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LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA,
KIEKU OY:N "MUNAKORI" -YHTEISKANALAHANKE, SÄKYLÄ
Kieku Oy on 31.1.2019 toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukseen (ELY-keskukseen) ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä
annetun
lain
(252/2017)
mukaisen
ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman), joka koskee
Säkylään sijoittuvaa yhteiskanalahanketta.
Hankkeesta vastaava on Kieku Oy, jossa hankkeen yhteyshenkilönä on
toimitusjohtaja Juha Lehto.
YVA-ohjelman on laatinut hankkeesta vastaavan toimeksiannosta
Watrec Oy, jossa yhteyshenkilönä on vanhempi konsultti Jaana
Tuppurainen.
Varsinais-Suomen ELY-keskus toimii YVA-menettelyssä YVA-lain
mukaisena
yhteysviranomaisena
ja
antaa
YVA-ohjelmasta
yhteysviranomaisen lausunnon. Yhteyshenkilönä arviointimenettelyssä
toimii ylitarkastaja Anu Lillunen.
1. HANKKEEN TIEDOT JA YVA-MENETTELY
YVA-menettelyn tarve ja vaiheet
YVA-menettelyn tarkoitusta, sisältöä ja kulkua koskevat säännökset on
kirjattu YVA-lakiin (252/2017) ja YVA-asetukseen (277/2017).
"Munakori"
-yhteiskanalahankkeeseen
tulee
soveltaa
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä YVA-lain liitteen 1 kohdan 1 a)
perusteella: kanalat, joissa kasvatetaan yli 85 000 kananpoikaa tai
60 000 kanaa.
YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja
arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja
päätöksenteossa
sekä
lisätä
kaikkien
tiedonsaantia
ja
osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta
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koskevia päätöksiä, vaan tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa
päätöksenteon perustaksi.
Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma siitä, mitä
hankkeen vaihtoehtoja ja ympäristövaikutuksia tullaan selvittämään ja
miten. Ohjelmassa esitetään myös suunnitelma arviointimenettelyn
järjestämisestä.
Ohjelman
sisällön
määrittää
YVA-asetus.
Yhteysviranomainen antaa ohjelmasta lausunnon, jossa se ottaa kantaa
ohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen.
Hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä
antaman
lausunnon
perusteella
ympäristövaikutusten
arviointiselostuksen (YVA-selostus). Yhteysviranomainen tarkistaa
selostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii perustellun päätelmän
hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.
Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä tulee liittää aikanaan hanketta
koskevaan lupahakemukseen. Lupapäätöksessä on otettava huomioon
arviointiselostus ja perusteltu päätelmä.
Hankeen kuvaus ja sijainti
Kieku Oy on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa perustetaan uusi
pöytämunatuotantoon
tarkoitettu
kanalakokonaisuus.
Hankkeen
edetessä toimintaa harjoittamaan perustetaan uusi yhtiö, jonka jälkeen
Kieku Oy toimii tuotannon pakkaamo- ja markkinointiyhtiönä. Motiivi
hankkeelle on pöytämunatuotantoon liittyvät kulutustottumukset ja
tuotantoon liittyvät eettiset kysymykset, joiden vuoksi entistä suurempi
osa tuotannosta halutaan kauppaan häkki- ja virikehäkkikanaloiden
sijaan avo- ja kerroslattiakanaloista.
Hanke sijoittuu Säkylän kuntaan Länsi-Säkylän ja Köyliön väliselle
metsäalueelle kiinteistölle nro 319-405-1-381. Hankkeen käyttöön on
varattu 12 hehtaarin alue. Hankealueen sijaintikartat on esitetty liitteessä
1.
Lähin asutus sijoittuu hankealueen itäpuolelle noin 1,1 km:n päähän.
