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5. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

5.1. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHTA

YVA-lain mukaisesti tarkastellaan hankkeen välittömiä ja välillisiä ympäristövaikutuksia:
a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen
c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön
d) luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Arvioinnissa on hyödynnetty hankealueen läheisyydessä tehtyjä ympäristöselvityksiä. Arvioinnissa on käytetty mm. seuraavia tietolähteitä:
Alueelta tehdyt selvitykset
Alueen ympäristöseurantatiedot (esim. pinta- ja pohjavesinäytteet)
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijat
Muut viranomaiset (kuntien ympäristönsuojelu- ja maankäytöstä vastaavat viranomaiset)
AIRIX Ympäristö Oy:n eri alojen asiantuntijat
Muut eri alojen asiantuntijat
Ympäristöhallinnon OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelu
Maanmittauslaitoksen Ammattilaisen karttapaikka

Arvioinnissa on keskitytty erityisesti toiminnan aikaisiin vaikutuksiin, mutta
myös rakentamisen aikaiset ja toiminnan jälkeiset vaikutukset on huomioitu.
Toiminnan aikaisia riskejä ja ympäristöonnettomuuksien mahdollisuuksia tuodaan esille ja esitetään menetelmiä niihin ennalta varautumiseksi.

5.2. TARKASTELTAVA ALUE
YVA-ohjelmassa hankkeen lähivaikutusten alueeksi esitettiin 1,5 kilometrin
sädettä hankekiinteistön keskipisteestä mitattuna. Ohjelmalausunnon perus-
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teella lähivaikutusaluetta laajennettiin kahteen kilometriin hankealueen keskipisteestä. Kuvassa 30 on esitetty uusi lähivaikutusaluerajaus (sininen ympyrä)
ja vanha rajaus (punainen ympyrä). Kyseisellä alueella tarkastellaan erityisesti
hankkeen haju-, liikenne- ja meluvaikutuksia. Em. vaikutuksia tarkasteltu myös
laajemmalla alueella, mikäli siihen on ilmennyt tarvetta.

Kuva 30. Hankkeen lähivaikutusalue
(OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille, 2012, lisäykset AIRIX Ympäristö Oy).
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Hankkeen kaukovaikutuksia on tarkasteltu kahdeksan kilometrin säteellä hankekiinteistön keskipisteestä mitattuna. Kuvassa 31 on kaukovaikutusalue (sininen ympyrä). Lähiympäristön herkät ja helposti häiriintyvät kohteet on kartoitettu kaukovaikutusalueelta ja hankkeen vaikutuksia niihin arvioitu.

Kuva 31. Esitys hankkeen kaukovaikutusalueeksi
(OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille, 2012, lisäykset AIRIX Ympäristö Oy).

5.3. IHMISIIN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET

Kirjallisissa kannanotoissa esitettyjä mielipiteitä on käytetty lähtöaineistona arvioitaessa hankkeen ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ovat mm. mahdollinen hajuhaitta ja lisääntyneestä liikenteestä aiheutuvat haitat. Arvioinnissa on hyödynnetty myös muiden vastaavien hankkeiden
ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Hankkeen ihmisiin kohdistuvat
vaikutukset koskevat erityisesti lähiasutusta.
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Ohjelmavaiheen vuorovaikutustilaisuudessa ja esitetyissä mielipiteissä kannettiin huolta erityisesti haju-, liikenne- ja meluhaitoista. Myös suunniteltu biokaasulaitos herätti epäluuloja, erityisesti hajuvaikutusten en osalta. Avoimeen
peltomaisemaan kohdistuvat vaikutukset huolestuttivat mielipiteiden esittäjiä.
Hankkeen vaikutukset Hirvijoen tilaan arveluttivat ihmisiä.

5.3.1. Sosiaaliset vaikutukset
Yhteysviranomaisen lausunnon perusteella suoritettiin lähialueen asukkaille
asukaskysely. Kyselyn toteutuksesta vastasi Turun ammattikorkeakoulu. Asukaskyselyn tulokset ja kyselylomake ovat kokonaisuudessaan liitteenä 2.

Asukaskysely lähetettiin kaikkiin osoitteisiin hankealueelta 1,5 kilometrin säteellä asuville ja satunnaisotannalla 1,5 – 5 kilometrin säteellä asuville. Kaivokartoitus lähetettiin kaikille talouksille 1,5 kilometrin säteellä. Kyselyn tarkoitus
oli selvittää asukkaiden käsityksiä asuinalueesta, nykyisen sikalan toiminnasta
sekä hankkeen eri vaihtoehtojen vaikutuksista asuinalueeseen. Kaivokartoituksen tarkoitus oli selvittää mahdolliset alueella olevat talousvesikaivot. Kaivokartoituksen tuloksia on käsitelty pohjavesivaikutusten yhteydessä. (Turun
ammattikorkeakoulu, 2013a.)

Asukaskysely postitettiin Maskun asukkaille 14.2.2013 ja Nousiaisten asukkaille 13.-14.3.2013. Maskun asukkaiden osoitetiedot saatiin Maskun kunnasta ja Nousiaisten asukkaiden osoitetiedot Itellalta, koska Nousiaisten kunta ei
pyynnöistä huolimatta pystynyt toimittamaan osoitetietoja Turun ammattikorkeakoululle. Asukaskyselyä lähetettiin Maskuun 161 kappaletta ja Nousiaisiin
238 kappaletta ja 1,5 kilometrin säteellä Maskuun ja Nousiaisiin 69 kappaletta,
asukkaiden pyynnöstä lähetettiin 11 kappaletta. Yhteensä kyselyitä lähetettiin
479 ja vastauksia saatiin 208 kappaletta vastausprosentin ollessa 43 %. (Turun ammattikorkeakoulu, 2013a.)

Kyselyyn vastanneista 61 % oli miehiä ja naisia 39 %. Suurin osa vastaajista
oli yli 60-vuotiaita, 39 %, ja toiseksi suurin vastaajaryhmä oli 46-60-vuotiaat
(37 %), vastaajista 19 % oli 30-45-vuotiaita ja 18-29-vuotiaita vastaajista oli
vain 5 %. Lähes kaikilla vastaajista oli vakituinen asunto tarkastelualueella (97
%). Alueella yli 10 vuotta asuneita oli vastaajista 79 %, 4-10 vuotta asuneita
18 % ja alle 3 vuotta asuneita 3 %. (Turun ammattikorkeakoulu, 2013a.)
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Yli puolet (56 %) vastaajista liikkuvat hankealueen läheisyydessä päivittäin.
Rekoistentiellä vastaajista liikkuu kuukausittain 36 %, viikoittain 12 % ja päivittäin 8 %, hiukan alle puolet (44 %) ei käy Rekoistentiellä ollenkaan. Palautetuista kyselyistä 16 % vastauksissa otettiin selkeästi kantaa Lemuntiehen kohdistuviin liikennevaikutuksiin. (Turun ammattikorkeakoulu, 2013a.)

Yli puolet vastaajista (64 %) piti asuinaluettaan maaseutumaisena ja 35 % taajaan asuttuna. Enemmistö (76 %) toivoi asuinalueen pysyvän samanlaisena
kuin se nyt on. Melkein puolet arvioi hankkeen vaikuttavan negatiivisesti (43
%) tai merkittävän negatiivisesti (14 %) kiinteistön tai asunnon arvoon. 36 %
arvioi, että hankkeella ei ole vaikutusta kiinteistön tai asunnon arvoon. (Turun
ammattikorkeakoulu, 2013a.)

Hajuhaittoja oli vastaajista havainnut kerran kuukaudessa tai useammin noin
puolet (53 %). Päivittäin 16 %, kerran viikossa 19 % ja kerran kuukaudessa 18
%. Harvemmin hajuhaittoja oli havainnut 34 % vastaajista, ei ollenkaan 10 %
ja 3 % ei osannut sanoa. Hajuhaittoja erittäin häiritsevänä (35 %) tai häiritsevänä (32 %) piti yli puolet vastaajista. Vähän häiritsevänä hajuhaittoja piti 17
% ja ei häiritsevänä 14 %, vastaajista 2 % ei osannut sanoa. Hajuhaittojen alkuperänä suurin osa vastaajista piti sikalatoimintaa (43 %) ja lannanlevitystä
(36 %). (Turun ammattikorkeakoulu, 2013a.)

Kyselyssä tiedusteltiin myös liikenneturvallisuudesta Rekoistentiellä. Noin puolet vastaajista ei osannut arvioida Rekoistentien liikenneturvallisuutta. Kevyen
liikenteen osalta Rekoistentietä pidettiin pääasiassa turvattomana (27 %) kuten myös ajoneuvoliikenteen osalta (21 %). Vastaajien mielestä kevyen liikenteen turvallisuutta voidaan parhaiten lisätä tien leventämisellä (55 %) kuten
myös ajoneuvoliikenteen osalta (41 %). (Turun ammattikorkeakoulu, 2013a.)

Asukaskyselyn vastauksista tulee esiin selkeä vastustus hankkeita kohtaan.
Mikään hankevaihtoehto ei nouse esiin positiivisena ja nykyinen sikalatoimintakin nähdään vastenmielisenä. Melkein puolet vastaajista vastustaa jyrkästi
sikalan laajennushankkeita ja vain 4 % vastaajista ilmoittaa olevansa myönteinen hankkeita kohtaan. Laajennushankkeen vastustamisesta on tehty myös
nettiadressi ja erään kyselyn mukana lähetettiin lentolehtinen ”Kymmenen syytä vastustaa jättisikalaa”. Kysely sai myös kritiikkiä osakseen, koska kysely ei
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tavoittanut kaikkia talouksia joita piti. Pyynnöstä toimitettiin kuitenkin 11 talouteen asukaskysely. Kritiikistä huolimatta kyselyä voidaan pitää luotettavana,
sillä nykyisin postikyselyissä päästään 30 – 80 % vastausosuuksiin (Virsta –
Virtual Statistics, 2013) ja kyseessä olevan kyselyn vastausprosentti on 43 %.
(Turun ammattikorkeakoulu, 2013a.)

