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PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA-menettelyn) SOVELTAMISESTA YKSITTÄISTAPAUKSESSA, KOLMENKULMAN ENERGIAPUUTERMINAALI JA
MAA-AINESTEN OTTO

HANKE
Kolmenkulman energiapuuterminaali ja maa-ainesten ottosuunnitelma-alue sijoittuu
pääosin kiinteistöille 536-407-13-2 ja 536-415-6-4. Hankealueen rakentaminen kohdistuu osittain myös kiinteistöille 536-415-6-5, 536-407-13-3 sekä 536-407-1-148.
Louhintaa suoritetaan kiinteistöillä 536-415-6-5 ja 536-415-6-4.
HANKKEESTA VASTAAVA
Tampereen Sähkölaitos Oy
Yhteyshenkilö Laura Laaksonen
ASIAN VIREILLETULO
Hankkeesta järjestettiin 16.9.2019 neuvottelu, jossa ELY-keskus totesi, ettei puuterminaalin toiminta tai rakentamisvaiheen maa-ainestenotto löydy suoraan YVA-lain
(252/2017, YVA-laki) liitteen 1 hankeluettelosta. Arviointimenettelyä sovelletaan kuitenkin yksittäistapauksessa muuhunkin hankkeeseen, jos sillä on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hankkeesta vastaava pyysi 13.1.2021 ELY-keskukselta lausuntoa,
sovelletaanko hankkeeseen YVA-menettelyä.
Saatujen tietojen perusteella Pirkanmaan ELY-keskus otti asian 15.2.2021 vireille
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 13 §:n mukaisena päätösasiana. Samalla ELY-keskus pyysi 15.2.2021 täydentämään hankkeen tietoja.
Hankkeesta vastaava on toimittanut ELY-keskukselle YVA-lain 12 §:n ja YVA-asetuksen 1 §:n edellyttämät tiedot hankkeesta 21.5.2021 ja 21.2.2022, melumallinnuksen
ja hulevesisuunnitelman osalta 23.3.2022 sekä täydentänyt tietoja Natura-arvioinnin
osalta 13.1.2021.
Asian osalta on vireillä myös Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa
maa-ainestenottohakemus toiminnalle. Lupahakemuksen tietoja liitteineen on käytetty
myös lähtötietoina tässä päätöksenteossa.
Hankkeesta järjestettiin 22.2.2022 viranomaisten kuulemistilaisuus, jonka muistio on
liitteenä.
HANKKEESTA VASTAAVAN TOIMITTAMAT TIEDOT
Seuraavassa on esitetty pääosin tietoja hankkeesta, hankealueen ympäristön nykytilasta ja ennalta arvioiduista vaikutuksista.

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 036 000
www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

PL 297
33101 Tampere
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Hankkeen kuvaus
Tampereen sähkölaitos ja Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa suunnittelevat yllä mainituille kiinteistöille energiapuuterminaalia, jossa tuotetaan energiapuusta haketta ensisijaisesti Naistenlahden voimalaitoskäyttöön. Energiapuuterminaalin rakentaminen
edellyttää maa-ainesten ottoa alueelta. Lisäksi mikäli tila 536-407-13-1 siirtyy tulevaisuudessa hakijan omistukseen, maa-ainesten ottoa suunnitellaan myös tälle alueelle.
Energiapuuterminaalin perustaminen edellyttää maa-ainesten ottoa ja maaston pinnan muotoiluja hankealueella. Louhinnasta saadaan terminaalin rakentamisvaiheessa tarvittavaa kiviainesta täyttöihin sekä varastoalueiden ja teiden rakentamiseen. Alueen rakentamisen vaiheistus on ympäristövaikutuksien hallitsemiseksi täysin sidonnainen myös alueen hulevesien hallintaratkaisujen vaiheittaiseen toteuttamiseen, joten rakentamisen vaiheistus kuvataan osana hulevesien hallintaprosessia
erillisessä hulevesisuunnitelmassa.
Kalliokiviaineksenotto
Laskennallisesti otettavaa kalliota on hankealueella arviolta n. 11,3 hehtaarin alueella
n. 930 000 m³ktr. Vuodessa kalliota louhitaan keskimäärin 100 000 m3ktr ja enintään
130 000 m3ktr. Otettavat kalliokiviainekset on suunniteltu hyödynnettäväksi osittain
louheena ja murskeena hankealueen rakentamisessa. Muilta osin otettavista kalliokiviaineksista tuotetaan kalliomursketta myytäviksi tuotteiksi rakennustoimintaan. Otettavien kalliokiviainesten louhinta ja murskaus on tarkoitus toteuttaa toiminnan ensimmäisen 7–10 vuoden aikana. Louhintaa ja siihen liittyvää murskausta suoritetaan samaan aikaan, kun alueella on jo energiapuuterminaalitoimintaa. Kallionottotoiminta
voidaan aloittaa, kun valmistelevat työvaiheet on tehty.
Kuoritulta kallioalueelta porataan, panostetaan ja louhitaan kerralla yhtä tuotantojaksoa vastaava määrä kalliokiviaineksia eli noin 10 000–20 000 m³ktr. Suurikokoiset
louheet rikotetaan kaivinkoneeseen asennettavalla iskuvasaralla kooltaan sellaiseksi,
että ne on mahdollista syöttää murskaimeen. Samassa yhteydessä moreenista jääneet suuremmat lohkareet/maakivet voidaan tarvittaessa rikottaa ja murskata. Louheen murskaus toteutetaan tuotantopaikan läheisyydessä alueelle tuotavalla 1–3 vaiheisella mobiilimurskauskalustolla. Kiviainesten siirrot ja syöttö murskaimeen toteutetaan kaivinkoneella ja/tai pyöräkuormaajalla. Tuotettuja materiaaleja hyödynnetään
tarpeen mukaan alueen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvissä täyttötöissä,
muilta osin materiaalit varastoidaan käsittelyalueelle myytäviksi tuotteiksi tuotelajeittain.
Valmiit tuotteet sijoitetaan varastokasoihin, joista niitä myöhemmin kuormataan autojen kyytiin. Varastokasoille otetaan tarpeen mukaan kaikki vapaana oleva tila suunnitelmapiirroksiin merkityn varastokasojen alueen sisältä.
Suunniteltu ottamisalue on määritelty seuraavasti:
1. Ottoalueen pohjan taso määritetään tasolle +145 – +150, mikä mahdollistaa alueen hulevesien kulun hulevesipainanteiseen ja hulevesilammikkoon.
2. Ottamisalueen eteläreuna rajautuu naapurikiinteistöjen rajaan. Ottamisalueen ulottamisesta rajaan asti on sopimus kiinteistön omistajan kanssa.
3. Ottamisalueen pohjoisreuna rajautuu hankealueen rajaan saakka. Ottamisesta on
sopimus kiinteistön omistajan kanssa.
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4. Ottamisalueen länsireuna rajautuu kosteikon reunaan, samoin ottamisalueen itäreuna.
Toiminta-ajat
Suunnitelman mukainen kallionottotoiminta toteutetaan jaksottaisena. Tuotantojaksoja ajoitettaisiin vuosittain aikavälille 1.9.–14.4. Louhintaa ei siis tehdä Kaakkurijärvien rauhoitusaikana. Toiminta-ajan rajoituksella pyritään välttämään mahdollisia meluvaikutuksia läheisen Kaakkurijärvien Natura-alueeseen.
Vuosittain kalliota porataan keskimäärin 38 ja enintään 50 päivää, ja louhintaan sisältyy keskimäärin 10 ja enintään 13 räjäytystä. Murskausta ja seulontaa käsittäviä 3–4
viikon tuotantojaksoja tulee olemaan 5–8 vuodessa.
Tuotantojakson aikana murskausta ja seulontaa suunnitellaan tehtäväksi myös viikonloppuisin lauantaisin, kuten myös poraamista ja räjäytyksiä. Kuormaamista ja kuljetuksia on ympäri vuoden ja vuorokauden. Toiminta viikonloppuisin palvelee erityisesti lähiympäristön kotitalousasiakkaita ja kesämökkiläisiä.

Tuotantomäärät, päästöt ja tarkkailu
Taulukossa arvio ottamistoiminnan vuotuisista määrätiedoista.
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Suunniteltujen toimien päästöt ilmaan ovat peräisin työkoneiden polttomoottoreista, ja
niitä voidaan arvioida VTT:n TYKO-päästötietokannan avulla. Alueella ei suoriteta
huoltoja, vaan työkoneet viedään pääasiassa huollettavaksi muualle.
Jätteet toimitetaan asianmukaiseen kierrätykseen ja käsittelyyn jätelajeittain, ja ns.
vaarallisen jätteen osalta noudatetaan jätelain ja -asetuksen mukaista kirjanpitoa. Öljyt ja voiteluaineet varastoidaan tukitoiminta-alueella varastokontissa tai -vaunussa.
Selkeytysaltaan sakkapesästä poistettavat hienoainekset toimitetaan tarpeen mukaan niitä vastaanottavalle maankaatopaikalle.
Räjähdysaineita ei varastoida työmaalla. Louhija tuo omat räjähteensä mukanaan ja
vie pois mennessään kunakin päivänä, ja käsittelee niitä räjähdysaineita koskevan
lainsäädännön mukaisesti.
Polttoainetankkia ja työkoneiden säilytystä varten tukitoimintojen alueelle tehdään riittävän kokoinen asfaltoitu tai esimerkiksi HDPE-kalvolla pohjamaasta eristetty alue.
Pölyn leviämisen torjuntaan liittyvää kasteluvettä saadaan alueen kaakkoisreunaan
rakennettavasta hulevesialtaasta. Hulevesialtaan vesimäärän arvioidaan olevan riittävä kasteluun, sillä kallionottoa ei tehdä kesäaikana, ja myös haketustarve on pienimmillään kesällä.
Energiapuuterminaalin toiminta
Varsinainen energiapuuterminaalitoiminta aloitetaan heti, kun aluetta on saatu rakennettua siihen soveltuvaksi. Terminaalin toiminta-alue laajenee louhitulle alueelle kallionottotoiminnan päätyttyä. Jyrkkiä kallioluiskia voidaan osittain hyödyntää toiminnassa (hakkeen hihnakuljetus ylätasolta), joten kaikkia louhittuja rintauksia ei luiskata. Alue aidataan jyrkkien leikkausten osalta. Alueen pintojen muotoilussa huomioidaan tuleva käyttö ja varmistetaan helppokulkuiset ja turvalliset kulkureitit.
Energiapuuterminaaliin otetaan vastaan puhtaita puuaineksia: runkopuita, kantoja,
risuja ja latvusmassaa. Näistä valmistetaan hakettamalla ja murskaamalla puupolttoaineita. Ennen haketusta puuainesta välivarastoidaan alueella. Alueen vuosittainen
puun varastointikapasiteetti tulee olemaan 250 000 k-m3. Eniten puita terminaalissa
arvioidaan olevan loppusyksystä, jolloin jakauma on suunnilleen seuraava: oksia ja
latvuksia sekä kantoja ja kokopuuta noin 3 000 k-m3, karsittua rankaa noin 217 000 km3 ja karsitusta rangasta tehtyä haketta noin 30 000 k-m3.
Puupolttoaineen valmistus tapahtuu leikkaavilla tai murskaavilla terillä. Puun haketusta ja murskausta voidaan tehdä hankealueen eri osissa. Hake siirtyy kuljettimien
kautta varastoon tai suoraan kuljetusautoon. Puuaineksen ja hakkeen siirtelyyn ja varastokasojen muokkaamiseen käytetään kauhakuormaajia ja rankanosturia. Alueella
säilytetään haketuslaitteistoa ja tarvittaessa muuta kalustoa. Ulkona olevaa haketta
varastoidaan alueella korkeintaan yksi kuukausi.
Toiminta-ajat
Energiapuuterminaalissa varaudutaan vastaamaan Naistenlahden voimalaitoksen
puupolttoainetarpeeseen ympärivuorokautisella puun käsittelytoiminnalla. Puutavarankuljetusta terminaaliin tapahtuu ympäri vuoden klo 8–20. Hakkeen kuljetusta terminaalista ympärivuorokautisesti. Haketustoimintaa tehdään arkisin klo 7–22, lauantaisin 8–16 ja sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 8–16. Puutavaraa kuljetetaan
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terminaaliin ympäri vuoden, mutta haketusta suoritetaan pääosin syyskuusta huhtikuuhun. Keskikesällä haketukselle ei todennäköisesti ole tarvetta. Hakkeen kuljetukset terminaalista laitoksille painottuvat syys-toukokuuhun.
Tarkkailu
Terminaalialueella pidetään kirjaa vastaanotettavista materiaaleista ja toimittajista.
Materiaaleja, toimitusajankohtia ja toimittajia seurataan kirjanpidon avulla. Lisäksi pidetään kirjaa mm. varastoitujen ja voimalaitokselle toimitetun hakkeen määrästä sekä
häiriö- ja onnettomuustilanteista. Epäpuhtauksia sisältäviä puukuormia ei oteta vastaan terminaalialueelle, vaan ne ohjeistetaan vastaanottopaikkaan, jossa ko. materiaalin vastaanotto on sallittua.
Terminaalialueen rakenteita ja laitteistoja ylläpidetään ja huolletaan toiminnan aikana
jatkuvasti. Tarkkailun yhteydessä mahdollisesti havaittujen vikojen, vaurioiden ja
puutteiden korjaustoimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Mikäli tarkkailun yhteydessä
havaitaan merkittäviä häiriötilanteita tai terveys- ja ympäristöhaittoja, ilmoitetaan
niistä valvontaviranomaisille viipymättä.
Liikenne
Energiapuuterminaalitoiminta sekä sitä edeltävä maa-ainesten otto kasvattaa alueen
liikennemääriä. Liikenneyhteys terminaalialueelle tapahtuu VT 3:n Myllypuron eritasoliittymästä Myllypuronkadun jatketta pitkin. Tie alueelle tehdään Myllypuron maanvastaanottopaikan lounais-/länsipuolelta.
Terminaalialueen perustamisen aikana maa- ja kiviaineskuljetuksia ulos alueelta arvioidaan olevan noin 8 500 vuodessa. Samanaikaisesti energiapuuterminaaliin kuljetetaan sisään puutavaraa noin 2 800 kuormaa ja haketta ulos terminaalista noin 2 100
kuormaa. Alueenvalmistuttua maa- ja kiviaineskuljetukset loppuvat ja puutavarakuljetusten arvioidaan kasvavan noin 4 400:aan vuodessa ja hakkeen kuljetusten 3
300:aan. Lisäksi terminaaliin liikennöi noin 600 henkilöautoa vuodessa.