Yhtenäisempää asutusta on lisäksi noin 1,5 km itään sijoittuvalla Kepolan
ja Kuoppamäen alueella sekä etelään sijoittuvalla Karhusuon ja
Huhdinkylän alueella. Alueen luoteispuolella on Loimi-Hämeen
Jätehuolto Oy:n Hallavaaran jätekeskus. Alueen metsät ovat suurelta
osin ojittamattomia hiekkakankaita. Lähialueella ei ole muita
kotieläintuotannon suuryksiköitä tai maa-ainesten ottotoimintaa. Lähin
turvetuotantoalue sijoittuu suunnittelualueesta luoteeseen noin 2 km:n
etäisyydelle. Päiväkoti sekä kaksi vanhusten ja vammaisten
palveluyksikköä sijaitsee noin 2 km:n päässä hankealueesta. Lähin koulu
(Kepolan koulu) sijaitsee noin 2,5 km:n päässä koilliseen.
Vaihtoehtoina käsitellään 280 000 ja 560 000 munituskanalan
kokonaisuuksia. Kanalat toteutetaan vaiheittain 70 000 kanan
munituskanaloina.
Alueelle on tarkoitus sijoittaa laajimmillaan kahdeksan osastoitua
kanalarakennusta. Ne rakennetaan pareittain siten, että kaksi kanalaa
rehuvarastoineen käsittää 140 000 kanaa. Muita alueelle vaiheittain
sijoitettavia toimintoja ovat poikaskasvattamot, pakkaamorakennukset ja
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kuivalantalat sekä mahdolliset pesuvesisäiliöt. Teknisissä ratkaisuissa
noudatetaan Sikojen ja siipikarjan tehokasvatus – BAT-asiakirjan
vaatimuksia soveltuvin osin. Kananuorikoiden kasvatusmuotona
käytetään lattia- tai kerroslattiakasvattamoa.
Kanalat
toimivat
kuivalantamenetelmällä
ja
lanta
siirretään
munakanaloista hihnakuljettimilla välivarastointiin keskitettyyn lantalaan.
Lanta toimitetaan sopimusperusteisesti peltoviljelyyn ja/tai käsiteltäväksi
kompostointilaitokseen. Vaihtoehdossa 1 (70 000 kananuorikkoa ja 280
000 kanaa) lantaa syntyy 12 250 m3 ja vaihtoehdossa 2 (140 000
kananuorikkoa ja 560 000 kanaa) 24 500 m3. Peltopinta-alaa lannan
levitykseen tarvitaan vastaavasti 2 073 - 4 145 ha. Sähkönkulutus on
vastaavasti 600 - 1 200 MWh ja lämmönkulutus 900 - 1 800 MWh ja
vedenkulutus 20 000 - 40 000 m3 vuodessa. Tilan liikenne koostuu mm.
kana- ja munakuljetuksista, rehu- ja lantakuljetuksista sekä polttoaineen
kuljetuksista.
Vaihtoehdot
YVA-menettelyssä
tarkastellaan
nollavaihtoehtoa
toteutusvaihtoehtoa, joissa eläinmäärä on erilainen:

ja

kahta

Vaihtoehto 0 (VE 0): Hanketta ei toteuteta
Vaihtoehto 1 (VE 1): Alueelle sijoitetaan 280 000 munivaa kanaa
Vaihtoehto 2 (VE 2): Alueelle sijoitetaan 560 000 munivaa kanaa
Lannan osalta loppusijoitusvaihtoehtoja ovat sopimusperusteinen
toimittaminen joko peltoviljelyyn tai käsiteltäväksi kompostointilaitokseen
tai näiden yhdistelmä.
Alue, jolle toimintaa on suunniteltu, on rakentamatonta metsämaata.
Muita sijoitusvaihtoehtoja ei tarkastella. Hankkeesta vastaavan
selvitysten perusteella valittua aluevarausta pidetään ominaisuuksiensa
puolesta ensisijaisena vaihtoehtona kanalatoimintojen sijoittamiselle.
Arviointimenettelyn yhdistäminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin
Arviointimenettelyä ei ole yhdistetty muiden lakien mukaisiin
menettelyihin. YVA-menettelyä, rakentamiseen tarvittavia menettelyjä ja
ympäristölupamenettelyä voidaan toteuttaa osittain samanaikaisesti.
Päätöksiä voidaan kuitenkin tehdä vasta perustellun päätelmän
antamisen jälkeen.