Avoimissa vastauksissa nousi selkeästi esiin asukkaiden näkemys siitä, että
tämän suuruusluokan sikalahanke ei kuulu niin lähelle asuinalueita ja kuntakeskuksia. Moni vastaajista on huolissaan Hirvijoen nykytilasta ja hankkeiden
vaikutuksesta jokeen tulevaisuudessa. Liikennevaikutukset lisääntyvät huomattavasti vastaajien mielestä mikäli laajennushanke toteutetaan. Lemuntie
on jo vastaajien mielestä muutenkin vilkkaasti liikennöity ja liian kapea raskaalle liikenteelle. (Turun ammattikorkeakoulu, 2013a.)

Asukaskyselyn vastausten perusteella vaikutuksiltaan positiivisimpana vaihtoehtona nähtiin VE0 eli hankkeen toteuttamatta jättäminen ja nykytoiminnan
jatkaminen. Seuraavaksi paras vaihtoehto oli VE1/a, mutta tämänkin vaihtoehdon vaikutukset nähtiin pääasiassa negatiivisina. Kaikkein huonoimpana
vaihtoehtona nähtiin VE2/b. Kaikissa osa-alueissa, lukuun ottamatta työllisyystilannetta, yli 39 % asukkaista näki laajennushankkeilla olevan merkittävästi
negatiivisia vaikutuksia. Vaihtoehto VE0 nähtiin kaikissa osa-alueissa enimmäkseen (38 – 64 %) vaikutuksettomana. (Turun ammattikorkeakoulu,
2013a.)

Alle on poimittu muutama suora sitaatti asukaskyselyn lopussa olleesta avoimesta kommentointikentästä, mitkä edustavat hyvin vastausten yleistä linjaa:
”Sikalahanke on ehdottomasti liian mittava nykyisellä sijaintipaikalla,
jossa sekä Nousiaisten että Maskun kuntien taajamat kasvavat.”
”Sikalan laajennus tuhoaisi pysyvästi Hirvijokilaakson maaseutumaisen, joka on maakuntakaavassa esitetty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi.”
”Mikäli liikenne yhtään kasvaa olisi aiheellista miettiä ja myös toteuttaa
Lemuntien varrelle kevyenliikenteenväylä, koska kovan liikenteen seassa kulkee myös paljon lapsia ja koululaisia.”
”Lähialueen kiinteistöjen arvo putoaa huomattavasti, kuka sellaiseen
hajuun tulee asumaan.”
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”Mihin kaikki liete levitetään, Hirvijoki aivan peltojen keskellä ja ravinteet pääsevät helposti ja nopeasti mereen Lemunlahteen, jossa merkittäviä suojeluarvoja.”
”Jos suursikala ja biokaasulaitosta tarvitaan, rakentaminen tulee tehdä
metsäiselle alueelle, jossa ei ole asustusta lähellä.”
”Olisi hyväksi, että lupa biokaasulaitoksen rakentamiseen tulisi, sillä se
säästäisi niin tuontiöljy-sähkönkäytössä alueella.”
”Maatalous kuuluu maaseudulle. Haluamme syödä kotimaista ruokaa.”
”Hanke myös edesauttaa alueen säilymistä maaseutumaisena ja peltojen pysymistä viljelykäytössä.”
”Vaikuttaako laajennus myös käyttöveden riittävyyteen?”
”Mahdolliset terveyshaitat hyönteisten, lintujen ja villieläinten levittäminä.”
”Paikka olisi kyllä otollinen vaikka tuulivoimapuistolle, aukea ja aina
tuulee jostain suunnasta. Ilomielin katselisin niitä eikä olisi hajuhaittoja.”

5.3.2. Hajuvaikutukset
Sikalatoiminnasta aiheutuneet hajupäästöt on nostettu yhdeksi merkittävimmäksi ympäristövaikutukseksi tässä hankkeessa. Myös biokaasulaitoksesta
aiheutuu jonkin verran hajupäästöjä. Hankkeen hajuvaikutusten arviointi perustuu hajupäästöjen matemaattiseen mallintamiseen. Hajupäästöjen mallintamisessa on käytetty AERMOD –ohjelmaa, joka on ilmanpäästöjen matemaattiseen mallintamiseen kehitetty, Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston
(EPA) hyväksymä ilmanpäästöjen mallinnusohjelma. Matemaattisessa hajumallinnuksessa ovat mukana sikalarakennukset ja lietelannan varastointi lietesäiliöissä sekä biokaasulaitoksen normaalitoiminnanaikainen ja häiriötilanteen hajupäästö ja mädätteen varastointi mädätesäiliöissä.

Hajupäästötietoina emakkosikaloiden ja lietelannan varastoinnin osalta on
mallinnuksessa käytetty Jyväskylän yliopiston Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotican mittaamia hajupitoisuuksia ja –päästöjä. Tutkimusraportti on kokonaisuudessaan liitteenä 3. Mittauksia suoritettiin neljässä mittauspisteessä, joista
otettiin kustakin kaksi rinnakkaisnäytettä. Siitossikojen hajupäästöarvona on
käytetty lihasian vastaavaa arvoa. Tässä tapauksessa on käytetty Farmi
Nummela Oy:n ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä, Jyväskylän yli-
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opiston tekemien hajupäästömittausten tuloksia. Karjujen hajupäästö on laskettu olevan neljä kertaa lihasian vastaava arvo. Lihasian ja siitossian hajupäästöjen vastaavuus perustuu niiden tuottamaan lannan määrään (Ympäristöministeriö, 2010). Karjun hajupäästön suhde lihasian hajupäästöön perustuu
Hajuhaitan vähentäminen maatalouden suurissa eläintuotantoyksiköissä raportissa esitettyihin oletuksiin (Arnold, 2006). Biokaasulaitoksen hajupäästötietoina on käytetty vastaavanlaisten laitosten ympäristölupapäätöksissä käytettyjä päästöarvoja.

Hajuvaikutusten arvioinnissa on huomioitu kaikki hankevaihtoehdot. Myös lietteen ja mädätteen peltolevityksen hajuvaikutuksia on arvioitu laadullisesti. Sikalatoiminnan hajulähteitä ovat ilmanvaihto sekä lannan käsittely, varastointi,
kuljetus ja levitys. Biokaasulaitoksen mahdollisia hajulähteitä ovat raakaainekuljetukset ja niiden vastaanotto sekä lopputuotteen kuormaus, kuljetukset
ja levitys. Biokaasulaitoksen hajukaasut kerätään talteen ja käsitellään, mutta
myös käsitelty poistoilma sisältää hajuyhdisteitä. Biokaasulaitoksen häiriötilanteiden aikana ympäristöön voi päästä normaalia suurempia hajupitoisuuksia.
Myös häiriöpäästöjä (esiintymistiheys, ajallinen kesto, päästömäärät) ja niiden
vaikutuksia on arvioitu. Biokaasulaitoksen lopputuote haisee huomattavasti
vähemmän kuin käsittelemätön raakalanta.
Hajun matemaattinen mallintaminen
Ilman hajupitoisuuden suuruus ilmoitetaan hajuyksikkönä kuutiometrissä
(hy/m3). Tämä arvo kertoo, kuinka monta kertaa haiseva ilma on laimennettava, jotta se tulisi hajuttomaksi, eli jotta yhdisteiden pitoisuus alittaisi hajukynnyksen. Kaasun hajupitoisuus määritetään yleensä laboratoriossa olfaktometrillä useammasta koehenkilöstä (yleensä neljä henkilöä) koostuvan hajupaneelin avulla. Tällöin 1 hy/m3 määritetään niin, että siinä tilanteessa kun
puolet hajupaneelin osallistuvista havaitsee hajun, on kyseessä 1 hy/m3 pitoisuus. (Arnold, 1995). Näytteiden hajukynnys määritetään olfaktometrillä standardin SFS EN 13725 mukaisesti (Arnold, 2006).

Toiminnasta aiheutuvan hajupäästön suuruus lasketaan huomioimalla ulos tulevan ilman hajupitoisuus sekä haisevan ilmavirran suuruus (m3/s). Näiden tietojen avulla määritetään hajupäästö hajuyksikköä sekunnissa (hy/s).
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Sikaloiden kokonaishajupäästö eri vaihtoehdoissa on laskettu vertaamalla nykyisistä emakkosikaloista aiheutunutta mitattua hajupäästöä suhteessa sikaloissa mittaushetkellä olleeseen emakkopaikkamäärään, jonka perusteella on
laskettu hajupäästökerroin emakkopaikkaa kohti (hy/s/emakkopaikka). Siitossikojen ja karjujen kohdalla on toimittu samalla, mutta päästökerroin perustuu
Farminummelan ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehtyihin mittauksiin. Näiden kertoimien avulla on määritetty jokaisen rakennuksen keskimääräinen hajupäästö rakennuspinta-alaa kohti (hy/s/m2) huomioimalla laajennusvaihtoehdoissa rakennuksessa olevien eri sikapaikkojen määrät. Lietealtaiden hajupäästö eri vaihtoehdoissa on laskettu lietealtaan hajupäästömittauksen perusteella skaalaamalla kunkin hajupäästö suhteessa lietealtaiden
pinta-alaan.