Väliaikainen tie hankealueelle on esitetty kuvassa oranssilla, asemakaava-alueelle
johtava pysyvä kuljetusreitti vihreällä. Alkuperäistä hulevesisuunnitelmaa laadittaessa
viitasammakoista ei ollut tietoa saatavilla. Viitasammakot huomattiin Kolmenkulman
kiertotaloushankkeita koskevalla luontokartoituksella, joka liittyi ko. alueen YVA-arviointiin. Luontokartoitus alueelle tehty alun perin 27.4.2020, jossa sammakoita
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havaittiin, ja tieto on julkaistu YVA-arviointiselostuksen yhteydessä helmikuussa
2022. Hankealueen alkuperäinen suunniteltu tieyhteys, sekä asemakaavan mukainen
tieyhteys alueen reunalle kulkee näin ollen viitasammakoiden alueen läpi. Tieyhteys
ympäristösuunnitelmassa on kuitenkin alustava, ja linjausta voidaan muuttaa siten,
että sammakoiden elinalue huomioidaan alueen rakentamisessa. Tielinjauksesta alueelle ei vielä ole tarkkaa tietoa saatavilla. Puuterminaalialueen sekä väliaikaisen varastointialueen kaikki hulevedet ohjautuvat keskitetyn käsittelyn ja purkuputken kautta
tulevan tieyhteyden reunaojaan, joten käsittelemättömiä vesiä ei hankealueelta ohjaudu suoraan sammakoiden elinalueelle. Virtausmäärä on laskennallisesti suunniteltu terminaalialueelta siten, että se ei juurikaan poikkea rakentamattoman alueen
lähtötilanteesta.
Öljyvahinkojen torjunta
Polttoaineita säilytetään tukitoiminta-alueen pohjamaasta eristetyllä osalla. Murskausja seulontalaitteiston tankkauksen osalta toimitaan seuraavasti:
• polttoainesäiliö (kaksoisvaipallinen, ylivuoto-osa suurempi kuin kerralla säilytettävä
polttoainemäärä) tuodaan esim. kuorma-autolla tankattavan koneen viereen
• tankkauksen ajaksi maahan levitetään liitosten ja letkujen alle pressu
• tankkausta valvotaan vierestä koko tapahtuman ajan, valmiina sulkemaan hana tarvittaessa
• imeytysaineet ovat käden ulottuvilla koko tankkaustapahtuman ajan
Ajettavat koneet säilytetään em. pohjamaasta eristetyllä tukitoiminta-alueen osalla
aina, kun ne eivät aktiivisessa käytössä.
Alueella ei lähtökohtaisesti suoriteta koneinen huoltoja, vaan koneet toimitetaan huoltoon muualle. Mahdollisten murskauslaitoksen vähäisten huoltojen osalta toimitaan
samalla periaatteella kuin murskauslaitoksen tankkauksessa; levitetään pressu huollettavan kohdan sekä sellaisten kohtien alle, joihin voi liittyä vuotoriski, ja pidetään
imeytysaineet käden ulottuvilla.
Turvallisuus ja poikkeustilanteisiin varautuminen
Alueella turvallisuuslaitteet ja -varusteet, kuten huomiovaatteet, turvajalkineet, varoitusvilkut yms. ovat asianmukaisia ja oikealla tavalla käytössä, ja niiden kunto tarkistetaan säännöllisesti. Louhinta- ja murskausurakoitsijoilta edellytetään hyvää nykytasoa
henkilöstön turvallisuusperehdytyksissä.
Ottamisalueen läheisyydessä liikkuvien ulkoilijoiden, marjastajien ym. ulkopuolisten
henkilöiden ja villieläinten turvallisuuden vuoksi ottamisalueen korkeat kalliorintaukset
ympäröidään hirviaidalla tai muulla vastaavalla aitausmateriaalilla. Täytön itäreuna
tulee aidata kokonaisuudessaan, ja alueelle tulee järjestää liikkumista ohjaavia varoituskylttejä.
Kallionottotoiminta ja puuterminaalitoiminta tapahtuvat alueen eri osissa, jolloin ruuhkautuminen alueella on epätodennäköistä. Turvallisuusriskit ovat vähäisiä ja liittyvät
lähinnä työkoneiden ja kuorma-autojen välisiin törmäämisiin. Nämä riskit hallitaan pitämällä työkoneiden ja autojen turvallisuusvarusteet sekä kulkureitit kunnossa. Kallionottotoimintaa on toiminnan 7–10 ensimmäisen vuoden aikana.
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Alueella säilytetään merkittäviä määriä puutavaraa ja polttoaineeksi tarkoitettua haketettua puuta. Suurin turvallisuusriski alueella liittyy alueen palokuormaan onnettomuustilanteessa. Alueen läheisyydessä ei ole teollisuus- tai asuinrakennuksia. Osa
puuterminaalialueesta sijoittuu Kankaantaan Forcit Oy:n varaston suojavyöhykkeelle
(TUKES), mutta ei aiheuta terminaalialueella erityisiä toimenpiteitä.
Tulipaloriskiin varaudutaan järjestämällä alueelle alkusammutuskalustoa, lisäksi hulevesiallas toimii myös sammutusvesialtaana. Lisäksi tulipaloriski otetaan huomioon
hakekasojen sijoittelussa. Kasojen väliin jätetään riittävästi tilaa liikkumiseen ja sammutustöihin. Hakekasoja ei pidetä liian suurina ja hakkeen pitkiä varastointiaikoja vältetään itsesyttymisriskin pienentämiseksi. Terminaalille laaditaan pelastussuunnitelma ja henkilökuntaa koulutetaan hätätilanteita varten. Alueen liikennettä kontrolloidaan sisääntulotielle asennettavalla lukitulla portilla sekä alueelle asennettavalla valvontakameralla.
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltaminen
Kallionoton poraamiseen, rikotukseen, murskaukseen ja seulontaan liittyvän melun
sekä pölyn leviämistä ehkäistään BAT-menettelyin:
• Porauksen pölynsidonta poravaunun pölynkeräyslaitteella
• Jalostusprosessin pölynsidonta vesikastelulla
• Käsiteltäessä murskeita pyöräkuormaajalla, kipataan matalalta sekä melun että pölyn ehkäisemiseksi
• Jalostusprosessin meluntorjunta myös varastokasojen sijoittelulla, kaluston tärisevien osien kumivaimentimilla ja keskeisten meluavien komponenttien koteloinneilla.
Hankkeessa käytetään ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä (BEP) edellä kuvatuilla hulevesien hallinnalla sekä melun ja pölyn suhteen toimintojen sijoittelulla sekä
työtekniikoilla.
Vaikutustarkkailu
Suunnitellut hulevesiratkaisut vaativat ajoittaista kunnossapitoa ja huoltoa.
- Hulevesikanavan eroosiosuoja tulee mahdollisesti ajoittain puhdistaa (suodatinkankaalla peitetty osuus), mikäli havaitaan kanavan tukkeutuneisuutta.
- Terminaalialueen kenttiä kiertävien painanteiden reunojen bioperäisen hienoaineksen kulkeutumista ehkäisevät louhepenkat puhdistetaan tarpeen mukaan.
Yläkenttää kiertävän painanteen ulkoreunan ajoittainen eroosio on mahdollinen ennen kasvillisuuden leviämistä painanteeseen. Reunaa tulee tarvittaessa kunnostaa ja
muotoilla uudestaan.
- Hulevesien selkeytysaltaan toimivuutta tarkkaillaan aina tuotantojaksojen yhteydessä. Sorasuodattimen tukkeutuneisuutta tarkkaillaan, ja jos sen huomataan tukkeutuneen, suodattimen kiviaines korvataan viipymättä. Tarvittaessa vaihdetaan materiaali karkeampaan eli vähemmän kiilaavaan. Sakkapesän, eli altaan pohjan täyttymistä tarkkaillaan. Sakat kaivetaan ylös ja läjitetään kuivumaan toiminta-alueelle, jos
näyttää siltä, että pohja on täynnä sakkaa ja se alkaa tukkia suodatinta.
Toiminnan aikana alueelta valuvien pintavesien vaikutusta vesistöjen tilaan seurataan
vuotuisella näytteenotolla kaksi kertaa vuodessa, kevät ja syksy. Näytteistä
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analysoidaan pH, kokonaistyppi, sameus, CODMn, sähkönjohtavuus ja lisäksi, öljyhiilivedyt, jos aihetta epäillä hajun perusteella tai silmämääräisesti. Näytteenoton yhteydessä mitataan tai arvioidaan virtaama alueelta. Veden laatua seurataan puuterminaalin rakennusvaiheen ja kallionottotoiminnan aikana sekä vuosi ottotoiminnan päättymisen jälkeen.
Hankkeen sijaintiympäristö
Hankealue sijaitsee Nokian Kolmenkulmassa noin viisi kilometriä kaupungin keskustasta koilliseen. Hankealue sijoittuu pääosin kahdelle kiinteistölle: 536-407-13-2 ja
536-415-6-4. Kohdekiinteistöillä on kaksi kosteikkoa sekä moreenipeitteinen kalliomäki, joka sijoittuu kosteikkojen väliin. Hankealueen rakentaminen kohdistuu osittain
myös kiinteistöille 536-415-6-5, 536-407-13-3 sekä 536-407-1-148. Hankealueen
koko on noin 23,8 hehtaaria. Alue on metsämaata ja ojitettua suomaata, joka on metsittynyt.
Energiapuuterminaali sijoittuu ECO3-yritysalueelle, jossa toimii useita bio- ja kiertotalousyrityksiä. Suunniteltu hanke täydentää hyvin alueen tavoitetta profiloitua kiertotalouskeskittymänä. Tampereen ja Nokian kaupungit suunnittelevat hankealueen läheisyyteen Kolmenkulman kiertotalouskeskusta, joka palvelisi Tampereen länsipuolella
ja Nokialla syntyvien ylijäämämaiden käsittelyä sekä Kolmenkulman kaava-alueen
rakentamista. NCC Industry Oy suunnittelee hankealueen viereen Myllypuron kiertotalouskeskusta. Tampereen kaupungilla, Nokian kaupungilla ja NCC:lla on käynnissä
yhteinen YVA-menettely edellä mainittuihin hankkeisiin liittyen.
Hankealueen lähiympäristö on kiviainestuotannon muokkaamaa ja hallitsemaa. Eteläpuolella sijaitsee NCC:n kiviainesten ottoalue. Itäpuolella on Tampereen Myllypuron
maanvastaanottopaikka ja länsipuolella noin 800 metrin päässä Koukkujärven jätekeskus. Pohjoispuolella on havupuuvaltaista metsätalousmaata oleva virkistysalue.
Hankealueelle sijoittuu tällä hetkellä ulkoilureitti, mutta se on osayleiskaavan muutoksen yhteydessä merkitty siirrettäväksi hankealueen pohjoispuolelle. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 900 metrin etäisyydellä hankealueesta pohjoiseen.
Hankealueen lähin luonnonsuojelualue on alueen itäpuolella noin 350 metrin päässä
oleva Myllypuron Leppiojan luonnonsuojelualue. Tällä puronvarsialueella suojelukohteena on hajuheinälouhikko. Lisäksi alueella kasvaa silmällä pidettävää kaislasaraa.
Hankealueelta pohjoiseen kilometrin päässä on lisäksi Ylöjärven Mustalammin luonnonsuojelualue, jolla kasvaa noin 150-vuotiasta mänty- ja kuusimetsää.
Hankealuetta lähin Natura-alue on Kaakkurijärvet, joka sijaitsee alueen luode- ja länsipuolella lähimmillään noin 900 metrin etäisyydellä. Kaakkurijärvet on erämainen
luonnontilaisten pienten järvien ja lampien kokonaisuus, joka on valtakunnallisessa
pienvesi-inventoinnissa arvokkaaksi luokiteltu alue. Se on tärkeä kaakkurin pesimäalue. Kaakkurin pesimäpopulaatio on alueella harvinaisen suuri. Kaakkurijärvet on
myös tärkeä retkeilykohde.
Myllypuron Natura-alue sijaitsee noin 2,1 kilometriä hankealueesta kaakkoon. Alue
on muun muassa teollisuus- ja asutusalueeseen rajautuva noin 2,5 kilometriä pitkä
valtakunnallisesti arvokas puronvarsilehto. Alueella on tuoretta ja kosteaa kuusivaltaista lehtoa sekä luonnonmetsien ja pikkujokien ja purojen -luontotyyppejä.
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Hankealue maanmittauslaitoksen maastokartalla (Paikkatietoikkuna.fi)