Hanketta koskeva neuvottelu järjestettiin 11.2.2019. Siihen osallistuivat
Kieku Oy:n edustajat, hankkeen konsultit sekä Varsinais-Suomen ELYkeskuksen, Etelä-Suomen Aluehallintoviraston ja Säkylän kunnan
edustajat. Neuvottelussa todettiin muun muassa, että kaavoituksen
toteuttamiselle on mietitty eri vaihtoehtoja (suunnittelutarveratkaisu ja
yleiskaava). Lisäksi keskusteltiin hankkeen aikataulusuunnitelmista ja
siitä, että YVA-vaiheessa tehtävät selvitykset kannattaa tehdä sellaisiksi,
että ne palvelevat myös ympäristölupavaihetta.
2. ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN
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Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta
Ala-Satakunta -lehdessä 19.2.2019.
Kuulutus ja YVA-ohjelma olivat nähtävillä 20.2.–22.3.2019 Säkylän
kunnanviraston ja Euran kunnanviraston ilmoitustauluilla. YVA-ohjelma
oli nähtävänä myös Säkylän kunnankirjastossa, Köyliön kirjastossa ja
Euran pääkirjastossa sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa
www.ymparisto.fi/kiekunkanalanYVA.
Hanketta
ja
arviointiohjelmaa
esiteltiin
kaikille
avoimessa
yleisötilaisuudessa Säkylän kunnanviraston valtuustosalissa 14.3.2019.
Tilaisuudessa oli hankkeesta vastaavien lisäksi noin parikymmentä
osallistujaa.
Yhteysviranomainen pyysi arviointiohjelmasta lausunnon seuraavilta
viranomaisilta:
Säkylän
kunnanhallitus
(ja
ympäristönsuojelu-,
maankäyttö-,
terveydensuojelu- ja sosiaaliasioita käsittelevät lautakunnat ja
viranhaltijat)
Euran
kunnanhallitus
(ja
ympäristönsuojelu-,
maankäyttö-,
terveydensuojelu- ja sosiaaliasioita käsittelevät lautakunnat ja
viranhaltijat)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto / ympäristölupavastuualue
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Metsäkeskus Läntinen palvelualue
Museovirasto
Ruokavirasto
Satakunnan ELY-keskus
Satakunnan Museo
Satakunnan pelastuslaitos
Satakuntaliitto
Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Lisäksi kaikilla, joiden oloihin tai etuihin hanke voi vaikuttaa, samoin kuin
niillä yhteisöillä ja säätiöillä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset
saattavat koskea, oli nähtävilläoloaikana mahdollisuus ilmaista
mielipiteensä arviointiohjelmasta.
3. YHTEENVETO ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ
Arviointiohjelmasta annettiin kahdeksan lausuntoa tai mielipidettä.
Lausunnot ja mielipiteet toimitettiin hankkeesta vastaavalle. Seuraavassa
on esitetty yhteenveto lausuntojen ja mielipiteiden keskeisestä sisällöstä.
Lausunnot
Säkylän kunnanhallitus toteaa, että sen on tarkoitus käynnistää alueen
yleiskaavasuunnittelu kanalahankkeen ensimmäisen rakennusvaiheen
aikana. Samalla yleiskaavoitetaan Luvalahdentien varren alueet Euran
rajalta Kepolan yleiskaava-alueelle asti. Alue tullaan kaavoittamaan yhteiskanalahankkeen ympäristövaatimuksiin soveltuviin käyttötarkoituksiin.
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Luvanhakijan tulee toteuttaa kanojen vedentarpeen suuruiset varavesisäiliöt yhden - kahden vuorokauden vesimäärälle mitoitettuina. Kunta toteuttaa vesijohdon ja viemärin kiinteistön läheisyyteen. Viemäriin voi
johtaa pelkästään talousjätevesiä.
Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta toteaa, että lannan käsittelyn
osalta
viimeistään
YVA-selostuksessa
tulisi
esittää,
missä
kompostointilaitoksessa lanta käsitellään. Mikäli lannankäsittelyssä
turvaudutaan peltolevitykseen ja peltolevityksessä tarvittava levityspintaala olisi erittäin suuri, tulisi viimeistään ympäristölupahakemuksessa
esittää suunnitelma siitä, miten tarvittavat levitysalat hankitaan ja missä
ne sijaitsevat. YVA-ohjelmaan olisi kuitenkin hyvä ottaa mukaan osio,
jossa tarkastellaan mahdollisuuksia lannan peltokäyttöön lähiseudulla.
