO3 ja virkistysalue huomioiden), arvokkuus (esimerkiksi arvo paikallisille ihmisille) ja alttius muutoksille.
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole tunnistettu kulttuuriperinnöltään merkittäviä kohteita tai muinaismuistokohteita. 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.
4.5.5 Vaikutukset liikenteeseen
Liikennevaikutusten arvioinnin pohjaksi selvitetään nykyiset ja hankkeen liikennöintimäärät. Liikennevaikutusten arvioinnissa keskitytään toiminnan aikaan tapahtuvaan liikennöintiin, liikenteen säännöllisyyteen ja kausivaihteluun (kuljetushuiput). Liikennemääräarvion
perusteella arvioidaan hankkeen muutokset nykyliikenteen kokonaismääriin ja raskaaseen
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liikenteeseen. Toimintaan liittyvän liikenteen vaikutuksia arvioidaan valtatielle 11 asti,
missä toiminnan aiheuttaman liikenteen vaikutus peittyy muuhun liikenteeseen. Liikennevaikutuksia arvioidaan myös liikenneturvallisuuden ja liikenteen aiheuttamien päästöjen
kannalta. Merkittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon muutoksen suuruuteen vaikuttavat tekijät (muutoksen voimakkuus ja laajuus). Kohteen herkkyyden arviointikriteereinä arvioinnissa on mm. alttius muutoksille.
4.5.6 Virkistyskäyttövaikutukset
Hankkeen rakennukset ja toiminta sijoittuvat Nokian Koukkujärvellä Tampereen kaupunkiseudun länsiosien seudullisesti merkittävimmän ulkoilu- ja virkistysaluekokonaisuuden välittömään läheisyyteen. Ulkoilu- ja virkistyskäyttöarvojen lisäksi aluekokonaisuuteen sisältyy suojelualueita sekä muita luontoarvoja. Vaikutusten arvioinnissa on keskeistä ottaa
huomioon näihin kohdistuvat vaikutukset, niiden laajuus ja ajallinen kesto. Kohteen herkkyyden arviointikriteereinä arvioinnissa ovat esimerkiksi alueen luonne, yhteiskunnallinen
merkitys ja alttius muutoksille.
Hankkeen mahdolliset vaikutukset virkistyskäyttömahdollisuuksiin kuvataan arviointiselostuksessa sekä arvioidaan, kuinka maankäytön muutos vaikuttaa virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Mahdollisten vaikutusten pohjalta arvioidaan, kuinka hankkeen tuomat haitat voidaan estää tai minimoida.
Virkistyskäyttövaikutusten arviointi pohjautuu moneen eri vaikutukseen, niiden vuorovaikutukseen ja niistä muodostuvaan kokonaisuuteen. Arviointia varten on suunniteltu tehtävän
noin viisi kappaletta haastatteluja läheisen virkistysalueen käyttäjille ja/tai yhdistyksille.
Haastattelujen määrä on pieni verrattuna käyttäjämäärään, jolle alue on mitoitettu (100 000
henkeä), joten haastattelujen määrää ei voida pitää edustavana otoksena. Haastateltavat
pyritään valitsemaan kuitenkin niin, että esille saadaan erilaisia käyttäjäryhmiä esimerkiksi
yhdistysten edustajien kautta.
Arvioinnissa huomioidaan myös mahdollisissa yleisötilaisuuksissa ja mielipiteissä kerättyyn tietoon alueiden virkistyskäyttömerkityksestä. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään esimerkiksi alueelle tehtävää matemaattista melumallinnusta, jonka avulla nähdään Pirkanmaan Maakuntakaava 2040:n virkistysalueelle ulottuvia meluvaikutuksia.
4.5.7 Työllisyysvaikutukset
Hankkeen käynnistämisen ja toiminnan aikaiset työllisyysvaikutukset esitetään yleisellä tasolla perustuen hankevastaavan arvioon. Taloudellisten vaikutusten arviointi ei kuulu YVAlain mukaisiin arvioitaviin vaikutuksiin.
4.5.8 Vaikutukset aineelliseen omaisuuteen
Ympäristövaikutusten arviointiin eivät kuulu vaikutukset, jotka hankkeella on kiinteän ja irtaimen omaisuuden arvoon. YVA-menettelyssä otetaan huomioon ja raportoidaan YVAselostuksessa hankkeen todennäköisesti merkittävät vaikutukset siihen, miten kiinteää ja
irtainta omaisuutta käytetään.
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4.6

Luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset

4.6.1 Vaikutukset maa- ja kallioperään
Hankeen vaikutukset maa- ja kallioperään arvioidaan saatavilla olevien aineistojen (mm.
Geologian tutkimuskeskuksen maaperä- ja kallioperäkartat) perusteella asiantuntijatyönä.
Saatavilla olevien aineistojen perusteella alueella ei sijaitse harvinaisia tai merkittäviä mineraalivarantoja tai muutoin hyödynnettäviä maa-aineksia, joihin hankkeen vaikutuksia tulisi arvioida. Maa- ja kallioperän muokkauksesta (rakentamisenaikaiset) aiheutuvat vaikutukset arvioidaan mm. melu- ja pölyvaikutuksina. Muutoin maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten arvioidaan olevan kaikkien hankealueiden osalta vähäisiä.
4.6.2 Vaikutukset pohjavesiin
Pohjaveden muodostuminen hankealueella voi vähentyä esimerkiksi pinnoitettujen alueiden johdosta, jolloin sadanta ei pääse imeytymään pohjavedeksi. Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Arvioidaan, miten hanke mahdollisesti vaikuttaa pohjaveden
laatuun ja aineiden kulkeutumiseen. Toimintojen suunnittelun lähtökohtana on, että haitallisia aineita ei päästetä maaperään tai pohjaveteen. Pohjavesivaikutukset arvioidaan asiantuntijatyönä, käyttäen hyväksi olemassa olevia aineistoja.
4.6.3 Vaikutukset pintavesiin
Hulevesien mahdollisia vaikutuksia lähivesistöjen ekologiseen tilaan ja vesienhoidon tavoitteisiin käsitellään selostuksessa asiantuntija-arviona. Merkittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon muutoksen suuruuteen vaikuttavat tekijät (muutoksen voimakkuus ja
suunta sekä laajuus). Kohteen herkkyyden arviointikriteereinä arvioinnissa on mm. vesistöjen alttius muutoksille. Arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin myös muista vastaavista hankkeista kerättyä tietoa sekä muun muassa Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen uusinta tarkkailuraporttia vuodelta 2018. Riskien minimointiin esitetään menetelmiä
YVA-menettelyn selostusvaiheessa.
Häiriö- ja onnettomuustilanteissa voi myös aiheutua päästöjä pintavesiin kuten pohjavesiinkin.
4.6.4 Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön ja suojelukohteisiin
Hankealueella ei nykyisellään ole erityisiä luontoarvoja, joten merkittäviä kasvillisuuteen tai
eläimistöön kohdistuvia suoria vaikutuksia ei hankealueen rakentamisesta aiheudu. Luontovaikutusten arviointia tehdään alueelta, jolle melu- ja ilmanlaatumallinnusten perusteella
kohdistuu merkittäviä muutoksia ympäristöolosuhteissa.
Vaikutusten arvioinnissa keskitytään mahdollisiin hankealueen ympäristön arvokkaisiin
luontokohteisiin ja -alueisiin kohdistuviin vaikutuksiin ja niiden merkittävyyden arvioimiseen. Merkittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon muutoksen suuruuteen vaikuttavat
tekijät (muutoksen voimakkuus ja laajuus). Kohteen herkkyyden arviointikriteereinä arvioinnissa on mm. ympäristön alttius muutoksille. Vaikutuksia luontoon ja eläimistöön voivat
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epäsuorasti aiheuttaa muun muassa rakentamisen ja toiminnan aikainen melu, mukaan
lukien liikenteen melu sekä laitoksen päästöt veteen ja ilmaan.
Vaikutusarvioinnissa huomioidaan hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat luonnonsuojelu-,
luonnonsuojeluohjelma- ja Natura-alueet, tärkeät lintualueet (FINIBA ja MAALI), lakisääteisesti suojellut luontotyyppikohteet, uhanalaiset luontotyypit sekä muut kasvillisuutensa tai
eläimistönsä puolesta huomionarvoiset kohteet. Arvioinnissa huomioidaan sekä hankkeen
suorat että välilliset vaikutukset koko sillä alueella, johon ne ulottuvat. Vaikutusarviointi perustuu olemassa olevaan tietoon (aiemmat luonto- ja muut selvitykset, Ympäristöhallinnon
tietokantojen tiedot).
Luontokohteisiin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten arviointi tehdään asiantuntiarviona
ympäristöhallinnon luontovaikutusten arviointia koskevien ohjeiden mukaisesti, käyttäen
oppaana mm. ”Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVAmenettelyssä ja Natura-arvioinnissa” (Söderman 2003).
Arvioinnissa huomioidaan myös mahdolliset kertyvät ja välilliset vaikutukset, esimerkiksi
vesistöön ja Natura-alueen linnustoon. Kertyviä vaikutuksia voi muodosta esimerkiksi mahdollisesta raskasmetallien leviämisestä.
Kyynijärvi–Juhansuon osayleiskaavan muutokseen ja laajennukseen liittyen on laadittu
Natura-arviointi (Pöyry Finland Oy, 2019), jossa on arvioitu kaavan vaikutuksia Natura-alueisiin Kaakkurijärvet ja Myllypuro. Vaikutuksina arvioinnissa on tunnistettu Kaakkurinjärville
melu ja Myllypuron Natura-alueelle valumavesinä hulevesien aiheuttamat vaikutukset
kaava-alueen itäosasta. Natura-arvioinnin mukaan osayleiskaavalla ei arvioida olevan merkittävästi heikentäviä vaikutuksia kumpaankaan Natura-alueeseen, vaan niiden suojelun
tason voidaan olettaa säilyvän nykyistä vastaavalla tasolla pitkälläkin aikavälillä. Koska
osayleiskaava on yleistasoinen maankäytön suunnitelma, Natura-arvioinnissa todetaan,
että vaikutusarviointeja ja määräyksiä tulee tarkentaa yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa ja hankkeiden lupamenettelyissä. YVA-selostuksessa tarkastellaan
hankeen vaikutuksia Natura-alueisiin ja varsinaisen luonnonsuojelulain 65 § mukaisen Natura-arvioinnin tarvetta. Erityisesti Kaakkurinjärviin, jotka sijaitsevat lähimmillään noin 1,3
kilometrin päässä hankealueelta, kohdistuvia vaikutuksia ja mahdollisesti tarvittavia melun
lieventämistoimia tarkastellaan toteutettavan melumallinnuksen avulla ja hankkeeseen liittyvän toiminnan ajoituksen perusteella. Natura-alueen suojelun perusteena on linnusto,
jonka pesimäaika huomioidaan arvioinnissa.
4.6.5 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Arvioinnissa tarkastellaan luonnonvarojen hyödyntämistä ja sen vaikutuksia olemassa olevan tiedon pohjalta asiantuntijatyönä.
Arvioinnissa tarkastellaan hanketta ja hankevaihtoehtoja suhteessa kiertotalouteen, jätteiden määrän vähentämiseen, luonnonvarojen nykyiseen käyttöön, jätteiden hyötykäyttötavoitteisiin ja loppusijoitettavien jätteiden määrän rajoittamiseen. Tarkastelussa huomioidaan hankkeen suhde valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan ja jätelainsäädännön yleisiin