Kaavoitus
Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. Hankealue sijaitsee Pirkanmaan maakuntakaavan osoittamalla puuterminaali-kohdemerkintäalueella. Maakuntakaavassa

PIRELY/11044/2021

10/25

puuterminaalin osalta todetaan, että terminaalin suunnittelussa liikennejärjestelyjen
toimivuus, asumisen ja muun maankäytön yhteensovittamisen tarpeet sekä lähellä
sijaitsevien Natura-alueiden arvojen turvaaminen on otettava huomioon.
Alueen osayleiskaavassa (Kyynijärvi – Juhansuon osayleiskaavan muutos ja laajennus, hyväksytty 13.5.2019) hankealue on merkitty puu- ja biomassaterminaalin erityisalueeksi (EPT). Kaavan mukaan alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee
huomioida melun- ja pölyntorjunta, hulevesien hallinta ja metsätuhojen estäminen.
Suunniteltu toiminta on kaavan mukaista.
Hankealueen pohjois- ja länsipuolella on virkistysalue. Hankealueella on tällä hetkellä
ulkoilureitti, mutta sen siirto on huomioitu alueen voimassa olevassa yleiskaavassa.
Lisäksi hankealuetta koskevat erityismerkinnät em-1 ja em-2 sekä hankealueen länsipuolella merkintä va-2.
Em-1: 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 kaakkurinpesintäaikaan 15.4.–31.8. välisenä aikana. Lupamenettelyiden
yhteydessä on esitettävä hankkeen pohjalta laadittu meluntorjuntasuunnitelma, jossa
tulee esittää rakentamisen ja toiminnan aikaisen meluntorjunnan menetelmät, -rakenteiden suunnitelmat sekä -seurantasuunnitelma, jotka tulee hyväksyttää ympäristönsuojeluviranomaisella.
- Em-2: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa on varmistuttava
siitä, etteivät Myllypuron (FI0345001) Natura-alueen valuma-alueella 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 vesitalouden ja veden laadun
säilymiseen. Lupamenettelyiden yhteydessä on esitettävä hankkeen pohjalta laadittu
hulevesisuunnitelma, jossa tulee esittää rakentamisen ja toiminnan aikaiset hulevesien hallintamenetelmät, hallintarakenteiden suunnitelmat sekä hulevesien hallinnan
seurantasuunnitelma, jotka tulee hyväksyttää ympäristönsuojeluviranomaisella.
- Va-2: Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia eikä pysyviä työpaikkoja. Lupamenettelyjen yhteydessä on pyydettävä turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunto.
Alueelle kohdistuu myös kaksi hulevesien viivytystä koskevaa merkintää hule1.
- Hule1: Alueellinen hulevesien viivytysallas. Alue tulee varata hulevesien käsittelyä
varten toteutettavalle kosteikolle, laskeutusaltaalle tai lammikolle.
Osayleiskaavassa on myös maininta puu- ja biomassaterminaalia koskevasta kaavamääräyksestä metsätuhojen estämisen huomioimisesta yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa. Osayleiskaavassa ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia luonnonmetsien luontotyyppiin tai sen lajistoon.
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.
Hankealueen maankäytössä on lisäksi huomioitava Tampereen puoleinen maankäytön ohjaus. Myllypuron uuden asemakaava-alueen (Myllypuro II) hulevesiselvityksessä (Sito 2016) on esitetty, että Nokian kaupungin alueelta johdetaan korkeintaan
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350 l/s virtaama Tampereen puolelle Myllypuro II-asemakaava-alueen kautta. Juhansuon pohjoispuolella olevan virtausreitin osuus on tästä 150 l/s.
Tässä ympäristösuunnitelmassa otetaan huomioon yleiskaavan ja Tampereen Myllypuro II asemakaavan ohjaustoimet siten, että ympäristöön kohdistuva kuormitus melun ja hulevesien suhteen ei merkittävästi lisäänny suunnitellun hankkeen rakentamisen tai toiminnan aikana.
Hydrologia
Hankealue ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella tai vettä hyvin johtavalla hiekka- tai
soramuodostumalla. Nokian kaupungin teettämässä koekuoppatutkimuksessa ei koekuoppakohteilla juuri ollut vesihavaintoja, jonka perusteella voidaan päätellä, että
maaperän pohjavettä ei alueella juurikaan ole.
Lähin pohjavesialue, Ylöjärvenharju, veden hankintaa varten tärkeä pohjavesialue, on
hankealueelta lähimmillään noin 1 kilometrin etäisyydellä pohjoisessa ja n. 3 kilometrin etäisyydellä idässä. Hankealueen viereisen maankaatopaikan pohjavedenpinnan
taso havaintoputkista on ollut +141,41 ja +140,42 (mittauspäivämäärä 12.5.2016).
Hankealueen valumavesistö kuuluu Kokemäenjoen vesistöön. Hankealue kuuluu Vihnusjärven valuma-alueeseen. Hankealueen vedet kulkevat pääosin Myllypuron kautta
Vihnusjärveen ja edelleen Pyhäjärveen. Hankealueen länsipuolella olevan vedenjakajan Laajanojan valuma-alueen (35.212) hulevedet puolestaan kulkeutuvat lähes
yksinomaan Kyynijärveen ja sitä kautta Kyyniojaan ja sen jatkona olevaa Kylmänojaa
pitkin Nokianvirtaan. Pintavesien virtaussuunnat hankealueen ympäristössä vaihtelevat. Päävirtaussuunnat ovat hankealueen läpi itään kohti Leppiojaa sekä hankealueen ja NCC Group Oy:n alueen välistä kohti Myllypuroa. Alueelle on tehty hulevesiselvitys osana osayleiskaavan muutosta ja laajennusta v. 2019.
Hankealueen lähimmät vesistöt ovat hankealueen länsipuolella oleva Koukkujärvi n.
1,3 km päässä, joka kuuluu Kaakkurijärvet-Natura-alueeseen. Pohjoisessa lähin järvi
on puolestaan Haukijärvi n. 950 metrin päässä. Nokian vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokiteltu Vihnusjärvi on hankealueesta etelään n. 3,7 kilometrin päässä. Hankealueen läheisyydessä ei ole talousvesikaivoja.
Luontoarvot
Hankealue on ojitettua metsittynyttä suomaata sekä moreenipeitteistä kalliomäen aluetta. Alueen luontotyyppejä ja -arvoja on kartoitettu yksityiskohtaisemmin Nokian kaupungin teettämässä Kolmenkulman keskiosan alueen luontoselvityksessä.
Hankealueen lähin luonnonsuojelualue on alueen itäpuolella, n. 350 metrin päässä
oleva Myllypuron Leppiojan luonnonsuojelualue. Tällä puronvarsialueella suojelukohteena on hajuheinälouhikko. Lisäksi alueella kasvaa silmällä pidettävää kaislasaraa.
Alueen pinta-ala on 4,4 hehtaaria.
Hankealueen läheisyydessä, lähimmillään n. 900 metrin päässä on suurehko Naturaalue, Kaakkurijärvet. Tämä luonnonsuojelualue on erämainen luonnontilaisten pienten järvien ja lampien kokonaisuus, joka on valtakunnallisessa pienvesi-inventoinnissa arvokkaaksi luokiteltu alue. Se on tärkeä pesimäalue uhanalaiselle kaakkurille.
Kaakkurin pesimäpopulaatio on alueella harvinaisen suuri ja lajin tiheys alueella
Etelä-Suomen suurimpia. Järvien ja lampien rantasuot ovat monin paikoin luonnontilaisia. Kaakkurijärvet ovat myös tärkeä retkeilykohde. Alueen suojelun ja hoidon
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painopisteet ovat luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tilan säilyttäminen turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys alueen käyttöä ohjaamalla.
Myllypuron Natura-alue sijaitsee noin 2,1 kilometriä hankealueesta kaakkoon. Alue
on muun muassa teollisuus- ja asutusalueeseen rajautuva noin 2,5 kilometriä pitkä
valtakunnallisesti arvokas puronvarsilehto. Alueella on tuoretta ja kosteaa kuusivaltaista lehtoa sekä luonnonmetsien ja pikkujokien ja purojen -luontotyyppejä.
Hankealueelta pohjoiseen, n. 1 km päässä on lisäksi Ylöjärven Mustalammin luonnonsuojelualue, jolla kasvaa n. 150-vuotiasta mänty- ja kuusimetsää.
Juhansuolta laskevan puron purokivillä kasvaa hajuheinää VT3 molemmin puolin.
Hankkeen ympäristövaikutukset ja niiden rajoittaminen
Alueen rakentamisen ympäristövaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti meluun, pölyyn
ja hulevesiin. Alueen rakentamiseen ja käyttöön liittyvät mahdolliset ympäristövaikutuksen on huomioitu alueen vaiheittaisella rakentamisella ja tarkkailutoiminnoilla siten, että ympäristöarvot eivät toiminnan seurauksena merkittävästi heikkene. Alueen
hulevesien seurantaa tehdään koko puuterminaalitoiminnan aikana.
Melu
Ympäristömeluselvityksessä on tarkasteltu hankealueella sijaitsevan kosteikkoalueen
täyttötoiminnan sekä kosteikkoalueen viereisellä kallioalueella suoritettavan kiviaineksen ottotoiminnan aiheuttamia meluvaikutuksia hankealueen ympäristössä ja lisäksi
melumallinnuksilla on tarkasteltu energiapuuterminaalin toimintojen meluvaikutuksia.
Kohdetta lähimmät asuin- ja vapaa-ajan rakennukset sijaitsevat noin 900 metrin etäisyydellä hankealueen pohjoispuolella. Hankealueen lähin luonnonsuojelualue on alueen itäpuolella, noin 350 metrin päässä oleva Leppiojan luonnonsuojelualue ja länsipuolella lähimmillään noin 900 metrin päässä sijaitsee suurehko Natura-alue, Kaakkurijärvet. Lisäksi hankealueesta pohjoiseen noin kilometrin päässä sijaitsee Mustalammin luonnonsuojelualue. Hankealueen pohjoispuolella on virkistysalue ja hankealueen sisällä kulkee tällä hetkellä ulkoilureitti, mutta sen siirto on huomioitu alueen
voimassa olevassa yleiskaavassa.
Laadittujen melulaskentamallien perusteella hankealue sijaitsee meluvaikutusten
kannalta suotuisassa paikassa ja riittävällä etäisyydellä lähimmistä häiriintyvistä kohteista. Päiväaikaisen keskiäänitason meluvyöhyke 55 dB ulottuu hankealueesta enimmillään noin 300 metrin päähän ja meluvyöhyke 45 dB enimmillään noin 750 metrin
päähän. Melumallinnusten perusteella toiminnan aiheuttamat meluvyöhykkeet leviävät eniten kohteesta katsottuna lounais-kaakko-suuntaan. Hankealueen rakennusvaiheessa 3 päiväaikainen toiminnan aiheuttama 45 dB meluvyöhyke ulottuu lähimmillään noin 300 metrin päähän Kaakkurijärvien Natura-alueesta. Yöaikainen toiminta
alueella on kohtuullisen vähäistä ja toiminnan aiheuttama 45 dB meluvyöhyke ulottuu
enimmillään noin 300 metrin etäisyydelle hankealueesta.
Tarkasteltaessa varsinaisen hankealueen toimintojen aiheuttamia melutasoja alueen
ympäristössä ja kun huomioidaan hakettimen sekä poravaunun melusuojaus ulottuu