Etelä-Satakunnassa on tarjolla muutenkin paljon karjanlantaa
lannoitteeksi. Ravinteiden ja luonnonvarojen hyötykäytön näkökulmasta
on kuitenkin tärkeää, että lanta käytetään hyödyksi lannoitteena.
Jätehuollon osalta hylättävien munien käsittely on huomioitava YVAselostuksessa.
Energianhankinnasta esitetty selvitys YVA-ohjelmassa on erittäin niukka.
Vaikka energian toimittaja olisikin ulkopuolinen toimija, on
tuotantolaitoksen sijainti-, teho- ja polttoaine- ym. yksityiskohtaiset tiedot
esitettävä YVA-selostuksessa. Mahdollinen biopolttoaineisiin perustuva
lämmitys voi vaatia omat laajat liikenne- ja materiaalin käsittelyalueet,
jotka olisi esitettävä YVA-selostuksen asemapiirustuksissa. YVAohjelman kappaleessa Liikenne polttoaineen kuljetuksia pidetään
merkittävänä, mikä viittaa siihen, että kanaloita lämmitettäisiin
biopolttoaineilla.
Energian ja veden käyttö -kappaleeseen tulee lisätä, että YVAselostuksessa selvitetään laitoksen jätevesien johtaminen/käsittely.
Jätevedet tulisi johtaa vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Kaavoituskappaleessa olisi tarpeellista selvittää suunnittelutarveratkaisun tarvetta
ennen rakennuslupapäätöksiä.
Tarvittavat suunnitelmat ja luvat -kappaleessa olisi hyvä selvittää
munapakkaamon mahdollinen elintarvikelainsäädännön mukainen
laitoshyväksynnän tarve. Eläintautivalvonnan näkökulmasta olisi hyvä
kirjallisuusarvioinnin lisäksi selvittää lähimpien kanaloiden ja
siipikarjateurastamoiden sijainti. Yleisimmät eläintautiriskit ja mahdolliset
toimenpiteet,
joita
esim.
salmonellasta
tai
lähistön
lintuinfluenssahavainnoista aiheutuu toiminnan tilapäisinä muutoksina ja
torjuntatoimina, olisi hyvä selvittää paikallisista lähtökohdista, sillä EteläSatakunta on intensiivistä siipikarjan kasvatuksen aluetta.
Satakuntaliitto toteaa kannanottonaan seuraavaa: Arviointiohjelmassa
on todettu, että Satakunnan maakuntakaavassa, Satakunnan
vaihemaakuntakaavassa 1 ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2
ehdotuksessa 2 ei ole varauksia suunnitellulle hanke-alueelle.
Satakunnan maakuntakaavaa koskevaa kuvausta tulee täydentää niin,
että
kuvauksessa
on
esitetty
alueelle
kohdistuvat
kehittämisperiaatemerkinnät (kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke kk,
matkailun kehittämisvyöhyke mv-2). Lisäksi hankealuetta koskee koko
maakuntakaava-aluetta
koskevista
vesien
tilaan
liittyvä
suunnittelumääräys. Nämä kehittämisperiaatemerkinnät ja vesien tilaan
liittyvä suunnittelumääräys on otettava huomioon hankkeen
ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Hankealueella ei ole voimassa olevaa
yleis- tai asemakaavaa.
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Hankkeen sijoittumista koskevassa kohdassa on todettu lähimmän
asutuksen sijoittuminen. Kuvausta tulee täydentää siten, että siinä
otetaan huomioon myös mahdollisen loma-asutuksen sijoittuminen
hankealueen läheisyydessä. Kuvauksesta tulee laatia myös karttaesitys.
Arviointiselostusta
laadittaessa
tulee
kiinnittää
huomiota
hankekuvaukseen, jotta toiminnan aikaiset ympäristövaikutukset voidaan
arvioida kattavasti. Arviointiselostuksen havainnollisuuteen sekä
kuvallisen aineiston laatuun ja riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota
erityisesti toimintojen ja vaikutusten kuvauksessa. Lausunnolla oleva
arviointiohjelma on näiltä osin yleispiirteinen. Hajuvaikutusten
mallintamisen mahdollisuutta tai sen toteuttamatta jättämistä tulee vielä
selvittää arviointiselostusta laadittaessa. Lisäksi ympäristövaikutusten
arviointiselostuksen yhteydessä on esitettävä tiedot hankkeen
toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista.