84 (91)
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

tavoitteisiin. Merkittävyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti hankkeen yhteiskunnalliseen merkitykseen. Koska hankkeen tarkoituksena on hyödyntää jätettä ja korvata
neitseellisten luonnonvarojen käyttöä, luonnonvarojen hyödyntämistä koskevassa vaikutusten arvioinnissa on keskeistä arvioida myönteisiä vaikutuksia.
4.6.6 Vaikutukset ilmastoon
Toiminnan perustamisen ja käytön aikana ilmastopäästöjä (kasvihuonekaasut) aiheutuu
tuotantotoiminnasta ja liikenteestä. Liikenteen vaikutukset kasvihuonekaasujen muodostumiseen lasketaan liikennevaikutusten yhteydessä. Välillisesti hanke edistää kiertotaloutta
ja sen avulla pyritään materiaalien mahdollisimman tehokkaaseen uudelleen käyttämiseen
ja kierrätykseen, joten välillisesti ilmastoon kohdistuvat vaikutukset voivat olla myös myönteisiä, mikä huomioidaan arvioinnissa. Kiertotaloudella voidaan vähentää myös kasvihuonekaasupäästöjä. Merkittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon muutoksen suuruuteen
vaikuttavat tekijät (muutoksen voimakkuus ja laajuus). Ilmastovaikutukset ovat globaaleja
eivätkä niinkään paikallisia, joten arviointikriteereinä arvioinnissa on mm. yhteiskunnallinen
merkitys.