pohjoissuuntaan leviävä päiväaikainen toiminnan aiheuttama 55 dB meluvyöhyke
suunnilleen hankealueen rajan tuntumaan ja 45 dB meluvyöhyke enimmillään noin
250 metrin etäisyydelle hankealueen rajasta. Sijoittamalla puunhaketin sekä alueen
rakennusvaiheessa myös poravaunu noin 4–5 metriä korkeiden puupinojen saadaan
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erityisesti pohjoissuuntaan leviäviä melutasoja alennettua merkittävästi. Melusuojaus
huomioiden kohteen pohjois- ja länsipuolella sijaitsevan virkistyskäyttöön tarkoitetun
ulkoilureitin päiväaikainen melutaso LAeq on kaikissa tarkastelutilanteissa noin 40–49
dB.
Laadittujen yhteismelumallien mukaan päiväaikaisen keskiäänitason meluvyöhyke 55
dB ulottuu hankealueista enimmillään noin 600 metrin etäisyydelle ja meluvyöhyke 45
dB enimmillään noin 900 metrin etäisyydelle. Melumallinnusten perusteella toiminnan
aiheuttamat meluvyöhykkeet leviävät eniten kohteesta katsottuna länsi-eteläsuuntaan. Yhteismelumallien perusteella päiväaikainen toiminnan aiheuttama 45 dB meluvyöhyke ulottuu lähimmillään noin 200 metrin päähän Kaakkurijärvien Natura-alueesta. Yöaikainen toiminta hankealueilla on kohtuullisen vähäistä ja toiminnan aiheuttama 45 dB meluvyöhyke ulottuu enimmillään noin 300 metrin etäisyydelle hankealueista.
Alueilla suoritettavien toimintojen aiheuttamia melutasoja on tarkasteltu myös kaakkurin pesintäaikaan 15.4.–31.8. välisenä aikana, jolloin alueilla on käynnissä puuaineksen haketusta sekä kuormaus ja kuljetustoimintaa. Pesintäaikaan päiväaikainen yhteistoiminnan aiheuttama 45 dB meluvyöhyke ulottuu enimmillään noin 300 metrin
etäisyydelle hankealueista ja lähimmillään noin 500 metrin etäisyydelle Kaakkurijärvien Natura-alueesta.
Pöly, ilmanlaatu ja ilmasto
Alle 500 m etäisyydellä ei ole asuinkiinteistöjä tai muita häiriintyviä kohteita. Kiviainestuotannon BAT-selvityksen mukaan yleisesti yli 500 m etäisyydellä murskausalueista sijaitsevissa kohteissa murskaustoiminnan pölypäästöt eivät aiheuta haittoja.
Kallionottotoiminnassa syntyvä pöly voidaan rajata kallionottoalueelle varastokasojen
sijoittelun ja kastelun avulla. Kalliorintaus itsessään estää myös pölyn leviämistä.
Varsinaisen puuterminaalitoiminnan aikana alueella haketetaan metsätähdettä ja runkopuuta. Runkopuu on kosteampaa eikä aiheuta suurta pölyämistä. Mahdollisesti
syntyviä pölyhaittoja pyritään estämään sijoittamalla hakkuri ja hakeaumoja siten, että
tuulen suunta huomioiden valmis tavara estää mahdollisimman hyvin pölyn leviämisen pois toiminta-alueelta. Myös haketuspaikan optimaalisella valinnalla voidaan vaikuttaa toiminnassa mahdollisesti syntyvän pölyn leviämiseen. Myös energiapuukasojen sijoittelulla mahdollisimman lähelle haketuspaikkaa voidaan rajoittaa tehokkaasti pölyn leviämistä.
Pölyämistä aiheutuu eniten kiviaineksen louhinnasta ja murskauksesta. Puuaines
saattaa pölytä haketusvaiheessa. Kasalla oleva kiviaines tai hake ei pölyä, joten kasojen peittämisestä ei ole hyötyä.
Hakkeen tuotannosta mahdollisesti aiheutuvan pölyn vaikutusten tarkkailemiseksi
esitetään pidettäväksi kirjanpitoa tulevista ja lähtevistä materiaaleista. Näin voidaan
haketuksen suunnittelulla reagoida etukäteen mahdollisesti enemmän pölyävien materiaalien sijoitukseen ja kastelutarpeeseen haketuksen yhteydessä. Haketuksessa
voidaan käyttää tarvittaessa vesisumutusta hulevesialtaasta saatavalla vedellä. Hulevesialtaan vesimäärän arvioidaan olevan riittävä, sillä kallionottoa ei tehdä kesäaikana, ja myös haketustarve on pienimmillään kesällä.
Liikenteen aiheuttamaa pölyämistä torjutaan tarvittaessa kastelemalla teitä. Pölyn
vaikutukset eivät ulotu terminaalialueen ulkopuolelle.
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Pölyn lisäksi ilmanlaatuvaikutuksia muodostuu työkoneiden ja ajoneuvojen pakokaasupäästöistä. Näiden ilmanlaatuvaikutukset ovat kuitenkin pienet ja jäävät paikallisiksi.
Energiapuuterminaalihanke mahdollistaa puupolttoaineiden käytön kasvattamisen
Naistenlahden voimalaitoksella, mikä pienentää energiantuotannon fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen vaikutus ilmastoon on positiivinen ja se edistää Tampereen
kaupungin hiilineutraaliustavoitteen toteutumista.
Pintavesivaikutukset
Kyynijärvi-Juhansuon 28.6.2019 voimaan tulleessa osayleiskaavassa ja sen liitteissä
esitetyt hulevesien viivytysratkaisut toimivat hankealueen hulevesisuunnitelman lähtötietona. Lisäksi hulevesisuunnittelun lähtökohta on, että hankealueelta purkautuvien
hulevesien määrä on sidoksissa Myllypuro II asemakaava-alueen hulevesirajoituksiin.
Alueelle rakennetaan ennen toiminnan aloittamista viivytysallas, joka toimii rakentamisen ja käytön aikaisena hulevesien käsittelyssä viimeisenä viivytys-/ selkeytysvaiheena. Allasta syvennetään rakentamisvaiheiden edetessä lammikoksi. Alueen rakentamisen vaiheistuksella hallitaan paremmin muodostuvien hulevesien määrää ja
laatua. Alueen kenttiä kiertävien hulevesipainanteiden tehtävä on toimia esiselkeytyksenä hulevesilammikolle, joka kerää alueen hulevedet ennen purkua louhesuotoojaan, ja sitä kautta Tampereen kaupungin hulevesijärjestelmään asemakaava-alueelle. Hulevesien hallinta liittyy kiinteästi alueen rakentamiseen ja hulevesien hallintaratkaisut sekä niiden vaiheittainen toteuttaminen on yksityiskohtaisesti esitetty hulevesisuunnitelmassa, jota on täydennetty 23.3.2022. Täydennyksessä on otettu huomioon ilmastopaneelin ennusteen huomioiminen hulevesirakenteiden mitoituksessa.
Suunnitelluilla hulevesiratkaisuilla varmistetaan, ettei puuterminaalin rakentamisella
ole merkittävästi Myllypuron Natura-alueen luontoarvoja heikentäviä vaikutuksia, eikä
alueen rakentaminen lisää alueen muun rakentamisen kanssa mahdollisia haitallisia
luontoarvoihin kohdistuvia yhteisvaikutuksia.
Kuormitus ja vesienkäsittely
Puuterminaalin ravinne- ja kiintoainekuormitusta arvioitiin käyttäen Kyynijärvi-Juhansuon hulevesiselvityksen (Sweco Oy 11.3.2020) mukaista arviota maankäytön muutosten vaikutuksista sekä mekaanisesta metsäteollisuudesta ja kaivos- ja louhostoiminnasta saatavien kuormitustietojen perusteella. Maankäytön muutoksella saatu arvio hulevesien vesistökuormituksesta ei tarkastelun perusteella sovellu kuvaamaan
kyseessä olevan toiminnan vesistökuormitusta, joka poikkeaa tyypillisen teollisuus- ja
varastoalueen toiminnasta. Myöskin mekaanisen metsäteollisuuden arvio vesistökuormituksesta on teoreettinen, eikä saatavilla ole tarkempia seurantatietoja laadukkaan vesistökuormitusarvion tekemiseen. Kaivos- ja louhostoiminnan osalta saatu
arvio kuvannee toiminnan vesistövaikutuksia riittävällä yleistason tarkkuudella.
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Ottoalueen hulevesien käsittely tapahtuu johtamalla ottopohjalle kertyvät hulevedet
(sadevesi ja kasteluvesi) ottopohjan kallistuksilla kenttää kiertävään hulevesipainanteeseen ja sitä kautta hulevesialtaalle. Louhitussa painanteessa suotautuminen hidastaa ja selkeyttää hulevesiä jo matkalla hulevesialtaalle. Hulevesiin sekoittuu murskeista hienoainesta, joka selkeytysaltaassa laskeutuu pohjalle ”sakkapesään”. Murskerakeiden pinnoilta voi myös liueta vähäisesti kivessä luontaisesti esiintyviä metalleja tai muita haitta-aineita, jotka pyrkivät reagoimaan ja sitoutumaan altaaseen kertyvän kasvillisuuden ja sorasuodattimen kanssa.
Alueen hulevesisuunnitelmassa on huomioitu kiintoaineen pidättyminen koko alueen
kattavilla viivytysrakenteilla. Myös hallitulla purulla pienennetään ympäristön vesistökuormitusta. Alueen hulevesiratkaisut on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat kiintoaineen pidättymisen myös viivytysrakenteissa ennen varsinaista hulevesiallasta,
jossa veden loppusuodatus ja käsittely tapahtuu. Taulukossa 4 esitettyä arvoja voidaan siis pitää teoreettisina arvioina, jotka todennäköisesti alittuvat suunnitteluratkaisuilla.
Alueen hulevesillä ei ole käsittely- ja hallintatoimenpiteiden jälkeen arvioitu olevan
merkittävää vaikutusta lähipintavesien tilaan. Alueelle suunnitellut viivytyslouherakenteet toimivat suodatusrakenteina, ja kasvillisuuden kertyessä niihin suodatusvaikutus
lisääntyy. Alueelle voidaan myös istuttaa tai kylvää typpeä sitovaa kasvillisuutta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus
Energiapuuterminaalin perustaminen vähentää alueen metsäistä pinta-alaa. Hankealueen pohjois- ja länsipuolelle jää metsäinen virkistysalue. Puuterminaalialueen rakentaminen edellyttää alueen läpi kulkevan ulkoilureitin siirtoa pohjoisemmaksi, ja se
toteutetaan osana hanketta.
Hankkeella ei saa olla hankealueen läheisyydessä sijaitsevien Natura-alueiden ja
muiden suojeltujen kohteiden luontoarvoja heikentäviä vaikutuksia. Tässä suunnitelmassa alueen rakentamiseen ja käyttöön liittyvät mahdolliset ympäristövaikutuksen
on huomioitu alueen vaiheittaisella rakentamisella ja tarkkailutoiminnoilla siten, että
ympäristöarvot eivät toiminnan seurauksena merkittävästi heikkene.
Metsätuhoja estetään ensisijaisesti puutavaran oikea-aikaisella hakettamisella. Tarvittaessa mänty- ja kuusipuutavarapinojen pintakerros voidaan peittää lehtipuukerroksella tai käyttää muita valtioneuvoston asetuksen 1087/2013 4 §:n mukaisia
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toimenpiteitä. Kyynijärvi–Juhansuon osayleiskaavan Natura-arvioinnissa on arvioitu,
että riski metsätuhoja aiheuttavien hyönteisten haitoista Natura-alueen puustoisille
luontotyypeille on vähäinen. Puuterminaalin etäisyys Natura-alueesta on yli 600 metriä, kun riittävänä suuren puuvaraston etäisyytenä kuusi- ja mäntymetsiin pidetään