Lausunnolla oleva arviointiohjelma on Satakuntaliiton käsityksen mukaan
laadittu asianmukaisesti ja Satakuntaliitolla ei ole edellä esitetyn lisäksi
muuta huomautettavaa lausunnolla olevasta arviointiohjelmasta.
Museovirasto toteaa, että Museoviraston ja Satakunnan Museon välisen
yhteistyösopimuksen mukaisesti asiaa hoitaa Satakunnan Museo.
Satakunnan Museo on tutustunut arviointiohjelmaan ja toteaa, ettei sillä
toimialansa puitteissa ole huomautettavaa ohjelmasta.
Ruokavirasto (eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osasto) lausuu
seuraavaa: Suunniteltu kanala on erittäin suuri. Tämän vuoksi eläinten
hyvinvoinnin turvaamiseen tulee kiinnittää erityisesti huomiota. Kanojen
pidolle
asetetuista
eläinsuojeluvaatimuksista
säädetään
eläinsuojelulaissa (247/1996 muutoksineen), eläinsuojeluasetuksessa
(396/1996 muutoksineen) ja valtioneuvoston asetuksessa kanojen
suojelusta
(637/2010
muutoksineen).
Riittävän
ilmanvaihdon
järjestäminen kaikissa olosuhteissa tulee varmistaa. Kun eläinsuojan
ilmanvaihto perustuu pääasiassa koneellisesti toimivaan ilmanvaihtoon,
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävän ilmanvaihdon
järjestämiseen on oltava mahdollisuus myös laitteiston häiriöiden aikana
(varajärjestelmä). Koneellisesti toimivassa ilmanvaihtolaitteistossa on
tarvittaessa oltava hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen häiriön
sattuessa. Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti.
Myös koneellisten ruokinta- ja juottolaitteiden käyttöön liittyvien
vaatimusten tulee täyttyä ja ruokinta- ja juottolaitteistojen häiriöiden
varalta tulee olla käytettävissä varajärjestelmä.
Kappaleessa 3.1 Poikaskasvattamo ja munituskanala on kuvattu
tuotannosta poistettavien eläinten lopetusta. Asiaa koskevista
hyvinvointivaatimuksista säädetään eläinten suojelusta lopetuksen
yhteydessä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1099/2009 (ns.
lopetusasetus) sekä kansallisesti eläinsuojelulaissa (247/1996) ja asetuksessa (396/1996). Ruokavirasto haluaa kiinnittää huomiota
lopetusasetuksen vaatimukseen, jonka mukaan eläinten lopetuksesta
vastaavan yrityksen on suunniteltava etukäteen eläinten lopetus ja siihen
liittyvät toimet ja laadittava sitä koskeva kirjallinen toimintaohjeisto. Tämä
on hyvä huomioida jo toimintaa suunniteltaessa. Eläinten käsittelyssä ja
siirrossa lopetukseen tulee huomioida, että munintansa päättäneiden
kanojen luusto on hauras, ja niiden käsittelyssä on siten kiinnitettävä
erityistä huomiota siihen, ettei niille aiheuteta luunmurtumia tai muita
vaurioita. Koska suunniteltu kanala on erittäin suuri, tulee myös sairaiden
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ja loukkaantuneiden kanojen lopetuksen järjestäminen suunnitella jo
etukäteen.
Suuria yksiköitä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon vaikutukset, joita
mahdollisen eläintaudin löytymisestä olisi tilalle tai lähiympäristölle. Tilat,
rakenteet, kulkureitit ja toiminnot tulee suunnitella siten, että
taudinaiheuttajien siirtyminen rakennuksesta tai eläinryhmästä toiseen
estetään jokapäiväisessä toiminnassa ja että taudinpurkauksen
yhteydessä
tartunta
saadaan
rajattua
tehokkaasti.
Ilmanvaihtojärjestelmä, ruokintajärjestelmä, lannanpoistojärjestelmä
sekä munien keräysjärjestelmä tulee suunnitella sellaiseksi, ettei tartunta
pääse leviämään osastoista tai rakennuksista toiseen rakenteiden kautta.