Biokaasulaitoksen hajupäästö on määritetty vastaavanlaisten biokaasulaitosten ympäristölupapäätöksissä annettuja arvoja. Yleinen vaatimus eri biokaasulaitosten ympäristöluvissa on ollut, että hajupitoisuus ei ylitä 2 000 hy/m3. Tämän arvon perusteella on laskettu hajupäästö käyttäen Nastolan biokaasulaitoksen ympäristölupapäätöksessä esitettyjä biokaasulaitoksen mitoitusarvoja.
Biokaasulaitoksessa käsitellyn mädätteen aiheuttama hajukuorma on merkittävästi pienempi kuin raakalietteen. Raakalietteessä olevien hajua aiheuttavien yhdisteiden pitoisuus vähenee yli 98 % mädätysprosessissa (Nykänen ja
Veijalainen, 2005). Hajumallinnuksessa on käytetty altaissa varastoitavan mädätteen hajukuormana 90 % pienempää arvoa kuin raakalietteen vastaava.

Taulukossa 7 on esitetty hajumallinnuksessa käytetyt kertoimet sekä eri hankevaihtoehtojen aiheuttama hajukuorma. Laskelma biokaasulaitoksen hajupäästöstä on esitetty taulukossa 8.
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Taulukko 7. Hajumallinnuksessa käytetyt päästökertoimet ja eri vaihtoehtojen hajupäästö.
yksikkö kerroin

VE0

VE1/a

VE1/b

VE2/a

VE2/b

1 250
10 861
400
432
11 824

2 400
20 853
800
864
22 241

2 400
20 853
800
864
22 241

4 000
34 754
2 000
2 160
32 210

4 000
34 754
2 000
2 160
32 210

0,96
28
121
450

0,98
45
194
450

0,98
45
194
450

1,15
60
259
450

1,15
60
259
450

0,27

0,43

0,43

0,58

0,58

4
0
2 668

4
2
2 668

4
2
2 668

4
4
2 668

4
4
2 668

0
2 668

1 414
4 082

1 414
4 082

2 827
5 495

2 827
5 495

720

1 102

siat
emakot
hajupäästö / emakot
siitossiat
hajupäästö / siitossiat
rakennusten pinta-alat yhteensä

kpl
hy/s
kpl
hy/s
m2

PÄÄSTÖKERROIN hy/s*m2
karjut
kpl
hajupäästö / karjut hy/s
rakennusten pinta-alat yhteensä
m2
PÄÄSTÖKERROIN hy/s*m2
liete- ja mädätealtaat
Nykyiset altaat
kpl
Uudet altaat
kpl
Nykyisen altaan pinta-ala
m2
Uuden altaan pinta-ala
Yhteensä allastilavuutta

2

m
m2

8,7
1,08

4,32

667
707

PÄÄSTÖKERROIN liete hy/s*m2 0,27
PÄÄSTÖKERROIN mädäte hy/s*m2 0,03
biokaasulaitos
käsitelty raaka-aine
t/v
normaalitilanne
PÄÄSTÖKERROIN hy/s
2 778
häiriötilanne
PÄÄSTÖKERROIN hy/s 48 600
KOKONAISHAJUPÄÄSTÖ
biokaasulaitoksen häiriötilanne

hy/s
hy/s

12 134

23 013

1 484
110

148

35 000

60 000

2 778

2 778

48 600

48 600

24 799
70 621

38 657

40 100
85 922

Taulukko 8. Biokaasulaitoksen hajupäästö.
Normaalitoiminnan hajupäästö
käsittelyyn johdettavan kaasun määrä
Hajupitoisuus*
Arvio biokaasulaitoksen hajupäästöstä
Häiriötilanteen hajupäästö
prosessitilat
vastaanottoallas
Yhteensä

3
1,4 m /s
3
2 000 hy/m
2 778 hy/s

13 900 hy/s
34 700 hy/s
48 600 hy/s

*ympäristölupapäätöksissä välillä 18 600 t/a - 120 000 t/a

Hajumallinnuksessa käytetyt säätiedot ovat Turun lentokentän vuoden 2011
jokaisen tunnin säätiedot. Etäisyys Nousiaisten hankealueelta Turun lentokentän säähavaintoasemalle on noin 14 km. Malli käyttää taulukossa 9 esitettyjä
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säätietoja hajupäästön leviämisen laskennassa. Säätiedot toimitti Lakes Environmental Software.

Taulukko 9. Hajumallinnuksessa käytetyt säätiedot.
Parametri

Yksikkö

Kokonaispilvipeite

kymmenesosa

Läpinäkymätön pilvipeite

kymmenesosa

Kuiva lämpötila

celsiusastetta (°C)

Kastepisteen lämpötila

celsiusastetta (°C)

Suhteellinen kosteus

prosenttia (%)

Ilmanpaine

millibaaria (mbar)

Tuulensuunta

astetta

Tuulennopeus

metriä sekunnissa (m/s)

Sekoituskorkeus

metriä (m)
77777 = rajoittamaton korkeus

Tunnin sadekertymä

tuuman sadasosaa

Mallinnusalueen maastonmuoto on määritetty malliin käyttäen Maanmittauslaitokselta saatuja alueen korkeuskäyriä. Hajupäästön leviäminen mallinnettiin
alueelle, jonka koko oli noin 9,6 km x 9,6 km ja pinta-ala noin 92 km2. Tälle
alalle määritettiin havaintopisteverkko, joka koostui 193 kpl x 193 kpl havaintopisteestä, jotka olivat kooltaan 50 m x 50 m. Yhteensä havaintopisteitä oli 37
249. Sikalat sekä liete- ja mädätealtaat mallinnettiin aluepäästölähteinä ja biokaasulaitos pistelähteenä.

Mallinnus tehtiin kaikille hankevaihtoehdoille. Biokaasulaitoksen osalta tarkastelussa on ollut mukana normaalitoiminnan aikainen ja häiriötilanteen päästö.
Tulokset on esitetty 1 hy/m3 hajutunteina vuodesta. Tarkastelu on tehty yhden
tunnin kestoiselle hajuhaitalle. Biokaasulaitoksen häiriötilanne on mallinnettu
samalla tavalla, vaikka häiriötilanteesta aiheutuva hajuhaitta arvioidaan lyhytkestoiseksi ja prosessin toimiessa harvinaiseksi. Biokaasulaitoksen häiriötilanteen mallinnusta voidaan pitää eräänlaisena huonoimpana kuviteltavissa olevana tilanteena (worst case) biokaasulaitoksen osalta.
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Hajumallinnuksen tulokset

Vertailuarvot ja tulosten esittäminen
Suomessa ei ole annettu ohje- tai raja-arvoa toiminnan aiheuttamasta hyväksyttävästä hajupitoisuudesta. Eräissä maissa tällainen ohjearvo on annettu.
Ohjearvot perustuvat yleensä toiminnasta aiheutuvien hajujen ilmenemiseen
ympäristössä hajutunteina vuodessa, eli kuinka monta prosenttia vuoden tunneista jokin toiminta aiheuttaa tietyn suuruista hajuhaittaa tietyllä alueella. (Arnold, 1995.) Esimerkiksi hajupitoisuuden 1 hy/m3 esiintyminen 3 % vuoden
tunneista (263 h) yhden tunnin pituisena hajuhaittana voitaisiin pitää ohjearvona toiminnasta aiheutuvalle hyväksyttävälle hajuhaitalle.

Taulukkoon 10 on kerätty lista Saksassa, Belgiassa ja Iso-Britanniassa annetuista hajun ohjearvoista, jotka perustuvat hajupitoisuuteen 1 hy/m3 (Arnold,
2002). Taulukossa on myös Suomessa joissain yhteyksissä käytetyt 3 % ja 9
% hajutuntimäärät, joita voidaan pitää ohjearvoina hajuhaitalle. Näitä, Suomessa käytettyjä ohjearvoja käytettäessä on otettava huomioon, että ohjearvon määritelmässä hajuhaitan tulisi olla häiritsevä, mitä 1 hy/m3 ei vielä ole ja
toisaalta, että näiden ohjearvojen kohdalla ei ole kyse yhden tunnin pituisesta
hajuhaitasta, kuten tässä mallinnetut tilanteet vaan lyhyemmästä, noin puolen
minuutin kestoisesta hajusta (Arnold, 1995). Hankevaihtoehdot VE1/a ja
VE2/a aiheuttamaa hajuhaittaa on tarkasteltu myös 3 hy/m3 pitoisuudella. Tällöin tarkastelu 3 % ja 9 % ohjearvoilla on yliarvio hajun leviämisestä, kun sitä
käytetään 1 hy/m3 pitoisuuden mallinnuksessa ja aliarvio, kun sitä käytetään
yhden tunnin pituiselle hajulle, jonka pitoisuus on 3 hy/m3.