yleensä 200–400 metriä.
Yhteisvaikutukset
Yhteisvaikutuksia melun, pölyn ja hulevesien osalta on tarkasteltu myös Tampereen
ja Nokian Kolmenkulman kiertotalous -hankkeen ja Nokian Myllypuron kiviainesottoja kiertotalous -hankkeen yhteisessä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.
Melu
Selvityksessä on huomioitu kiertotalousalueiden lisäksi alueen nykyiset teolliset toimijat tieliikennemelu sekä energiapuuterminaalihanke.
Kolmenkulman kiertotalousalueiden YVA-selostuksessa esitetyt melumallinnuksen
yhteisvaikutukset energiapuuterminaalin kanssa:
Kolmenkulman ja Myllypuron ollessa hankevaihtoehdossa VE0+ ja energiapuu- terminaalin ollessa vaiheessa V2 (energiapuuterminaalin toiminta aloitettu, kallionottoalueen louhinta aloitettu) lisääntyy Kaakkurijärven Natura-alueen päiväajan keskiäänitaso. Koukkujärvi ja sen ympäristö on laajalta alueelta luonnonsuojelu-alueiden
ohjearvorajan 45 dB ylittävässä keskiäänitasossa rauhoitusaikaan 16.4. – 31.8. Mallinnuksessa on huomioitu terminaalialueen länsireunalle esitetty + 6 m korkea melusuojauksena toimiva puupino. Ohjearvoylitystä esiintyy myös Kiima-lammella.
Kolmenkulman ja Myllypuron ollessa hankevaiheessa VE2 ja energiapuuterminaalin
ollessa vaiheessa V2 keskiäänitasot ovat suurimmillaan. Koukkujärvi ja sen ympäristö on suurelta osin yli 45 dB päivämelualuetta. Myös Kivikeskujärven itäosat ovat
45 dB ylittävässä tasossa rauhoitusaikaan. Rauhoitusajan ulkopuolella Kaakkuri-järvien Natura 2000-alue, Koukkujärvi, on lähes kokonaan yli 45 dB melualuetta ja Kivikeskujärven alueen itäreuna yli 45 dB melualuetta. Lähes koko Kivikeskujärvien alue
ja Ruokejärven alue on 40-45 dB päivämelualuetta.
Energiapuuterminaali nostaa hieman keskiäänitasoa Haukijärven rannalla. Tilanteessa, kun Kolmenkulmassa ja Myllypurossa ollaan hankevaihtoehdossa VE2 ja
energiapuuterminaali on vaiheessa V2 kaakkurien pesintäaikaan lähimmät asuinrakennukset ja loma-asunnot ovat 50 dB tasossa ja pesintäajan ulkopuolella vielä hieman suuremmassa keskiäänitasossa.
Melumallinnus sisältää epävarmuustarkastelun. Pohjoismaisen teollisuusmelumallin
epävarmuus on riippuvainen mm. melulähteen ominaisuuksista ja maastomallin
maastonmuotojen korkeusvaihtelusta. Yleisesti epävarmuuden voidaan todeta olevan
2-5 dB alle 500 metrin laskenta etäisyyksillä, joihin malli on tarkoitettu.
Kolmenkulman ja Myllypuron kiertotalouskeskusten hankevaihtoehtojen melumallinnus on tehty yleisen käytännön mukaan kummankin hankevaihtoehdon osalta toiminnankuvauksen mukaisilla enimmäistoimintamäärillä ja -ajoilla. Melumallinnuksella
tuotetut melualueet kuvaavat siten hankevaihtoehdon melualueita suurimmillaan. Kyseessä on siis eräänlainen ylärajaestimointi. Kun tällä periaatteella muodostettujen
Kolmenkulman ja Myllypuron hankevaihtoehtojen melualueita yhdistetään yhdeksi
kokonaismelutason melukuvaksi, muodostuu kokonaismelutaso kahdesta maksimaalisen toiminnan melualueesta. Tällaisen tilanteen muodostuminen on mahdollista
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tapahtua, mutta todennäköisyys siihen, että toiminta-ajat tai toiminnan volyymi on todellisuudessa mallinnettua pienempää kasvaa, jolloin myös yhteismelun vaikutus jää
monesti mallinnettua pienemmäksi.
Pöly
Kolmenkulman kiertotalousalueiden YVA-selostuksessa on arvioitu yhteisvaikutuksia
ilmanlaatuun. Päästöjä voi muodostua tietyissä tapauksissa Kolmenkulman ja Myllypuron kiertotalouskeskusten toimintojen kanssa yhtä aikaa, jolloin hiukkasten leviämisvaikutukset voisivat olla yhtäaikaisia ja vaikuttaa ohje- ja raja-arvoihin verrannollisiin pitoisuuksiin. Verrannollisten pitoisuuksien ei arvioida kuitenkaan ylittyvän
hankealueen ulkopuolella.
Energiapuuterminaali, jonka raaka-aineiden käsittelystä leviää ympäristöön vähäisiä
määriä hiukkasia, kuten puupölyä ja maa-ainespölyä. Puupölyä syntyy mm. louhintaja energiapuuterminaalitoiminnasta. Lisäksi toiminnasta aiheutuu 21 edestakaista kuljetusta päivässä, mikä voi nostaa ilman hiukkaspitoisuuksia hetkellisesti. Kohteessa
ei varastoida jätepuuta, kyllästettyä puuta tai muuta ympäristölle haitallisia aineita sisältävää puuainesta, josta voisi kulkeutua ympäristölle haitallisia aineita.
Pölymallinnuksen perusteella pitoisuudet jäivät pieniksi tai melko pieniksi ja vaikutukset jäävät hankealueelle. Liikennereiteiltä voi kuitenkin paikallisesti aiheutua pölyhaittaa.
Hulevedet
Kolmenkulman ja Myllypuron kiertotalouskeskuksilla sekä Metsänhoitoyhdistyksen
puuterminaalilla ei arvioida olevan merkittäviä yhteisvaikutuksia Myllypuron tai Vihnusjärven vedenlaatuun tai virtaamiin. Suunnitelmien mukaan puuterminaalin hulevesiä ei johdeta Kolmenkulman ja Myllypuron kiertotalouskeskusten laskeutusaltaisiin,
jolloin ne eivät vaikuta laskeutusaltaiden puhdistustehoihin. Suunnitelman mukaan
puuterminaalin rakentamisella ei ole merkittävästi Myllypuron Natura-alueen luontoarvoja heikentäviä vaikutuksia, eikä alueen rakentaminen lisää alueen muun rakentamisen kanssa mahdollisia haitallisia luontoarvoihin kohdistuvia yhteisvaikutuksia. Lisäksi suunnitelmassa on todettu, että hulevesikuormitus puuterminaalin valuma-alueelta ei tule lisäämään valuntaa luonnontilaiseen valumaan verrattuna.
Laskennallisiin arvioihiin liittyy kuitenkin aina epävarmuuksia, jonka vuoksi vaikutusten seuraamiseksi ehdotetaan nykyistä hulevesien tarkkailua jatkettavan sekä Kolmenkulman että Myllypuron kiertotalouskeskusten alueilla. Toiminnan päätyttyä vesien tarkkailua jatketaan myöhemmin laadittavan jälkitarkkailuohjelman mukaisesti.
Vaikutukset Myllypuron ja Kaakkurijärven Natura 2000-alueille
Ramboll Finland Oy on laatinut luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin
Myllypuron ja Kaakkurijärvien Natura-alueiden läheisyyteen suunniteltujen Tampereen ja Nokian Kolmenkulman kiertotalouskeskuksen ja NCC:n kiertotaloushankkeen
sekä Tampereen sähkölaitoksen ja Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen (myöhemmin MHY) puuterminaalihankkeen yhteisvaikutuksista Myllypuron ja Kaakkurijärvien
Natura 2000 -alueisiin.
Natura-arvioinnin johtopäätöksissä todetaan:
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Kiertotalouskeskuksien hulevesien hallintasuunnitelmassa esitetyillä toimilla estetään
hankealueen ulkopuolelle johdettavien laadulliset ja määrälliset hulevesien muutokset. Näin ollen estetään myös Myllypuron Natura-alueeseen mahdollisesti aiheutuvien välillisten haitallisten vaikutusten syntyminen. Yhteisvaikutukset puuterminaalin
hulevesien kanssa jäävät enintään vähäisiksi. Hankealueelta syntyvien hulevesien
osuus koko puron virtaamasta ja vesimäärästä arvioidaan vähäiseksi. Nämä ja hulevesisuunnitelman mukaiset käsittelytoimet huomioituna on epätodennäköistä, että
Myllypuron Natura-alueen suojeluperusteisiin kohdistuisi tästä hankkeesta aiheutuvia
merkittäviä haitallisia vaikutuksia poikkeuksellisissakaan tulvatilanteissa. Kolmenkulman ja Myllypuron kiertotalouskeskuksilla sekä Metsänhoitoyhdistyksen puuterminaalilla ei arvioida olevan merkittäviä yhteisvaikutuksia Myllypuron vedenlaatuun tai virtaamiin. Täten arvioidaan, että hanke ei heikennä niitä arvoja, joiden perusteella alue
on liitetty osaksi Natura 2000 -verkostoa.
Kolmenkulman ja Myllypuron kiertotalouskeskusten hankevaihtoehtojen melumallinnus on tehty yleisen käytännön mukaan kummankin hankevaihtoehdon osalta toiminnankuvauksen mukaisilla enimmäistoimintamäärillä ja -ajoilla. Melumallinnuksella
tuotetut melualueet kuvaavat siten hankevaihtoehdon melualueita suurimmillaan. Kyseessä on siis eräänlainen ylärajaestimointi. Kun tällä periaatteella muodostettujen
Kolmenkulman ja Myllypuron hankevaihtoehtojen melualueita yhdistetään yhdeksi
kokonaismelutason melukuvaksi, muodostuu kokonaismelutaso kahdesta maksimaalisen toiminnan melualueesta. Tällaisen tilanteen muodostuminen on mahdollista tapahtua, mutta todennäköisyys siihen, että toiminta-ajat tai toiminnan volyymi on todellisuudessa mallinnettua pienempää kasvaa, jolloin myös yhteismelun vaikutus jää
monesti mallinnettua pienemmäksi.
Kaakkurijärven Natura-alueella päiväajan keskiäänitasot nousevat lähinnä Koukkujärven, Pikku-koukkujärven ja Kiimalammin alueella sekä pienissä määrin Saapaslammen, Pikku Kivikeskun ja Kivikeskun alueella. Melunlähde, johon ei liity näköyhteyttä
ei aiheuta linnuissa yhtä voimakkaasti pelästymisreaktiota kuin tilanteessa, jossa linnulla on näköyhteys melua aiheuttavaan toimintoon riippumatta siitä, onko kyseessä
tasainen vai impulssimainen melu. Koukkujärven alueella on melumallinnuksen perusteella raja-arvot ylittävää päiväaikaista melua lähialueiden toiminnoista jo nykytilanteessa. Koukkujärven alueella on myös varsin aktiivisen virkistyskäytön vuoksi
melua ja visuaalista häiriötä, jotka vaikuttavat Kaakkurijärvien Natura-alueen mainittuun erämaisuuteen heikentävästi. Koukkujärvellä, Pikku-Koukkujärvellä ja Kiimalammella, joissa päiväaikainen melutaso ylittyy jo nykyisellään, ei ole havaittu melun häiritsevän kaakkurin pesintää. Ihmiskorvin kuultava melu ei ole vaikuttanut kaakkurien
käyttäytymiseen. Vaikka 45 dB:n melualue alueella kasvaakin joissakin vaihtoehdoissa, voidaan kaakkurien nykyisestä käyttäytymisestä päätellä, että kaakkuri ei häiriinny melusta vaan pikemminkin rannoilla liikkuvista ihmisistä. Melun aiheuttamat
vaikutukset voidaan arvioida hankkeen keston vuoksi pitkäaikaiseksi tai pysyväksi,
mutta niiden ei silti arvioida heikentävän Kaakkurijärvien Natura-alueen kykyä ylläpitää populaatioita ja niitä arvoja, joiden perusteella alue on liitetty osaksi Natura 2000verkostoa, johtuen siitä, että alueella lajisto on jo tottunut vastaavaan meluun eikä