4.7

Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen
Arviointiselostuksessa kuvataan kaavoituspäätösten ja -aineistojen avulla nykyinen yhdyskuntarakenne ja maankäyttö sekä arvioidaan hankkeen vaikutukset niihin. Arvioinnissa
huomioidaan myös ECO3-aluetta koskevat suunnitelmat ja arvioidaan toiminnan vaikutukset suunnitelmiin. Myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan.

4.8

Ympäristöriskit
Merkittävimpiä ympäristöriskejä ja niihin liittyviä mahdollisia vaikutuksia ympäristöön kuvataan asiantuntija-arviona. Tarkastelun yhteydessä kartoitetaan myös alustavasti riskien vähentämiseksi ja vaikutusten lieventämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.
Arvioinnissa hyödynnetään vastaavilta alueilta ja muista hankkeista saatavilla olevia tietoja.
Mahdollisia häiriö- ja onnettomuustilanteita ovat esimerkiksi erilaiset prosessihäiriöt ja laiterikot, sähkökatkos, öljyvuodot, tulipalo ja liikenneonnettomuudet.
Arvioinnin apuna käytetään yritysten ympäristöriskien ja -vahinkojen arviointia varten laadittuja suosituksia raportissa ”Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysi” (Suomen ympäristökeskus 2006).

4.9

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Yhteisvaikutukset kuvataan YVA-selostuksessa ja arvioidaan laadullisesti asiantuntija-arviointina. Alueen teollisesta luonteesta johtuen yhteisvaikutukset muiden hankkeiden
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kanssa ovat väistämättömiä. Mahdollisia yhteisvaikutuksia arvioidaan ainakin melun, ilmanlaadun, viihtyvyyden ja liikenteen osalta. Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan
samat merkittävyyden arvioinnin kriteerit kuin kunkin osa-alueen vaikutusten arviointien yhteydessä edellä on esitetty. Melumallinnuksessa tuotetaan melutasoalueet 35 dB asti, jotta
yhteismelua voidaan arvioida mallin avulla mahdollisimman hyvin.
Arvioinnissa huomioidaan se, että ECO3-alue on kehittyvä alue, joten myös suunnitteluvaiheessa olevat keskeiset hankkeet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi
Myllypuron kiertotalousalue, jossa on käynnistymässä YVA-menettely samanaikaisesti,
huomioidaan arvioinnissa. Myös yhteistyömahdollisuuksia vaikutusten arvioinnin osalta
voidaan selvittää YVA-menettelyn aikana.

4.10 Toiminnan lopettamisen vaikutukset
Laitoksen purkutöihin liittyvät vaikutukset ovat vastaavan tyyppisiä kuin rakentamiseen liittyvät vaikutukset ja niitä arvioidaan samoin menetelmin kuin rakentamisen aikaisia vaikutuksia (kts. kappale 4.4). Vaikutuksia kuvataan suunnittelusta alustavasti saatavilla olevien
tietojen pohjalta.
Toiminnan loppuessa alue maisemoidaan. Ympäristövaikutusten seuranta jatkuu ympäristölupapäätöksessä määritetyn ajan myös toiminnan loputtua.

4.11 Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Hanke tullaan toteuttamaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) noudattaen. Nämä
on määritelty uudessa, elokuussa 2018 julkaistussa jätteenkäsittelyn BAT-päätelmissä.
Hankevastaava seuraa aktiivisesti alan kehitystä sekä ottaa koetellut ja hyviksi todetut ratkaisut huomioon hankesuunnitelmissaan. YVA-menettelyn aikana kerätään arvokasta aineistoa hankkeen jatkosuunnittelun tueksi. Selostusvaiheessa esitetään menetelmiä, joilla
haitalliset vaikutukset pyritään minimoimaan ja mahdollisten häiriö- ja onnettomuustilanteiden päästöt ympäristöön estämään.
Kyynijärvi-Juhansuon osayleiskaavan mukaisesti lupamenettelyiden yhteydessä esitetään
hankkeen pohjalta laadittu meluntorjuntasuunnitelma, jossa esitetään rakentamisen ja toiminnan aikaiset meluntorjunnan menetelmät, -rakenteiden suunnitelmat sekä -seurantasuunnitelma, jotka hyväksytetään ympäristönsuojeluviranomaisella.
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4.12 Epävarmuustekijät
YVA-lain mukaan hankkeesta vastaavan on oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää. Kyseessä on sananmukaisesti ympäristövaikutusten arviointi ja arviointiin liittyy luonnollisesti epävarmuustekijöitä, joista keskeisimmät ovat seuraavat:
•

Lähtötietojen laatu.