Tuloksissa esitetyt hajun esiintymistiheydet ja niiden vastaavuus vuoden tunteihin on esitetty taulukossa 10. Vuodessa on 8 760 tuntia (karkausvuonna
8 784 tuntia), joten yksi prosentti on noin 88 tuntia. Hajumallinnuksen tulokset
on esitetty kokonaisuudessaan liitteen 4 karttakuvissa.
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Taulukko 10. Hajupäästön ohjearvoja eri maissa.
vuoden tunneista

Maa, jossa tähän

Määritelmä

%

h

liittyvä ohjeistus

15

1 314

Saksa

Kylät, jossa kotieläintuotantoa

10

876

Saksa

Asutus ja seka-alueet

9

788

Suomi

Yläraja, hajun miellyttävyysaste vaihteleva

3

263

Suomi

Alaraja, hyvin epämiellyttävät hajupäästöt

2

175

Iso-Britannia

Merkittävä hajuhaitta ei todennäköinen

2

175

Belgia

Ei eroteltu mitä alueita ohjearvo koskee

0,5

44

Iso-Britannia

Uusien päästölähteiden turvallinen tavoitearvo

Lisäksi hajumallinnuksen yhteydessä tarkasteltiin, kuinka suuria ovat sikala- ja
biokaasulaitoksen toiminnasta aiheutuvat hajun maksimipitoisuudet ja kuinka
laajalle ne leviävät. Hajuhaittaa tarkasteltiin selvittämällä, mille alueille 15
hy/m3, 10 hy/m3, 5 hy/m3, 3 hy/m3 ja 1 hy/m3 pitoisuuksina hajua leviää. Tätä
tarkeastelua tehtäessä tulee huomioida, että kyseisellä alueella voi kyseistä
hajupitoisuutta esiintyä esimerkiksi vain yhden tunnin ajan vuodessa. Tämän
tarkastelun avulla voidaan arvioida, kuinka suurina pitoisuuksina hetkellistä
hajuhaittaa voi jollain alueilla esiintyä. 5 hy/m3 pitoisuutta voidaan pitää sellaisena hajuna, jota suurin osa ihmisistä pitää häiritsevänä ja 1 hy/m3 on sellainen haju, jonka puolet ihmisistä haistaa laboratorio-olosuhteissa (Arnold,
2006). Liitteessä 4 on esitetty hajutuntien lisäksi myös hajun leviämisen maksimiarvot.

Osassa hajumallinnuskartoissa hajukäyrät jatkuvat karttakuvien ulkopuolelle.
Karttakuvissa on haluttu käyttää kaikissa samaa mittakaavaa, jotta hajuhaitan
muutos eri vaihtoehdoissa on selkeästi erotettavissa ja havaittavissa. Jos mittakaava kartoissa olisi niin suuri, että kaikki hajukäyrät olisivat karttakuvissa
mukana kokonaisuudessaan, heikentäisi se lähialueen vaikutusten arviointia
ja havainnollistamista. Nyt karttakuviin valittiin mittakaavaksi 1 : 20 000, jossa
lähialue saatiin melko tarkasti näkyviin ja toisaalta mukaan saatiin mahdollisimman laaja alue.

Lannan ja mädätteen peltolevityksen lisäksi toiminnasta voi aiheutua hajuhaittaa tilanteessa, jossa biokaasulaitosvaihtoehdon toteutuessa joudutaan rakentamaan etämädätesäiliöitä, joissa varastoidaan tilan varastointikapasiteetin
ylittävä mädäte. Näiden etämädätesäiliöiden sijainti ei YVA-vaiheessa vielä
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ole selvillä. Koska mädätteen arvioidaan aiheuttavan vähemmän hajua kuin
raakalietteen, voidaan myös katsoa, että etämädätesäiliön hajupäästö on vastaavasti pienempi kuin vastaavan etälietesäiliön.
Vuoden hajutunnit
Liitteen 4 kuvista 1-7 huomataan, että havaittavaa hajua (1 hy/m3) leviää laajalle alueelle ja useana vuoden tuntina kaikissa hankevaihtoehdoissa. Laajimmalle alueelle toiminnasta aiheutuva havaittava haju leviää vaihtoehdossa
VE2/a, joskin hajun leviäminen oli lähes identtinen biokaasulaitosvaihtoehdossa VE2/b. Vähiten hajua esiintyy lähialueella vaihtoehdossa VE0. Suurta eroa
vaihtoehtojen välille ei syntynyt hajutuntitarkastelutarkastelussa siinä, oliko sikalahankekokonaisuudessa mukana biokaasulaitos vai ei. Tarkastelussa biokaasulaitoksessa on ollut normaalitoiminta koko vuoden. Liitteen kuvissa on
esitetty tulokset hajutuntien osalta myös biokaasulaitoksen häiriötilanteen
osalta. Koska biokaasulaitoksessa ei ole häiriötilannetta ympäri vuoden, niin ei
ole mielekästä arvioida biokaasulaitosten hajuhaittaa hajutuntien perusteella,
vaan käyttäen toiminnasta aiheutuvia maksimihajupitoisuuksia.

Lähemmin tarkasteltiin toiminnasta aiheutuvien hajuhaittojen leviämistä eri
vaihtoehdoissa alueilla, joille havaittavaa hajua (1 hy/m3) leviää 3 % vuoden
tunneista. Taulukkoon 11 on laskettu alueiden pinta-alat, jotka jäävät 3 %
vuoden tunneista rajan sisäpuolelle sekä alueella olevien kiinteistöjen määrät.
Kuvassa 32 on esitetty karttakuva, johon on kerätty kaikkien vaihtoehtojen 3 %
vuoden tunneista olevat hajurajat.
Taulukko 11. Pinta-alat sekä kiinteistöjen määrät 3 % vuoden tunneista alueella
Pinta-ala
Lisäys verrattuna
Kiinteistöjä
Lisäys verrattuna
VE0
alueella
VE0
ha
ha
kpl
kpl
VE0
84
3
VE1/a
226
141
8
5
VE1/b
213
128
8
5
VE2/a
376
291
17
14
VE2/b
364
279
17
14
Kuvassa 32 vaihtoehto VE0 on merkitty punaisella, VE1/a lilalla, VE1/b vihreällä, VE2/a sinisellä ja VE2/b keltaisella. Lähialueen vakituinen ja vapaa-ajan
asutus on merkitty ruskeilla ympyröillä.
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Kuva 32. Kaikkien vaihtoehtojen 3 % vuoden tunneista 1 hy/m3 yhden tunnin hajuhaitta.

Nykyisen toiminnan aiheuttamaa havaittavaa hajua (1 hy/m3) voidaan hajumallinnuksen perusteella havaita 3 % vuoden tunneista kolmen lähimmän kiinteistön kohdalla. Vaihtoehdoissa VE1/a ja VE1/b kahdeksan kiinteistöä sijaitsee
vaikutusalueella. Vaihtoehdoissa VE2/a ja VE2/b yhteensä 17 kiinteistöä sijaitsee vaikutusalueella.
Kuvassa 33 on lisäksi tarkasteltu suuremman hajupitoisuuden (3 hy/m3) leviämistä vuoden tuntimäärinä vaihtoehdossa VE1/a ja kuvassa 34 vaihtoehdossa VE2/a, jossa hajua leviää laajimmalle alueelle. Molemmat vaihtoehdot
kuvaavat hyvin myös tilanteita, joissa mukana olisi biokaasulaitos (VE1/b ja
VE2/b). Kuvaan on merkitty erikseen alueet 0,5 %, 2 % ja 3 % vuoden tunneista. Kuvasta nähdään, että eniten hajuhaittaa aiheuttava vaihtoehto VE2/a
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aiheuttaa 3 % vuoden tunneista hajuhaittaa vain kahdessa kiinteistössä, hankealueen koillispuolella olevassa Isoniitun ja kaakkoispuolella olevassa Tamminiityn kiinteistöillä. Hankevastaavan ilmoituksen mukaan Isoniitun kiinteistö
on ollut asumattomana pitkään. Kahden prosentin rajan sisäpuolelle jää näiden lisäksi kolme muuta kiinteistöä. Vaihtoehdossa VE1/a yhtään asutusta ei
jää 2 %, eikä 3 % rajan sisäpuolelle.
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Kuva 33. Vaihtoehto VE1/a hajumallinnus 3 hy/m3 vuoden tunneista.
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Kuva 34. Vaihtoehto VE2/a hajumallinnus 3 hy/m3 vuoden tunneista.
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Hajun maksimiarvot
Liitteen 4 kuvissa 8-14 on tarkasteltu eri vaihtoehtojen aiheuttamia hajun maksimiarvoja hankealueen läheisyydessä. Taulukkoon 12 on kerätty hajun maksimiarvot Nousiaisten ja Maskun keskustassa. Tämä tarkastelu ei siis ota kantaa, kuinka usein kyseinen hajuhaitta esiintyy alueella. Vertaamalla näitä maksimiarvoja vuoden hajutunteihin pitoisuudella 1 hy/m3 ja 3 hy/m3 eri vaihtoehdoissa voidaan arvioida, että maksimiarvoja esiintyy Nousiaisten ja Maskun
keskustassa harvoin.
Taulukko 12. Hajun maksimiarvot Nousiaisten ja Maskun keskustassa.
Nousiainen keskusta
Maskun keskusta
3
hy/m
hy/m3
VE0
1-3
3-5
VE1/a
5-10
5-10
VE1/b
5-10
5-10
bkl normaalitoiminta
VE1/b
5-10
>15
bkl häiriötilanne
VE2/a
10-15
10-15
VE2/b
10-15
10-15
bkl normaalitoiminta
VE2/b
10-15
>15
bkl häiriötilanne
bkl = biokaasulaitos
Hajumallinnuksen perusteella toiminnasta aiheutuu kaikissa vaihtoehdoissa
hajua, joka voi ajoittain levitä Nousiaisten ja Maskun keskustan alueelle asti.
Nousiaisten keskustassa suurimmat pitoisuudet ovat hieman pienemmät kuin
Maskun keskustassa. Maskun keskustassa hajun maksimiarvot vaihtelevat
alueellisesti enemmän kuin Nousiaisten keskustassa. Biokaasulaitoksen häiriötilanne vaihtoehdoissa VE1/b ja VE2/b voi aiheuttaa tilanteen, jossa yli 15
hy/m3 suuruinen hajuhaitta sopivissa sääolosuhteissa päätyisi joko Nousiaisten tai Maskun keskustan alueelle.
Yhteenveto
YVA:n yhteydessä tehdyn asukaskyselyn perusteella toiminnasta aiheutuu tällä hetkellä hajuhaittaa lähiympäristössä. Vastanneista 16 % ilmoitti päivittäisistä, 19 % kerran viikossa ja 18 % kerran kuukaudessa esiintyvästä hajuhaitasta. Lähes 50 % vastanneista arvioi hajun olevan peräisin sikalatoiminnasta.
Toisaalta vuosina 2012-2013 ei ole nykyisestä toiminnasta tullut yhtään vali-
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tusta tai huomautusta hajusta valvovalle ympäristölupaviranomaiselle Varsinais-Suomen ELY-keskukseen (Elomaa, 2013).