meluun ei liity näköyhteyttä ja melun kasvu on vähäistä.
Pirkanmaan ELY-keskus on antanut Natura-arvioinnista lausunnon 25.4.2022 (dnro
PIRELY/2038/2020, PIRELY/2626/2020).
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ASIAN KÄSITTELY
Pirkanmaan ELY-keskus on hankkeesta vastaavan toimittamien asiakirjojen lisäksi
hyödyntänyt päätöksenteossa Kolmenkulman kiertotalousalueiden YVA-selostusta
(dnro PIRELY/2038/2020) ja Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa vireillä olevan maa-ainestenottohakemuksen tietoja.
Viranomaisten kuuleminen
Pirkanmaan ELY-keskus järjesti hankkeesta viranomaisten kuulemistilaisuuden
22.2.2022. Mukana kuulemistilaisuudessa olivat hankevastaavan ja yhteysviranomaisen edustajien lisäksi edustus Pirkanmaan liitolta sekä ympäristönsuojelun, ympäristöterveyden ja kaavoituksen viranomaisia Nokian, Ylöjärven ja Tampereen kaupungilta. Pirkanmaan pelastuslaitoksen kannanotto saatiin tilaisuuteen ennakkolausuntona. Tilaisuudesta laadittiin muistio, joka on päätöksen liitteenä.
Hankevastaavalla oli kuulemistilaisuudessa mahdollisuus antaa vastineensa.
ELY-KESKUKSEN RATKAISU
Pirkanmaan ELY-keskus päättää, että Tampereen Sähkölaitos Oy:n ja Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen Kolmenkulman energiapuuterminaalin ja maaainestenotto hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.
ELY-keskuksen ratkaisun perustelut
YVA-menettelyn soveltaminen hankeluettelon perusteella
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävät sellaiset hankkeet ja niiden
muutokset, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVA-laki 3 § 1
mom.). Hankkeet, joihin sovelletaan aina arviointimenettelyä, on määritelty YVA-lain
liitteenä 1 olevassa hankeluettelossa.
Hankeluettelon kohdan 2 b) mukaan ympäristövaikutusten arviointia edellyttää kiven,
soran tai hiekan otto, kun ottamisalueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa.
Energiapuuterminaalihankkeessa ottoalueen pinta-ala on 11,3 ha hehtaaria ja vuosittainen ottomäärä enintään 130 000 m3krt. Siten hanke ei ole yksinään maa-ainestenoton osalta niin suuri, että se edellyttäisi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon kohdan 2 b) perusteella.
YVA-menettelyn soveltaminen yksittäistapausharkinnan perusteella
Arviointimenettelyä sovelletaan kuitenkin lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen
hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun
muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri
hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia
Hankkeella voi olla koosta riippumatta laatunsa tai sijaintipaikan vuoksi merkittäviä
haitallisia ympäristövaikutuksia esimerkiksi luonnon, kulttuurin tai muun YVA-asetuksen 2 §:ssä tarkoitetun tekijän suhteen herkällä alueella tai toisaalta kuormittuneella
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alueella. Tällöin hankkeesta tulee tehdä yksittäispäätös YVA-menettelyn soveltamisesta.
Päätöksenteossa otetaan lisäksi huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä
vaikutusten luonne. Päätöksenteon perustana olevista tekijöistä säädetään YVA-lain
liitteessä 2 ja YVA-asetuksen 2 §:ssä (YVA-laki 3 § 3 mom.). Arviointimenettelyn soveltamisalaa koskevassa oikeudellisessa päätösharkinnassa on otettava huomioon
hankkeesta vastaavan esittämät mahdollisuudet vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia tehokkaasti (YVA-lain liite 2, 3. kohta vaikutusten luonne, h-alakohta).
Kun tarkastellaan YVA-lain liitteen 2 mukaisesti hankkeen ominaisuuksia, niistä keskeisin on hankkeen koko. YVA-lain hankeluettelon luonnonvarojen ottoa ja käsittelyä
koskevan kohdan 2b) mukaan YVA-menettelyä sovelletaan aina kiven, soran tai hiekan ottoon, kun ottamisalueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava maa-ainesmäärä on vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Energiapuuterminaalin kalliokiviainesten ottoalue alittaa YVA-rajat, koska ottoalue on 11,3 hehtaaria ja vuosittainen ottomäärä enintään130 000 m3krt. Energiapuuterminaalitoiminta ei ole YVAhankeluettelossa. Suunniteltu kiviainesten ottoalueen koko vastaa noin 45,2 % YVAlain liite 1 hankeluettelon kohdan 2 b) hankkeesta pinta-ala perusteisesti ja 65 % otettavan enimmäisottomäärän perusteella vuodessa.
Hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutukset
Ottaen huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti, vaikutusten luonne sekä hankkeesta vastaavan esittämät lieventämistoimet, hankkeen toteutuminen ei aiheuta todennäköisesti sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka olisivat verrattavissa YVA-lain liitteessä 1 mainittujen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
edellyttävien hankkeiden vaikutuksiin.
Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 hankealueelle on osoitettu puuterminaali-kohdemerkintä sekä Tampereen kaupunkiseudun läntinen yritysalueiden kehittämisvyöhykemerkintä. Maakuntakaavassa puuterminaalin osalta todetaan, että terminaalin suunnittelussa liikennejärjestelyjen toimivuus, asumisen ja muun maankäytön yhteensovittamisen tarpeet sekä lähellä sijaitsevien Natura-alueiden arvojen turvaaminen on otettava huomioon.
Hanke ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia tai yhteisvaikutuksia nykyiseen maankäyttöön ja kaavojen toteuttamiseen, sillä toiminta sijoittuu alueelle, joka on osoitettu puuterminaalitoimintaan.
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.
Hankealueen itäpuolella noin 350 metrin etäisyydellä sijaitsee hajuheinäesiintymä
Leppiojan luonnonsuojelualueella. Hajuheinä on koko maassa rauhoitettu ja kuuluu
luontodirektiivin liitteen IV (b) lajeihin, jotka ovat tiukasti suojeltuja luonnonsuojelulain
49 §:n nojalla. Puuterminaalihankkeen vaikutuksista lähinnä pölyvaikutukset yhdessä
Kolmenkulman kiertotaloushankkeen pölyvaikutusten kanssa saattaisivat ulottua Leppiojan hajuheinäesiintymän valoisaan avolouhikkoon. Itse louhikossa pölyvaikutusta
lieventävää puustoa tai muuta kasvillisuutta ei juuri ole. Näin ollen hankealueiden ja
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hajuheinäesiintymän väliin jäävä puustoinen vyöhyke nousee merkittävään rooliin
hankealueella toteutettavien pölynhallintakeinojen, mm. kastelu lisäksi pölyvaikutusten torjumisessa. Hajuheinän menestymisen keskeisenä edellytyksenä on mm. kasvupaikan vesitalouden säilyminen, mihin puuterminaalihanke ei käytettävissä olevan
tiedon perusteella juurikaan vaikuta, sillä mm. hulevedet on suunniteltu johdettavan
hankealueelta kaakon suuntaan. Hankkeiden vaikutuksia hajuheinään tulee seurata
säännöllisesti.
Puuterminaalin hankealueeseen rajoittuvien Kolmenkulman ja Myllypuron kiertotaloushankkeiden YVA-menettelyn yhteydessä toteutetussa luontoselvityksessä keväällä 2020 havaittiin puuterminaalin läheisyydestä viitasammakon lisääntymisalue
nykyisen Kolmenkulman maanvastaanottoalueen eteläreunassa sijaitsevasta lammikosta ja kosteikosta. Puuterminaalin alkuperäistä hulevesisuunnitelmaa laadittaessa
lisääntymisalueesta ei ole ollut tietoa, mutta päivitetyssä hulevesien hallintasuunnitelmassa todetaan viitasammakkoalueelle esitetty tielinjaus alustavaksi, jota voidaan
muuttaa lisääntymispaikka huomioivaksi. Kyseessä olevaa lisääntymispaikkaa koskee luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen heikentämisen ja hävittämisen kielto. Puuterminaalialueen tieyhteyden rakentamisen, pölyvaikutusten estämisen sekä hulevesien johtamisen osalta tulee viitasammakon lisääntymisalue huomioida riittävällä tavalla luonnonsuojelulain 49 §:n vastaisten seurausten välttämiseksi hankkeen jatkosuunnittelussa. Kolmenkulman ja Myllypuron kiertotalouskeskusten YVA-menettelyn
yhteydessä on esitetty suunnitelma viitasammakon lisääntymispaikan vesitalouden
säilyttämiseksi.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan lähistöllä sijaitsevan viitasammakon lisääntymis- ja levähdysalueen ja hajuheinän esiintyminen on otettu huomioon ja niihin kohdistuvat vaikutukset pystytään estämään suunnittelulla.
Hankealueen rakentamisen suurimmat riskit kohdistuvat Myllypuron vesitalouden tasapainoon ja sitä kautta lehtoluonnon säilymiseen ja Vihnusjärven vedenlaadun muutoksiin. Päivitetty hulevesisuunnitelmassa on otettu huomioon Suomen Ilmastopaneelin ennusteet rankkasateiden voimistumisesta. Hankkeesta ei ole tulossa lisäkuormitusta, joka lisäisi Myllypuroon tai Vihnusjärveen kohdistuvia vaikutuksia.
Hanke ei ennalta-arvioiden sisällä erityisiä suuronnettomuus- tai katastrofiriskejä, kun
otetaan huomioon hankkeesta vastaavan varautuminen metsätuhojen ja tulipalojen
varalta. Metsätuhoja estetään puukasojen sijoittelulla ja tarvittaessa peittämällä, oikea-aikaisella haketuksella ja varastointiaikaa rajoittamalla. Tulipaloriskiin varaudutaan järjestämällä alueelle alkusammutuskalustoa, lisäksi hulevesiallas toimii myös
sammutusvesialtaana. Lisäksi tulipaloriski otetaan huomioon hakekasojen sijoittelussa. Kasojen väliin jätetään riittävästi tilaa liikkumiseen ja sammutustöihin. Hakekasoja ei pidetä liian suurina ja hakkeen pitkiä varastointiaikoja vältetään itsesyttymisriskin pienentämiseksi. Terminaalille laaditaan pelastussuunnitelma ja henkilökuntaa
koulutetaan hätätilanteita varten. Alueen liikennettä kontrolloidaan sisääntulotielle
asennettavalla lukitulla portilla sekä alueelle asennettavalla valvontakameralla. Pelastuslaitos edellyttää lisäksi, että riittävä ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettu sammutusveden saanti erityisesti kuivana aikana on turvattu.