•

Vaikutusten arvottamiseen ei olemassa yksiselitteisiä kriteerejä, vaan
vaikutusarviointi on objektiivista asiantuntija-arviointia.

•

Ihmisten näkemykset voivat poiketa huomattavasti toisistaan.

On myös huomioitava, että arviointiin on käytettävissä rajallinen määrä resursseja, joten
kaikkea mahdollista ei voida huomioida. Olennaista on, että huomioidaan riittävästi kyseisen hankkeen kannalta merkittävät asiat.

4.13 Vaihtoehtojen vertailu ja toteuttamiskelpoisuus
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään yhteenveto arvioiduista vaikutuksista sekä keinoista vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia. Vaihtoehtojen moniulotteisia vaikutuksia pyritään arvottamaan siten, että hankkeen vaikutuspiirin asukkaat ja vapaaajan viettäjät kokevat tulleensa tasapuolisesti kuulluiksi ja huomioiduiksi.
Ympäristövaikutusten perusteella arvioidaan hankesuunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta.
Mikäli vaikutusarvioinnin perusteella ilmenee, että hanke on toteuttamiskelvoton, tuodaan
se selkeästi ja avoimesti esille. Yhteysviranomainen arvioi omassa perustellussa päätelmässään, onko arviointiselostus riittävä ja laatu YVA-lain vaatimusten mukainen ja tavallisesti myös yhteysviranomainen ottaa kantaa hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen. Ympäristölupaehdoissa määritetään kriteerit, joiden mukaan hanke voidaan toteuttaa. Ympäristölupapäätös voi olla myös kielteinen, jolloin lupaviranomainen ei myönnä hankkeelle ympäristölupaa.

4.14 Toiminnan vaikutusten seuranta
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään merkittävien ympäristövaikutusten
seurantaohjelma. Arviointiselostuksessa voidaan ottaa kantaa myös merkittävien yhteisvaikutusten seurannan järjestämiseen. Ympäristölupavaiheessa esitetään yksityiskohtaisempi toiminnan seurantaohjelma.
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YVA-MENETTELYN AIKATAULU
YVA-ohjelma valmistui kesäkuussa 2020. Nähtävillä oloaikana YVA-ohjelmasta voi jättää
kirjallisen mielipiteen yhteysviranomaisena toimivalle Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (ELY). Samanaikaisesti Pirkanmaan ELY-keskus pyytää YVAohjelmasta myös lausuntoja eri viranomais- ja muilta tahoilta. Yhteysviranomainen antaa
ohjelmasta lausuntonsa syyskuussa 2020.
YVA-selostuksen laatiminen aloitetaan välittömästi YVA-ohjelman valmistuttua ja sen arvioidaan valmistuvan joulukuussa 2020. Tammi-helmikuussa 2021 järjestetään vuorovaikutustilaisuus, jossa esitellään YVA-menettelyn tulokset ja niistä keskustellaan osallistujien
kanssa. Nähtävillä oloaikana YVA-selostuksesta voi jättää kirjallisen mielipiteen yhteysviranomaisena toimivalle Pirkanmaan ELY-keskukselle. Pirkanmaan ELY-keskus pyytää
YVA-selostuksesta myös lausuntoja eri viranomais- ja muilta tahoilta. Yhteysviranomainen
antaa selostuksesta perustellun päätelmän arviolta huhtikuussa 2021, jolloin YVAmenettely päättyy.
YVA-menettelyn lisäksi hanke vaatii ympäristöluvan. Ympäristölupahakemuksesta päätöksen tekee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Lisäksi laitokselle tulee hakea
rakennuslupa.
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 12) on esitetty YVA-menettelyn aikatauluarvio.
Taulukko 12. YVA-menettelyn aikatauluarvio.
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