Hajumallinnuksen perusteella jo nykyisestä toiminnasta aiheutuu hetkellistä
hajuhaittaa Nousiaisten ja Maskun keskustaan sekä tiettyjen maiden hajutuntien ohjearvot ylittyvät lähiasutuksen kohdalla. Toiminnasta aiheutuva haju,
niin havaitun hajun hajutuntien määrä kuin maksimipitoisuudet lisääntyvät sikalatoiminnan laajentuessa. Tämän mallinnuksen perusteella voidaan arvioida, kuinka paljon haju leviää mahdollisten sikalalaajennusten yhteydessä. Virallista ohjearvoa, saatikka raja-arvoa, toiminnasta aiheutuvalle hajuhaitalle ei
ole Suomen lainsäädännössä määritetty, joten pelkän hajumallinnuksen perusteella ei voida sanoa, että jokin hankevaihtoehto olisi toteuttamiskelvoton.
Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää muun muassa, ettei toiminnasta aiheudu eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista kuten hajusta ja pölystä. Hajuhaitan kohtuuttomuuden määrittämiseen ei Suomessa ole lainsäädäntöä, joten määrittäminen tapahtuu oikeusistuimien (hallinto-oikeus, korkein
hallinto-oikeus) toimesta.

Biokaasulaitoksella ei arvioida olevan toiminnasta aiheutuvaan hajuun merkittävää vaikutusta, kunhan prosessi ja hajunpuhdistus toimivat eikä häiriötilanteita synny. Merkittävimmät hajuhaitat voivat hetkellisesti aiheutua tilanteessa,
jossa sopivissa sääolosuhteissa on biokaasulaitoksessa häiriötilanne.
Yhteisvaikutukset muiden toimijoiden kanssa
Tässä hajumallinnuksessa ei ole mallinnettu sellaista tilannetta, jossa mukana
olisi ollut muita lähialueen hajua aiheuttavia toimijoita. Lähialueella on kaksi
navettaa, broilerikasvattamo ja neljä kanalarakennusta, joista kaikista aiheutuu
jonkin verran hajua lähiympäristöön. Muiden toimijoiden alueelle aiheuttamasta hajukuormasta ei ole tarkkaa tietoa, joten niiden mallintaminen olisi ollut hyvin epävarmalla pohjalla. Hajumallinnuksella ei missään tilanteissa saataisi
kaikkia hajua aiheuttavia toimintoja mukaan, joten alueen kokonaishajutilannetta ei matemaattisella mallinnuksella voida tarkastella, vaan ainoastaan yhden hankkeen lisäävää vaikutusta alueella.

Asukaskyselyn yhteydessä on selvitetty alueen muita hajua aiheuttavia toimijoita sekä sitä, millainen osuus nykyisellä toiminnalla on alueen kokonaishaju-
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tilanteeseen. Tässä tarkastelussa ei kuitenkaan pystytä sanomaan mitään laajennusvaihtoehdoista, joita ei vielä ole olemassa.
Hajuhaittojen vähentäminen
Sikalan hajuhaittoja tullaan vähentämään käyttämällä sikojen ruokinnassa
aminohappo-optimoitua ruokintasuunnitelmaa, säätelemällä sikalan sisälämpötilaa sumutusjärjestelmän ja lietekuilujen jäähdytysputkien avulla. Tällä tavalla voidaan pitää ilmastoinnin kautta tulevat hajut mahdollisimman vähäisinä. Lietesäiliöistä aiheutuvaa hajuhaittaa tullaan vähentämään kattamalla
myös kaikki uudet lietesäiliöt kelluvalla katteella ja täyttämällä lietesäiliöt altapäin.

Biokaasulaitoksen aiheuttamaa hajuhaittaa vähennetään merkittävästi hajukaasujen puhdistusjärjestelmällä. Kaikki tilat, joista aiheutuu hajupäästöjä, on
alipaineistettu ja niistä ilma johdetaan hajukaasujen käsittelyyn.

Lietelannan peltolevityksestä aiheutuvaa hajuhaittaa voidaan vähentää seuraavin keinoin: lanta levitetään sellaisina päivinä, jolloin ihmiset ovat todennäköisesti pois kotoa, eikä lantaa levitetä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä. Lannanlevityksen aikana huomioidaan tuulensuunta naapuritalojen kannalta. Eniten
hajupäästöjä vähentävät tekniikat, joissa lietelanta sijoitetaan maan sisään.
Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on myös, että lietelanta mullataan maan
pinnalle levityksen jälkeen neljän tunnin kuluessa. (Sikojen ja siipikarjan tehokasvatus BAT tiivistelmä). Tässä tapauksessa kaikki lietelanta mullataan
maan sisään 5 cm syvyyteen.

Sikalan laajennusosan poistoilmahormien sijoittaminen eläinsuojan katolle ja
varustaminen supistavilla poistohormeilla, jotka ovat riittävästi harjakorkeuden
yläpuolella, on yksi tapa vähentää hajuhaittoja.

Mikäli edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta kohtuuttomia hajuhaittoja
ilmenee, on sikalan poistoilmaa ja/tai lietesäiliöissä muodostuvia hajukaasuja
puhdistettava hajuttomammaksi. Hajukaasujen puhdistukseen on olemassa
useita teknisiä menetelmiä kuten biosuodatus, aktiivihiilisuodatus, vesipesu,
otsonointi tai niiden yhdistelmä. Hajukaasut on myös mahdollista polttaa.
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Mallinnuksen epävarmuustekijät
Hajupäästön matemaattiseen mallinnukseen liittyy seuraavia epävarmuustekijöitä:
Toiminnasta aiheutuva hajupäästö on laskettu yhden mittauskerran perusteella. Vain emakoista aiheutuva hajupäästö on mitattu nykyisestä toiminnasta, sillä siitossikojen ja karjujen hajumittaustuloksia ei ollut saatavilla.
Hajupäästö on matemaattisessa mallinnuksessa vakio ympäri vuoden,
vaikka se vaihtelee sikojen määrän sekä koon ja esimerkiksi ulkolämpötilan
mukaan.
Lietelantalasta mitattu hajupäästö oli pieni, joten lietealtaista aiheutunut hajupäästö voi olla alimitoitettu.

Matemaattinen mallinnus ei koskaan anna täysin oikeaa kuvaa todellisesta tilanteesta, vaan kertoo ennemmin mittaluokan ja muutoksen suuruuden. Nykyisestä toiminnasta aiheutunutta hajuvaikutusta voitaisiin arvioida parhaiten
lähialueen asukkaista koostuvan hajupaneelin avulla, jossa paneeliin osallistuvat henkilöt seuraavat tietyn ajanjakson, esim. vuoden ajan, toiminasta aiheutuvan hajuhaitan esiintymistaajuutta ja suuruutta. Laajennusvaihtoehtojen
hajuvaikutusten arviointiin hajupaneeli ei kuitenkaan sovi, sillä uusi hajupäästölähteitä ei ole vielä olemassa. Tällöin ainoa vaihtoehto on tehdä hajuvaikutusten arvioinnin pohjaksi matemaattinen päästömallinnus.

5.3.3. Liikennevaikutukset
Tieliikenteen lähtömelutasoon vaikuttavat ajoneuvojen nopeus (nopeusrajoitus), liikennemäärä, raskaiden ajoneuvojen osuus, tien mäkisyys, liikenteen
sujuvuus, autojen renkaat ja nastat sekä ajoradan päällyste. Äänitaso ilmoitetaan desibeleinä (dB), joka on suhteellinen, logaritminen luku. Ihminen kykenee havaitsemaan 2-3 dB:n suuruisen melutason muutoksen. 8-10 dB:n melutason muutos koetaan melun kaksinkertaistumisena. Liikennemäärän kaksinkertaistuessa lähtömelutaso voimistuu noin 3 dB. Raskaiden ajoneuvojen
osuus liikennemäärästä vaikuttaa keskiäänitasoon. Raskaiden ajoneuvojen
osuuden lisääntyessä esimerkiksi 5 % liikenteen melu (keskiäänitaso) kasvaa
80 km/h nopeusalueella noin 1 dB ja nopeusalueella 50 km/h noin 0,7 dB.
(Tiehallinto, 2006.)
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Liikennevaikutusten arvioinnin pohjaksi on selvitetty tiestön nykyiset ja eri
hankevaihtoehtojen liikennöintimäärät. Liikennevaikutusten arvioinnissa on
huomioitu erityisesti lannanlevitysaikaan tapahtuva lisääntynyt liikennöinti. Liikennevaikutuksia on tutkittu Rekoistentiellä, Lemuntiellä ja valtatiellä 8. Erityisesti on tutkittu tieliikenteestä aiheutuvaa melua ja tieliikenteen turvallisuutta
sekä kokonaisliikennemääristä aiheutuvia ilmanpäästöjä.
Liikennöinti Rekoistentie – Lemuntie (mt 1912)
Sikalalta liikennöidään Lemuntielle melko kapean Rekoistentien kautta. Rekoistentie kulkee parin pihapiirin läpi. Näkyvyys Rekoistentiellä on suurelta
osin hyvä, mutta pihapiirien kohdalla paikoin rajoittunut. Nopeudet ovat melko
alhaiset, joten todennäköisyys merkittäville vaaratilanteille arvioidaan pieneksi.
Risteyksessä näkyvyys Raumantien suuntaan on osin rajoittunut. Kustavientien suuntaan näkyvyys on hyvä.
Liikennöinti Lemuntie (mt 1912) – Raumantie (valtatie 8)
Lemuntien ja Raumantien risteyksessä on liikennevalot. Raumantiellä näkyvyys sekä Turun että Raumaan suuntaan on hyvä.
Liikennöinti Lemuntie – Kustavintie (mt 192)
Lemuntien ja Kustavintien risteyksessä on pakollinen pysähtyminen. Kustavintiellä näkyvyys on Turun suuntaan hyvä ja Kustavin suuntaan melko hyvä.