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Suunnitellun hankkeen kesto on kokonaisuutena pitkäaikainen, maa-ainelupaa haetaan 10 vuodeksi ja energiapuuterminaalitoiminta on pysyvää. Toimintojen haittavaikutukset ovat luonteeltaan osittain kausiluonteisia sekä osittain pysyviä. Ottamistoiminnan vaikutus on ympäristössään palautumaton. Ottamistoiminnan jälkeen alue
tyhjennetään hakkeesta ja mahdollisesti hakettamattomasta runkopuusta/metsätähteestä. Ensisijaisesti puuaines toimitetaan polttoaineeksi voimalaitokselle ja toissijaisesti se kuljetetaan varastoitavaksi muualle. Terminaalitoimintaan liittyvä laitteisto
poistetaan ja alue siistitään.
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia maantieverkkoon, vaan toiminto sijoittuu
maantieverkon kannalta sopivalle alueelle.
Yhteisvaikutukset
Suunnitellusta hankkeesta voi aiheutua yhteisvaikutuksia olemassa olevien toimintojen kanssa.
Hankkeen mukaisesta toiminnasta syntyy yhteisvaikutuksia muiden melua ja pölyä
aiheuttavien hankkeiden kanssa. Mallinnusten perusteella hankkeesta ei kuitenkaan
aiheudu merkittäviä melu- ja pölyvaikutuksia. Melun sekä pölyn leviämistä ehkäistään
BAT-menettelyin ja rajoittamalla meluavimpia toimintoja kaakkurien pesintäaikana.
ELY-keskuksen laskelmien mukaan Energiapuuterminaalin ja Kolmenkulman kiertotalousalueen yhteisvaikutus Myllypuron typpipitoisuuteen on keskivirtaamalla ja keskimääräisellä kuormituksella laskettuna 338,8 µg/l ja sVemalalla laskettuna 325 µg/l,
käyttäen energiapuuterminaalin osalta 30.3.2021 päivätyn täydennyksen taulukossa
4 ilmoitettuja kuormitusarvioita ja kiertotalousalueen hankevaihtoehtoa V3. Yhteisvaikutus Vihnusjärven typpipitoisuuteen on sVemalalla laskettuna 230 µg/l. Kiertotalousalueen hankevaihtoehdolla V2 laskettuna vesistöön kohdistuvat yhteisvaikutukset
ovat typen suhteen vain hieman lievemmät kuin vaihtoehdolla V3.
Energiapuuterminaalin fosforikuormituksen vaikutus Myllypuron fosforipitoisuuteen on
yksinään keskivirtaamalla ja keskimääräisellä kuormituksella laskettuna 8,3 µg/l ja
sVemalalla laskettuna 8,5 µg/l. Vaikutus Vihnusjärven fosforipitoisuuteen on sVemalalla laskettuna 3,5 µg/l. Vihnusjärven keskimääräinen pitoisuus on 3. kauden luokittelussa käytettyjen tietojen mukaan keskimäärin 14 µg/l.
Vihnusjärven typpipitoisuus on 3. luokittelukauden päätöksen mukaan tyydyttävä ja
fosforin erinomainen. Typen pitoisuusnousu 310 µg/l laskisi järven tilaluokan välttäväksi typen osalta ja myös sVemalan arvio 230 µg/l laskee tilaluokan tyydyttävän ja
välttävän tilaluokan rajalle. Fosforin pitoisuusnousu 3,5 µg/l laskisi Vihnusjärven tilan
fosforipitoisuuden osalta erinomaisen ja hyvän tilaluokan rajalle. Järven ekologinen
tila on kokonaisuudessaan luokiteltu hyväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminta saattaa vaarantaa järven hyvän ekologisen tilan säilymisen tai vähintään muodostaa riskin tilaluokan heikkenemiselle. Ekologinen tila olisi vaarassa laskea kuormituksen
kasvun seurauksena hyvästä tyydyttäväksi. Fosforin vaikutusarvioinnissa ei ole huomioitu yhteisvaikutusta Kolmenkulman kiertotalousalueen kanssa.
Kiintoaineksen osalta energiapuuterminaalin vaikutukset yksinään ovat sVemalalla
arvioituna vähäisiä. sVemalan arvio ei kuitenkaan huomioi maapartikkeleiden eroavuuksia laskeutumisnopeudessa, joten arvio on hyvin epävarma. Karkeampi aines
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laskeutunee tehokkaasti, mutta hienoaines voi kulkeutua vesien purkureitillä hyvinkin
pitkälle. Vaikutusten suuruus riippuu pitkälti siitä, millaisesta aineksesta kiintoaineskuormitus koostuu. Kiintoainekuorman vaikutus kohdistuu ensi sijassa ojastoon ennen Myllypuroa. Toisaalta ojastoon laskeutuva kiintoaine voi ajan myötä suurilla virtaamilla lähteä liikkeelle ja päätyä Myllypuroon. Vesienpuhdistusrakenteilla ja niiden
tehokkuudella on siten keskeinen merkitys vesistövaikutusten vähentämisessä.
Laskelmissa ei ole huomioitu vesienpuhdistusrakenteiden kuormitusta pienentävää
vaikutusta. Yleisesti ottaen laskeutusaltaiden kyky pidättää ravinteita ja kiintoainesta
vaihtelee suuresti. Karkeampi kiintoaines pidättyy hienojakoisempia maapartikkeleita
tehokkaammin. Kiintoainekseen sitoutuneet ravinteet ja haitta-aineet pidättyvät altaisiin niihin laskeutuvan kiintoaineksen mukana, mutta liukoisessa muodossa oleva aines ei altaisiin juuri pidäty. Hankeasiakirjoissa esitetty laskeutusaltaiden 90 % reduktio kiintoaineksen osalta on varsin optimistinen. Lisäksi yksin kiintoaineksen perusteella vesistövaikutusten arviointi ei ole perusteltua, sillä hulevesien mukana vesiin
päätyvät kuormitusjakeet käyttäytyvät eri tavalla, eikä kiintoaineksen pohjalta tule
tehdä suoria päätelmiä, kuten edellä kuvatut laskelmat osoittavat.
Laskelmat osoittavat, että on erittäin tärkeää panostaa hulevesien laadun, kuormituksen määrän ja vesistövaikutusten seurantaan, etenkin kun niiden ennalta arviointi sisältää runsaasti epävarmuuksia, eikä syntyvän kuormituksen laatua ja määrää täysin
tunneta. Laskeutusaltaat eivät välttämättä ole riittävä vesienpuhdistusmenetelmä, joten toiminnassa tulee varautua vesienpuhdistusmenetelmien tehostamiseen. Kiintoaine- ja fosforikuormituksen yhteisvaikutukset Kolmenkulman kiertotalousalueen
kanssa tulee lisäksi arvioida erikseen. Jotta toiminta voidaan vesienhoidon näkökulmasta ja Weser päätökseen (EU-tuomioistuimen 1.7.2015 antama tuomio, C-461/13)
linjaten hyväksyä, tulee hulevedet puhdistaa uudenaikaisilla ratkaisuilla ja hulevesikuormituksen pienentyä huomattavasti. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan haitallisia vaikutuksia pystytään kuitenkin vähentämään hulevesien hyvällä hallinnalla ja ottamalla käyttöön tehokkaita vesienkäsittelymenetelmiä.
Kolmenkulman ja Myllypuron sekä puuterminaalihankkeen yhteisvaikutuksia suhteessa Kaakkurijärvien sekä Myllypuron Natura-alueiden suojeluarvoihin on tarkasteltu 13.1.2022 päivätyssä Natura-arvioinnissa. ELY-keskus on antanut Natura-arviointia koskevan luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen lausuntonsa 25.4.2022. Lausunnon johtopäätökset tulee huomioida hankkeen edetessä.
SELVILLÄOLOVELVOLLISUUS
Vaikka hankkeeseen ei sovellettaisi arviointimenettelyä, on hankkeesta vastaavan
sen lisäksi, mitä erikseen säädetään, oltava riittävästi selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää (YVA-laki 31 §).
JATKOTOIMENPITEET
Hankkeessa tulee kiinnittää erityishuomiota meluntorjuntaan ja melutasojen seurantaan ja toteutuksen suunnittelussa on suositeltavaa kiinnittää huomiota toiminnan toteuttamiseen siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän meluhaittaa ympäristölle. Meluntorjunnan kannalta alueella suoritettavat toiminnot olisi hyvä sijoittaa
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mahdollisimman alhaiselle tasolle ja lähelle ottorintausta tai varastointikasoja. Lisäksi
toiminnassa tulee huomioida tuotannon kannalta parhaat käyttökelpoiset tekniikat ja
kiinnittää huomiota oikeanlaiseen ja kunnossa olevaan kalustoon.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon hankealueen
kaakkoispuolella sijaitseva viitasammakkoalue ja sen vesitalouden ylläpito ja alueen
vedenlaadun turvaaminen tieyhteyksiä suunniteltaessa. Lisäksi tulee tarvittaessa lieventää alueelta ja tieltä aiheutuvaa pölyhaittaa.
Hankkeen rakentamis- ja toiminta-ajan pölyvaikutuksia tulee seurata säännöllisesti
läheiseen Leppiojan hajuheinäesiintymään esimerkiksi yhteistarkkailuna muiden alueen pölyävien toimintojen kanssa.
Puuterminaalin lähtevän veden laatua on syytä tarkkailla terminaalin toiminta-aikana.
Tällöin ympäristösuunnitelmassa esitettyyn tarkkailusuunnitelmaan tulee lisätä kokonaisfosfori- ja kiintoainemääritykset.
Hankkeesta vastaavan on varmistuttava, ettei lasketusaltaan vedenkäyttö pölyntorjuntaan tai sammutusvetenä vaikuta Myllypuron vesitasapainoon.
ELY-keskuksen Natura-arviointia koskevan luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen lausunnon johtopäätökset tulee huomioida hankkeen edetessä.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki 252/2017): 3, 11, 12, 13,
31, ja 37 § sekä liitteet 1 ja 2.
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-asetus
277/2017): 1 ja 2 §.
MUUTOKSENHAKU
Hankkeesta vastaavan muutoksenhakuoikeus
Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Muiden tahojen muutoksenhakuoikeus
Se, jolla on oikeus hakea muutosta hanketta koskevaan lupapäätökseen, saa hakea
muutosta tähän päätökseen, jolla on katsottu, ettei ympäristövaikutusten arviointimenettely ole tarpeen. Muutosta voidaan hakea vasta siinä vaiheessa, kun edellä mainitusta päätöksestä on mahdollisuus valittaa (YVA-laki 37 § 2 momentti).
ASIAKIRJAN HYVÄKSYNTÄ
Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen luontoyksikössä. Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Katja Sippola ja ratkaissut
lakimies Maria Hakala. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä
on asiakirjan lopussa.
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TIEDOTTAMINEN
Tämä päätös lähetetään sähköpostitse hankkeesta vastaavalle.
Päätöksestä kuulutetaan (30 pv) ELY-keskuksen verkkosivuilla Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla Kuulutukset -osiossa: www.ely-keskus.fi/pirkanmaa > Ajankohtaista> Kuulutukset ja ilmoitukset. Päätös on sähköisesti nähtävillä myös ympäristöhallinnon verkkosivuilla http://www.ymparisto.fi/YVA-paatokset/Pirkanmaa.
Lisäksi kuulutuksesta ilmoitetaan (30 pv) Nokian, Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien sähköisillä ilmoitustauluilla.