Kuvassa 35 on esitetty näkymä Rekoistentien ja Lemuntien risteyksestä Nousiaisten suuntaan ja kuvassa 36 Lemun suuntaan. Kuvassa 37 on esitetty Lemuntien ja Raumantien risteys. Kuvassa 38 on esitetty näkymä Lemuntien ja
Raumantien risteyksestä Turun suuntaan ja kuvassa 39 Rauman suuntaan.
Kuvassa 40 on esitetty Lemuntien ja Kustavintien risteys. Kuvassa 41 on esitetty näkymä Lemuntien ja Kustavintien risteyksestä Turun suuntaan ja kuvassa 42 Kustavin suuntaan.
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Kuva 35. Rekoistentien ja Lemuntien liittymänäkymä Nousiaisten suuntaan
(AIRIX Ympäristö Oy, 2011).

Kuva 36. Rekoistentien ja Lemuntien liittymänäkymä Lemun suuntaan
(AIRIX Ympäristö Oy, 2011).
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Kuva 37. Lemuntien ja Raumantien risteys
(AIRIX Ympäristö Oy, 2011).

Kuva 38. Lemuntien ja Raumantien liittymänäkymä Turun suuntaan
(AIRIX Ympäristö Oy, 2011).
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Kuva 39. Lemuntien ja Raumantien liittymänäkymä Rauman suuntaan
(AIRIX Ympäristö Oy, 2011).

Kuva 40. Lemuntien ja Kustavintien risteys
(AIRIX Ympäristö Oy, 2011).
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Kuva 41. Lemuntien ja Kustavintien liittymänäkymä Turun suuntaan
(AIRIX Ympäristö Oy, 2011).

Kuva 42. Lemuntien ja Kustavintien liittymänäkymä Kustavin suuntaan
(AIRIX Ympäristö Oy, 2011).
Rekoistentien liikennemääristä ei ole käytettävissä laskentatietoa. Nykyinen
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tetty raskaan liikenteen määrä eri hankevaihtoehdoissa. On tarkasteltu liikennehuipun osalta pahinta mahdollista vaihtoehtoa, jossa kaikki lanta kuljetetaan
pois sikalalta lannanlevitysaikaan 35 vuorokauden aikana. Hankevastaavalla
on alustavia suunnitelmia myös etälietesäiliöistä, jolloin lantaa kuljetettaisiin
vähitellen pois sikalalta. Lanta ohjattaisiin suoraan sikalan lietekuiluista yhdistelmäajoneuvoon, jolloin lantaa ei myöskään sekoitettasi sikalan läheisyydessä, mikä vähentäisi lannan sekoituksesta aiheutuvia hajupäästöjä.

Taulukko 13. Raskaan liikenteen määrä.
Vaihtoehto
Ajosuorite/vrk
- rehu
- tulevat siat
- lähtevät siat
- bkl muu raaka-aine
- bkl lopputuote
Yhteensä (225 vrk/v)
Lannanlevitysaikaan
(35 vrk/v)
- lanta
Yhteensä (35 vrk/v)

VE0

VE1/a

VE1/b

VE2/a

VE2/b

0,4
0,0
0,7

0,7
0,1
1,4

1,3
0,1
2,3

1,1

2,2

0,7
0,1
1,4
3,0
2,4
7,5

3,7

1,3
0,1
2,3
5,1
5,0
13,8

24,8
25,9

23,9
26,1

28,4
33,6

41,6
45,3

42,3
51,1

Liikennemäärälaskelmassa on tehty seuraavat oletukset:
-

biokaasulaitoksen lopputuote: varastointikapasiteetin verran lannanlevitysaikana ja loput muuna aikana (225 vrk/v)

-

liikennöinti arkipäivisin (225 vrk/v), paitsi lannanlevitysaikaan (35 vrk/v)
myös viikonloppuisin

-

ajosuoritteessa on huomioitu edestakainen liikenne

Taulukossa 14 on esitetty laskelma liikennemäärien muutoksesta Lemuntiellä
ja valtatiellä 8. Laskelmassa on tehty seuraavat oletukset:
-

kaikki liikenne Lemuntielle ja sieltä valtatielle 8

-

biokaasulaitoksen lopputuotetta kuljetetaan läpi vuoden arkipäivisin etäsäiliöihin

-

lannanlevitysaikaan biokaasulaitoksen lopputuotetta on arvioitu kuljetettavan kaksinkertaisesti normaaliin verrattuna

-

liikennöinti arkipäivisin (225 vrk/v), paitsi lannanlevitysaikaan (35 vrk/v)
myös viikonloppuisin

-

ajosuoritteessa on huomioitu edestakainen liikenne
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Taulukko 14. Liikennemäärien muutokset Lemuntiellä ja valtatiellä 8.
Vaihtoehto
VE0
Normaaliaikaan (225 d/v)
Lemuntie
- Kaikki liikenne
1 169
- Raskas liikenne
50
- Muutos-% kaikki liikenne
- Muutos-% raskas liikenne
Valtatie 8
- Kaikki liikenne
12 304
- Raskas liikenne
940
- Muutos-% kaikki liikenne
- Muutos-% raskas liikenne
Lannanlevitysaikaan (35 d/v)
Lemuntie
- Kaikki liikenne
1 169
- Raskas liikenne
50
- Muutos-% kaikki liikenne
- Muutos-% raskas liikenne
Valtatie 8
- Kaikki liikenne
12 304
- Raskas liikenne
940
- Muutos-% kaikki liikenne
- Muutos-% raskas liikenne

VE1/a

VE1/b

VE2/a

VE2/b

1 171
52
0,2
4,3

1 177
58
0,6
15,1

1 173
54
0,3
7,4

1 183
64
1,2
27,5

12 306
942
0,0
0,2

12 312
948
0,1
0,8

12 308
944
0,0
0,4

12 318
954
0,1
1,5

1 195
76
2,2
52,1

1 203
84
2,9
67,2

1 214
95
3,9
90,5

1 220
101
4,4
102,2

12 330
966
0,2
2,8

12 338
974
0,3
3,6

12 349
985
0,4
4,8

12 355
991
0,4
5,4

Normaalitoiminnan aikana kokonaisliikennemäärä lisääntyy Lemuntiellä vaihtoehdossa VE1/a noin 0,2 %, VE1/b noin 0,6 %, VE2/a noin 0,3 % ja VE2/b
noin 1,2 %. Lisäys ei ole merkittävä. Normaalitoiminnan aikana raskas liikennemäärä lisääntyy Lemuntiellä vaihtoehdossa VE1/a noin 4,3 %, VE1/b noin
15,1 %, VE2/a noin 7,4 % ja VE2/b noin 27,5 %. Vaihtoehdoissa VE1&2/a
raskaan liikenteen lisäys ei ole erityisen merkittävä, mutta vaihtoehdoissa
VE1&2/b lisäys on merkittävä. Nousiaisten kunta kaavailee Lemuntien varteen
junaradan viereen Laaleistentielle teollisuusaluetta. Jos teollisuusalue rakennetaan kyseiseen paikkaan, lisäisi se raskaan liikenteen määrää tiellä. Tällöin
sikala- ja biokaasulaitoshankkeesta aiheutuvat liikenteen suhteelliset osuudet
olisivat hieman pienemmät, mutta kokonaisliikennemäärät varsinkin raskaan
liikenteen osalta suuremmat.

Normaalitoiminnan aikana kokonaisliikennemäärä lisääntyy valtatiellä 8 vaihtoehdossa VE1/a noin 0,0 %, VE1/b noin 0,1 %, VE2/a noin 0,0 % ja VE2/b
noin 0,1 %. Lisäys ei ole merkittävä. Normaalitoiminnan aikana raskas liikennemäärä lisääntyy valtatiellä 8 vaihtoehdossa VE1/a noin 0,2 %, VE1/b noin
0,8 %, VE2/a noin 0,4 % ja VE2/b noin 1,5 %. Lisäys ei ole erityisen merkittävä missään hankevaihtoehdossa.
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Lannanlevitysaikaan kokonaisliikennemäärä lisääntyy Lemuntiellä vaihtoehdossa VE1/a noin 2,2 %, VE1/b noin 2,9 %, VE2/a noin 3,9 % ja VE2/b noin
4,4 %. Lisäys ei ole erityisen merkittävä. Lannanlevitysaikaan raskas liikennemäärä lisääntyy Lemuntiellä vaihtoehdossa VE1/a noin 52,1 %, VE1/b noin
67,2 %, VE2/a noin 90,5 % ja VE2/b noin 102,2 %. Lisäys on kaikissa hankevaihtoehdoissa erittäin merkittävä.

Lannanlevitysaikaan kokonaisliikennemäärä lisääntyy valtatiellä 8 vaihtoehdossa VE1/a noin 0,2 %, VE1/b noin 0,3 %, VE2/a noin 0,4 % ja VE2/b noin
0,4 %. Lisäys ei ole merkittävä. Lannanlevitysaikaan raskas liikennemäärä lisääntyy valtatiellä 8 vaihtoehdossa VE1/a noin 2,8 %, VE1/b noin 3,6 %,
VE2/a noin 4,8 % ja VE2/b noin 5,4 %. Lisäys ei ole erityisen merkittävä missään hankevaihtoehdossa.

Lisääntyvä raskas liikenne heikentää Rekoistentien ja Lemuntien liikenneturvallisuutta. Talviaikaan tie voi olla lumenaurauksen takia entistä kapeampi ja
liukas keli tuo lisähaasteita erityisesti raskaalle liikenteelle. Suurin osa raskaasta liikenteestä tapahtuu tosin lumettomaan ja jäättömään aikaan, erityisesti lantakuljetukset. Asukaskyselyssä tuotiin esille Lemuntiehen kohdistuvat
vaikutukset mm. seuraavasti: ”Lemuntien liikenne on lannanlevitysaikaan erityisen vaarallista kevyelle liikenteelle.” ja ”Myös liikenteen suhteen kyse on
ennen muuta Lemuntien liikenteestä, mikä on pelkkää Rekoistentietä suurempi ongelma. Lemuntie on kapea, vilkkaasti liikennöity ja siinä liikkuu paljon
koululaisia.” Lemuntien huonosta kunnosta raskaan liikenteen takia oltiin myös
huolissaan.
Liikenteestä aiheutuva melu
Toiminnasta aiheutuvan liikenteen melun tarkastelu voidaan jakaa kahdelle
tieosuudelle: Rekoistentielle, Lemuntielle, Raumantielle ja Kustavintielle. Liikennemäärät, nopeudet sekä asutus vaihtelevat suuresti eri tieosuuksilla. Taulukkoon 15 on kerätty eri tieosuuksien ominaisuuksia, jotka vaikuttavat liikenteestä aiheutuvaan meluun sekä sen kokemiseen.
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Taulukko 15. Eri tieosuuksien liikennemeluun vaikuttava laadullinen arvio.
Tieosuus
Nopeus
Hankkeen vaikutus
Lähellä oleva
liikennemäärään

asutus

Rekoistentie

Matala

Erittäin suuri

Kyllä

Lemuntie

Melko

Suuri

Kyllä

matala
Raumantie

Suuri

Pieni

Ei

Kustavintie

Suuri

Pieni

Ei

Erityisesti Rekoistentiellä raskaasta liikenteestä aiheutuu meluhaittaa, sillä taloja sijaitsee tien välittömässä läheisyydessä. Toisaalta ajonopeudet ovat melko matalat, joka lieventää meluhaittaa. Myös Lemuntien läheisyydessä kuljettaessa Kustavintien suuntaan sijaitsee yksittäisiä asuintaloja.
Tieliikenteen päästöt ilmaan
Liikenteestä aiheutuvat päästöt ilmaan on laskettu VTT:n LIPASTO (Suomen
liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä)
LIISA-laskentamallin kertoimilla. LIISA on Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmä. Taulukossa 16 on esitetty laskelma eri hankevaihtoehtojen liikennöinnin aiheuttamista päästöistä ilmaan. Keskimääräisenä
kuljetusvälineenä on käytetty kokonaismassaltaan 40 tonnin ja kantavuudeltaan 25 tonnin puoliperävaunuyhdistelmää. Keskimääräinen kuljetusmatka on
arvioitu 25 kilometriksi suuntaansa.

Taulukko 16. Toiminnasta aiheutuvan liikenteen aiheuttamat päästöt ilmaan.
Vaihtoehto
Ajosuorite/vko
Ajomäärä km/v
Päästöt ilmaan t/v

VE0
22
28 648

VE1/a
27
34 916

VE1/b
55
71 750

VE2/a
47
60 453

VE2/b
94
122 066

CO
HC
NOX
PM
CH4

0,0069
0,0026
0,2578
0,0026
0,0003

0,0084
0,0031
0,3142
0,0031
0,0003

0,0172
0,0065
0,6458
0,0065
0,0006

0,0145
0,0054
0,5441
0,0054
0,0005

0,0293
0,0110
1,0986
0,0110
0,0011

N 2O
NH3

0,0010
0,0001

0,0012
0,0002

0,0025
0,0004

0,0021
0,0003

0,0043
0,0006

SO2
CO2ekv.

0,0002
36,10

0,0003
43,99

0,0006
90,41

0,0005
76,17

0,0010
153,80
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Verrattuna normaaliin bensiinikäyttöisen henkilöauton vuotuisiin ilmanpäästöihin keskimääräisen kilometrikertymän (18 000 km) perusteella, vaihtoehto
VE0 vastaa noin 12 henkilöauton, VE1/a noin 15 henkilöauton, VE1/b noin 30
henkilöauton, VE2/a noin 25 henkilöauton ja VE2/b noin 51 henkilöauton aiheuttamaa vuotuisia ilmanpäästöjä. Liikenteen ilmapäästöjen lisäys ei ole erityisen merkittävä missään hankevaihtoehdossa.
Liikenteestä aiheutuvien negatiivisten vaikutusten vähentäminen
Rekoistentien leventäminen on liikenneturvallisesti hankalimpien osuuksien
osalta käytännössä mahdotonta, koska rakennukset sijaitsevat niin lähellä tietä. Tien päällystäminen auttaisi tien kunnossapitoa, mutta se ei merkittävästi
lisää liikenneturvallisuutta. Uusi tieyhteys sikalalta Akkoistentielle parantaisi
merkittävästi Rekoistentien turvallisuutta. Akkoistentiellä on hyvä näkyvyys ja
samoin on Akkoistentien ja Lemuntien risteyksessä.

Lemuntiellä kulkee asukaskyselyn vastausten mukaan paljon lapsia ja koululaisia. Kevyen liikenteen väylä tien yhteydessä parantaisi merkittävästi liikenneturvallisuutta. Liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa myös alentamalla
nopeusrajoitusta tai leventämällä tietä siten, että kevyelle liikenteelle jää leveä
piennar.

5.3.4. Meluvaikutukset
Sikalatoiminnan aiheuttamaa meluhaittaa on eritelty taulukossa 17. Taulukkoon on kerätty yleisiä sikalatoiminnassa melua aiheuttavia toimintoja (Puumala ja Grönroos, 2004).
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Taulukko 17. Sikalatoiminnasta aiheutuva melu

Biokaasulaitoksen toiminnasta aiheutuvaa melua on selvitetty Biovakka Oy:n
Vehmaan ja Turun Topinojan laitoksilla. Näistä tuloksista on raportoitu Hyvinkään biokaasulaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (Watrec
Oy, 2011). Melumittausten perusteella biokaasulaitoksen aiheuttama meluhaitta on selvästi alle ohjearvojen (50 dB(A) klo 7-22 välisenä aikana / 45 dB(A)
klo 22-7 välisenä aikana). Hankkeesta aiheutuvaa tieliikennemelua on tarkasteltu luvussa 5.3.3. Liikennevaikutukset.

5.3.5. Terveysvaikutukset
Sikalan ja biokaasulaitoksen toiminnasta voi aiheutua terveysvaikutuksia ilmanpäästöjen ja mahdollisten vesistöpäästöjen seurauksena. Hajuhaitta voi
aiheuttaa stressiä, mutta muuten eri yhdisteiden hajukynnys on selvästi matalampi kuin eri ainesosien ihmisille vaarallinen pitoisuus ilmassa.

HTP-arvot (haitalliseksi tunnetut pitoisuudet) ovat sosiaali- terveysministeriön
arvioita työntekijöiden hengitysilman epäpuhtauksien pienimmistä pitoisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai
terveydelle taikka lisääntymisterveydelle.

Metaanin kahdeksan tunnin altistuksen HTP-arvo on 1 000 ppm, hiilidioksidin
5 000 ppm ja 9 100 mg/m3, rikkivedyn 5 ppm ja 7 mg/m3 ja 15 minuutin altistuksen 10 ppm ja 14 mg/m3 ja ammoniakin kahdeksan tunnin altistuksen20
ppm ja 14 mg/m3 ja 15 minuutin altistuksen 50 ppm ja 36 mg/m3 (Sosiaali- ja
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terveysministeriö, 2012). Rikkivedyn lisäksi sikala- ja biokaasulaitostoiminnasta syntyy muita hajukaasuja.

Metaani (CH4) on hajuton, väritön, ilmaa kevyempi helposti syttyvä kaasu.
Suuri metaanivuoto sisätilaan, jossa on huono ilmanvaihto, voi nostaa kaasun
pitoisuuden yli ylemmän syttymisrajan, jolloin ilman happipitoisuus on alle 18
%, mistä saattaa aiheutua hapenpuutetta, josta voi seurata huimausta, hengitysvaikeuksia, levottomuutta, pahoinvointia ja päänsärkyä. Biokaasu sisältää
tavallisesti 40-70 % metaania, 30-60 % hiilidioksidia ja hyvin pieniä pitoisuuksia mm. rikkiyhdisteitä. Metaani on myös kasvihuonekaasu. (OVA-ohjeet)

Hiilidioksidi (CO2) on kaasumaisena väritön, lähes hajutonta ja ilmaa raskaampaa. Yli 2 % hiilidioksidipitoisuudet kiihdyttävät hengitystä ja aiheuttavat
päänsärkyä. Yli 7,5 % pitoisuudet huonontavat henkistä suorituskykyä, aiheuttavat levottomuutta, sekavuutta ja näköhäiriöitä. Yli 10 % pitoisuus aiheuttaa
hengenahdistusta, kovaa päänsärkyä ja kuulon heikentymistä, pahoinvointia,
oksentelua, tukehtumisen tunnetta hikoilua, tokkuraista oloa ja tajuttomuuden
noin 15 minuutin kuluessa. (OVA-ohjeet)