TIEDOKSI

sähköpostilla
Tampereen Sähkölaitos/ Laura Laaksonen
Nokian kaupunki (kaavoitus, ympäristönsuojelu)
Tampereen kaupunki (kaavoitus, ympäristönsuojelu)
Ylöjärven kaupunki (kaavoitus, ympäristönsuojelu)
Ympäristöterveys Pirteva
Pirkanmaan liitto

Liitteet

Ennakkoneuvottelun 22.2.2022 muistio
Valitusosoitus

Muistio
28.2.2022

Energiapuuterminaalin YVA-tarve ja siihen liittyvä kuulemistilaisuus
Aika ja paikka:

ti 22.2.2022 klo 9 Teams-kokous

Osallistujat:

Anneli Vainonen (pj.)
Maria Hakala
Marita Saksa-Lapikisto
Pekka Kinanen
Riina Arffman
Valeria Kerkkä
Iris Lehkonen
Ruut-Maaria Rissanen
Kari Stenlund
Raimo Tuohisaari
Anna-Maria Niilo-Rämä
Hanna Juhe
Hannu Niukkanen
Laura Kokko
Helena Ylinen
Sari Rantala
Maria Penttilä
Jussi Parviainen
Lauri Jylänki
Raimo Kauppila
Laura Laaksonen (siht.)
Timo Heinonen

Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan liitto
Nokian kaupunki
Nokian kaupunki
Tampereen kaupunki
Tampereen kaupunki
Tampereen kaupunki
Ylöjärven kaupunki
Ylöjärven kaupunki
Ympäristöterveys Pirteva
Taratest
Pirkanmaan Metsänhoitoyhdistys
Pirkanmaan Metsänhoitoyhdistys
Pirkanmaan Metsänhoitoyhdistys
Tampereen Sähkölaitos
Tampereen Sähkölaitos

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
2. Läsnäolijoiden esittäytyminen
Läsnäolijat esittäytyivät.
3. YVA-yhteysviranomaisen puheenvuoro
Anneli Vainonen esitteli YVA-menettelyn soveltamista yksittäistapauksessa. Energiapuuterminaalitoimintaa tai maa-ainesten ottoa ei löydy YVA-lain liitteen 1 hankeluettelosta, mutta arviointimenettelyä
voidaan soveltaa myös yksittäistapauksessa, jos hankkeella on merkittäviä ympäristövaikutuksia. ELYkeskus tekee YVA-menettelyn soveltamistarvetta koskevan päätöksen. Viranomaiskuuleminen järjestetään kirjallisesti tai kuulemistilaisuudessa, kuten nyt tässä tapauksessa. ELY-keskuksen on annettava päätös kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut tarpeelliset tiedot.
4. Hankkeen esittely
Laura Laaksonen esitteli hankkeen pääpiirteet ja merkittävimmät ympäristövaikutukset (melu, hulevedet, pöly). Kolmenkulman energiapuuterminaali on Tampereen Sähkölaitoksen ja MHY Pirkanmaan yhteishanke, joka vastaa uuden Naistenlahti 3 -voimalaitoksen puupolttoainetarpeeseen. Naistenlahti 3
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valmistuu vuodenvaihteessa 2022-23. Se tulee käyttämään polttoaineenaan uusiutuvia biomassoja, ja
vähentää 20 % Tampereen CO2-päästöjä. Esittelymateriaali on kokonaisuudessaan muistion liitteenä.
5. Viranomaisten puheenvuorot
Liikennemäärät ja -yhteydet
Helena Ylinen: Millaisia ovat liikennemäärät, entä hakkeen kuljetusreitti VT3:n jälkeen?
Raimo Tuohisaari: Voiko olla tarpeen käyttää pohjoisen suunnan liikenneyhteyttä ja Koukkujärventietä?
Hankkeesta vastaava: Terminaalialueen perustamisen aikana maa- ja kiviaineskuljetuksia ulos alueelta arvioidaan olevan noin 8 500 vuodessa. Samanaikaisesti energiapuuterminaaliin kuljetetaan sisään puutavaraa noin 2 800 kuormaa ja haketta ulos terminaalista noin 2 100 kuormaa. Alueen valmistuttua maa- ja kiviaineskuljetukset loppuvat ja puutavarakuljetusten arvioidaan kasvavan noin 4
400:aan vuodessa ja hakkeen kuljetusten 3 300:aan. Lisäksi terminaaliin liikennöi noin 600 henkilöautoa vuodessa. Lähtökohtaisesti hakekuljetukset kulkevat VT3:lta VT12:sta ja edelleen Tampereen
Rantaväylää pitkin voimalaitokselle. Tieyhteys terminaalialueelta järjestetään Myllypuron rampille.
Koukkujärventie ei ole vaihtoehto, sillä tien kunto on huono ja matka on pitkä ja vaikea raskaille ajoneuvoille.
Melu
Raimo Tuohisaari: Hankealueen eteläpuolella on tällä hetkellä NCC:n kallionottoalue, jossa ei ole ollut ongelmia melun tai pölyn suhteen. Ensimmäiset kyseistä kallionottoa koskevat tärinävalitukset
tulivat viime syksynä, aiheuttaja todennäköisesti pintaräjäytysten ilmapaineaalto. Hanke sopii kyseiseen paikkaan hyvin, melu- ja pölyhaitat jäävät todennäköisesti pieniksi varsinkin puuterminaalitoiminnassa. Meluselvityksessä ei ole huomioitu tilannetta, jossa NCC louhisi kahdessa paikassa.
Marita Saksa-Lapikisto: Tampereen Kolmenkulman kiertotaloushankkeen, Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotaloushankkeen sekä terminaalihankkeen Natura-arvioinnin melumallinnuksen perusteella melu nousee Kaakkurijärvien keskeisimmissä osissa pesimäaikana yli 45 dB:n, kun mallinnuksessa on mukana terminaalihankkeen kesäaikainen poraus ja iskuvasarointi. Valtioneuvoston
päätöksen mukaan (993/1992) melutaso ei saa luonnonsuojelualueilla ylittää ohjearvoa 45 dB. Em.
mallinnus kuvaa pahinta mahdollista melutilannetta, mutta olisi tärkeää esittää myös hankesuunnitelman mukaista tilannetta kuvaava mallinnus, jossa porausta ja iskuvasarointia ei ole pesintäaikana
15.4.-31.8. Natura-arvioinnin suojeluperustekohtaiset arvioinnit ovat hivenen pintapuolisia. Arvioinnissa on mm. todettu, että linnusto on tottunut vastaavaan meluun, mutta jätetty osin mm. huomiotta, että kyse on pitkäaikaisista meluvaikutuksista. Melun vaikutusten seuranta on tärkeää, jotta
tilanteeseen voidaan tarvittaessa puuttua.
Hulevedet
Marita Saksa-Lapikisto: Kolmenkulman ja Myllypuron kiertotalouskeskusten yhteydessä on tullut
esiin viitasammakkoalue. Miten viitasammakon elinalueen vesitalous turvataan, kun väliaikainen varastointialue on käytössä? Yltääkö pöly viitasammakkoalueelle? Lisäksi työmaatieyhteys on hankkeen suunnitelmissa piirretty viitasammakkoalueen läpi.
Hankkeesta vastaava: Viitasammakon vesitalouden ylläpitäminen ja tieyhteys ovat yhteensovitettavissa. Pölyäminen ei yllä viitasammakkoalueelle, sillä etäisyys terminaalialueeseen on sen verran
suuri.
Marita Saksa-Lapikisto, Anneli Vainonen, Valeria Kerkkä: Hulevesisuunnitelmassa ei ole huomioitu
ilmastopaneelin tuoreinta ennustetta koskien sademääriä.
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Hankkeesta vastaava: Kyseinen ilmastopaneelin ennuste on laadittu syksyllä 2021, eikä siten ole ollut
käytettävissä, kun hulevesisuunnitelmaa on tehty. Kapasiteetti on kuitenkin ylimitoitettu nykytilanteeseen nähden. Jos riittävyyteen halutaan laskennallinen varmuus, on suunnitelmaa päivitettävä.
Pelastuslaitos (ennakkolausuntona): Riittävä ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettu sammutusveden
saanti erityisesti kuivana aikana tulee turvata.
Anneli Vainonen: Hulevesimäärän lisäksi tulisi tarkastella tarkemmin myös typpikuormitusta, myös
yhteisvaikutukset Kolmenkulman YVA-hankkeiden kanssa.
Maa-ainesten ottomäärä ja maankäyttö
Iiris Lehkonen: Onko otettavan maa-aineksen määrä pienentynyt suunnitelmien edetessä?
Hankkeesta vastaava: Maa-ainesmäärä on jonkin verran pienentynyt, laskennallinen louhittava
määrä on nyt n. 930 000 m3ktr.
Pekka Kinanen, Kari Stenlund: Alueen tuoreessa yleiskaavassa on otettu hyvin huomioon maankäyttöön liittyvät vaikutukset, tehty selvitykset ja annettu määräyksiä koskien vaikutuksia Natura-alueisiin.
Ruut-Maaria Rissanen: Suunniteltu toiminta on maakuntakaavan mukaista. Maakuntakaavassa korostetaan vaikutuksia Natura-alueille sekä liikennejärjestelyjä. Maakuntakaavaan liittyen kaikki YVAtarveharkintaan vaikuttavat seikat ovat tulleet käsitellyiksi.
Päästövaikutukset
Valeria Kerkkä: Päästövaikutusten osalta tulee huomioida rakentamisen aikaiset ja kuljetusten päästövaikutukset.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20.
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