Rikkivety (H2S) on väritön kaasu, jolla on voimakas mädäntyneen kananmunan haju. Rikkivetyä muodostuu mm. orgaanisesta aineksesta anaerobisissa
oloissa. Rikkivety on vaarallinen soluhengitysmyrkky ja ärsyttää jo pienissä pitoisuuksissa limakalvoja ja hengitystä. Ärsytys kohdistuu etenkin silmiin. Rikkivety hajoaa ilmassa rikkidioksidiksi ja sulfaatiksi. Tiloissa tulee olla vaarallisesta pitoisuudesta hälyttävät mittarit. (OVA-ohjeet)

Ammoniakki (NH3) on väritön kaasu, jolla hyvin voimakas pistävä haju. Haju ei
ole kuitenkaan riittävä varoitusmerkki, sillä ammoniakin pitoisuus voi olla haitallinen, vaikka hajua ei tunnu. Ammoniakkia on vedessä, maaperässä sekä
ilmassa ja se on kasvien ja eläinten typen lähde. Tiloissa tulee olla vaarallisesta pitoisuudesta hälyttävät mittarit. (OVA-ohjeet)

5.3.6. Työllisyysvaikutukset
Hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaiset työllisyysvaikutukset on esitetty
yleisellä tasolla. Taloudellisten vaikutusten arviointi ei kuulu YVA-lain mukaisiin arvioitaviin vaikutuksiin. Sikalan ja biokaasulaitoksen rakentamisen aikai-
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set työllisyysvaikutukset on arvioitu hankkeen investoinnin suuruudella. Työllisyysvaikutus on laskettu käyttäen TE-keskuksen investoinnin työllisyysvaikutusmallia, jossa 170 000 € investointia seuraa 3,5 henkilötyövuotta. Sikalan investointi on laskettu MTT:n julkaiseman ohjeen mukaan (Niemi ja Karhula,
2011) ja biokaasulaitoksen investointi Jyväskylä Innovation Oy:n raportin perusteella (Mykkänen, 2009). Hankkeen työllisyysvaikutukset on esitetty taulukossa 18.

Taulukko 18. Hankkeen työllisyysvaikutukset henkilötyövuosina.
Rakentaminen

Toiminta

sikala

bkl

yht.

sikala

VE1/a

110

-

110

6

VE1/b

110

80

230

6

VE2/a

220

-

220

10

VE2/b

220

120

340

10

bkl

yht.
6

1

7
11

2

12

bkl = biokaasulaitos

Toiminnasta aiheutuu lisäksi välillisiä työllisyysvaikutuksia esimerkiksi lietteen
/ mädätteen peltolevityksestä, toimintaan liittyvistä kuljetuksista ja rehujen käsittelystä sekä sianlihan jalostuksesta ja myynnistä.

5.3.7. Vaikutukset vesihuoltoon
Nousiaisissa vedenhankinnasta vastaa Masku-Nousiainen Vesilaitos kuntayhtymä. Vedenhankintaan käytetään pohjavettä. Kuntayhtymällä on yhteensä
kahdeksan pohjavedenottamoa, joista viisi on Maskussa (Humikkala, Alho,
Kairinen, Laivonranta ja Karevansuo) ja kolme Nousiaisissa (Takkula, Varvanummi ja Sipilä). Kuntayhtymä toimittaa veden myös Maskun kuntaan ja
Naantalin kaupungin Velkuan alueelle. (AIRIX Ympäristö Oy, 2011.)

Kuntayhtymän vedenottamoilla on Länsi-Suomen vesioikeuden tai LänsiSuomen ympäristölupaviraston luvat vedenottoon. Lupamäärät ovat yhteensä
4 560 m3/d, josta Maskun ottamoiden osuus on 2 650 m3/d ja Nousiaisten ottamoiden osuus 1 910 m3/d. (AIRIX Ympäristö Oy, 2011.)

Nousiaisten vesihuoltolaitos vastaa vedenjakelusta Nousiaisten kunnassa.
Veden toimittamisesta vastaa Masku-Nousiainen vesilaitos kuntayhtymä, jolla
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on pohjavedenottamoita Maskussa ja Nousiaisissa. Nousiaisten verkostoon
vesi johdetaan kahdesta suunnasta: Valpperin suunnalla sijaitsevilta kahdelta
pohjavedenottamolta sekä Maskun ylävesisäiliöstä. Pääosin vesi tulee Maskun ylävesisäiliöstä, josta vesi johdetaan Nousiaisten keskustaan Ø 225 vesijohdolla. Ylävesisäiliön ja Nousiaisten keskustan välinen etäisyys on noin 3
km.

Sikala sijaitsee Nousiaisten keskustasta lounaan suuntaan, jonne on rakennettu Ø 110 vesijohto. Kunnan johtokartan mukaan vesijohto on halkaisijaltaan
Ø 110 rautatien kohdalle asti, jonka jälkeen se muuttuu pienemmäksi Ø 90
vesijohdoksi. Sikalalle voidaan kuitenkin ottaa liitos Ø 110 vesijohdosta. Sikalan ja keskustan välinen vesijohdon pituus on noin 2,6 km.
Vaihtoehdossa VE0 vettä kuluu vuodessa noin 8 700 m3, VE1/a&b noin 16
800 m3 ja VE2/a&b noin 30 000 m3. Vuorokaudessa vettä kuluu vaihtoehdossa
VE0 noin 24 m3, VE1/a&b noin 46 m3 ja VE2/a&b noin 82 m3.

Hankevastaavan ilmoituksen mukaan vesi hankittaisiin omalle kiinteistölle rakennetuista porakaivoista, joiden antoisuuden on arvioitu olevan 60 – 70 m3/d.
Omien kaivojen antama vesimäärä riittäisi vaihtoehdoissa VE0 ja VE1. Vaihtoehdossa VE2 lisävesi hankittaisiin kunnan vesijohtoverkostosta. Vedentarve
vesijohdosta olisi siis 12 – 22 m3/d. Alustavissa koepumppauksissa porakaivot
ovat tuottaneet vettä jopa 90 m3/d, joka vastaa vuositasolla noin 32 850 m3.
Jos jatkuva tuotto on em. luokkaa, ei myöskään vaihtoehdossa VE2/a&b tarvittaisi merkittävästi kunnan vesijohtovettä. Vesihuoltovaikutusta on arvioitu omien porakaivojen antoisuudella 60 – 70 m3/d.
Nousiaisten kunnan vedenkulutus on tällä hetkellä keskimäärin 600 m3/d.
Normaalitilanteessa Masku-Nousiainen vesilaitoksen ottamoista saadaan riittävästi vettä. Pelkästään Nousiaisissa sijaitsevien kaivojen ottolupamäärä on 1
910 m3/d.

VE2:ssa sikala lisäisi kunnan vedenkulutusta 2 – 4 %. Jos kaikki vesi otettaisiin vesijohtoverkosta, vedenkulutus lisääntyisi 4 – 14 %. Kunnan vedenhankintakapasiteetti on riittävä kulutuksen lisääntymiseen.
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Sikalalle tuleva Ø 110 vesijohto välittää vettä 14 m3/h. Vaihtoehdossa VE2 mitoitusvirtaama (huipputuntivirtaama) on 3,5 m3/h. Jos kaikki vesi otettaisiin
verkostosta, olisi mitoitusvirtaama 13,7 m3/h. Huipputuntivirtaama on laskettu
kertoimella 4,0. Tämän perusteella nykyinen vesijohtoverkosto pystyy välittämään tarvittavan vesimäärän.

Sikala sijaitsee korkeudella noin viisi metriä merenpinnasta. Maskun ylävesisäiliön pinta määrää Nousiaisten verkoston paineen. Ylävesisäiliön pinnan
korkeus on 71 metriä merenpinnasta. Verkostopaine sikalan kohdalla on teoriassa noin 4 bar.

AIRIX Ympäristö Oy:n vesihuollon asiantuntija DI Antti Ryynäsen mukaan sikalan vedenhankinnalla ei täten arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Nousiaisten vesihuoltolaitoksen verkostoon.

Sikala ja kunnan vesihuoltolaitos määrittelevät vesimäärät ja vastuut tarkemmin keskinäisessä toimitussopimuksessa. On tärkeää, että sikalalla on käytössä varavesilähde turvaamassa vedenhankintaa, on ensisijainen vesilähde
tulevaisuudessa sitten omat kaivot tai kunnan vesijohtoverkosto. Sikalalla on
myös suositeltavaa olla riittävä säiliötilavuus vedenhankinnan poikkeustilannetta varten.
Nykyisen sikalan yhteydessä on 15 m3 välipumppauskaivo ja 10 m3 vesisäiliö.
Kesällä 2013 rakennetaan 80 m3 välivesivarasto käyttöönotettaville porakaivoille. Uusien sikaloiden yhteyteen rakennetaan varastosäiliöt, joiden tilavuus vaihtoehdossa VE1/a&b on 15 m3 ja VE2a/b 30 m3. Uuden välivesivaraston myötä vaihtoehdon VE0 osalta vedentarve pystytään varastojen ollessa
täynnä kattamaan vähän yli neljän vuorokauden ajan, VE1 noin 2,5 vuorokauden ajan ja VE2 noin 1,5 vuorokauden ajan.

Jos vedensaanti kiinteistöllä jostain syystä keskeytyy, on sikojen tarvitsema
vesi mahdollista kuljettaa paikalle säiliöautolla. Säiliöautojen koot vaihtelevat
yleisesti välillä 11 – 34 m3. Jos käytössä olisi esimerkiksi 25 m3 säiliöauto, tarvittaisiin vaihtoehdossa VE0 yksi kuorma, VE1 kaksi kuormaa ja VE3 neljä
kuormaa vuorokaudessa kattamaan sikojen vedentarve.
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