Myös kuivikkeiden, rehujen sekä lannan suojaamiseen tulee kiinnittää
huomiota, jotta haittaeläimet tai linnut eivät pääse levittämään tartuntoja
niiden välityksellä. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdollisuus,
ettei eläimiä, munia tai lantaa saa toimittaa muualle taudinpurkauksen
vuoksi,
vaan
niitä
joudutaan
varastoimaan
tilalla.
Taudinpurkaustilanteessa on mahdollista, että lannan ja pehkun käsittely
joudutaan hoitamaan eri tavalla kuin normaalitilanteessa, esimerkiksi
kompostoimalla useiden viikkojen ajan.
Muilta osin Ruokavirastolla ei ole lausuttavaa.
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry:n ja AlaSatakunnan Ympäristöseura ry:n yhteisen lausunnon allekirjoittajat
haluavat tuoda esiin huolensa muutamiin arviointiohjelmassa
tarkennusta vaativiin selvityksiin.
Vaikutukset
kasvillisuuteen,
eliöihin,
luontoon
ja
luonnon
monimuotoisuuteen: YVA-ohjelmassa mainitaan, että hankealue ei sijoitu
luonnonsuojelu- tai muulle suojelualueelle ja arviointi tulee pohjautumaan
nykytilaan ja jo tehtyihin selvityksiin (mm. kaavoituksen yhteydessä
tehdyt luontoselvitykset). Alueella ei ole yleis- eikä asemakaavaa, joten
luontoselvityksiä ei ole tehty. Arviointiselostuksessa tulisikin esittää miten
alueen nykytila selvitetään ja miten vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin,
luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen seurataan toiminnan aikana.
Vaikutukset maahan, maaperään, pohja- ja pintaveteen: YVA-ohjelmasta
ei käy ilmi jätevesien käsittely. Arviointiselostuksessa tulisi esittää
suunnitelma jätevesien käsittelystä ja johtamisesta sekä normaali- että
poikkeustilanteissa. Lannan välivarastoinnista ja siihen liittyvistä
mahdollisista päästöistä tulee niin ikään esittää suunnitelma.
Arviointiselostuksessa tulisi myös selvittää lannan loppusijoitus: missä
lanta käsitellään tai jos lanta käytetään peltoviljelyyn mihin ja minkälaisille
peltoaloille se levitetään ja mitä ympäristövaikutuksia lannan
levittämisestä pelloille mahdollisesti aiheutuu.
Mielipiteet
Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry esittää mielipiteensä seuraaviin
YVA -arviointiohjelman kohtiin:
Lannan varastointi ja käyttö: Hankkeen YVA:n arviointiohjelmassa
esitetään yleisesti lannan varastointimenetelmä. Arviointiselostuksessa
tulee esittää tarkka suunnitelma lannan välivarastoinnista lantalaan tai
lantaloihin. Suunnitelmassa tulee huomioida asianmukainen lannan
varastointi siten, että mahdollisesti syntyviä ravinnepitoisia nesteitä ei
missään
tilanteessa
pääse
maaperään
tai
vesistöön.
Arviointiselostuksessa
on
myös
esitettävä,
missä
kompostointilaitoksessa tai -laitoksissa kanalan lanta käsitellään. Jos
lannankäsittelyssä sovelletaan peltolevitystä, on huomioitava, että
tarvittava levityspinta-ala on huomattavan suuri. Selostuksessa pitää olla
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suunnitelma, jossa käy ilmi, millä keinoilla lannanlevitysalueet hankitaan
ja missä ne alueellisesti sijaitsevat. Suunnitelmassa on syytä ottaa
huomioon, että hankkeen lähialueilla on runsaasti tarjolla karjanlantaa
peltolevitykseen. Siksi on erityisen tarkasti selvitettävä lannan
levitysmahdollisuudet
ja
peltolevittämisen
ympäristövaikutukset
lähiseudulla. Kiertotalouden näkökulmasta ravinteiden ja luonnonvarojen
hyötykäyttö lannoitteena on sinänsä kannatettavaa, mutta ravinteiden
kulkeutumisriski vesistöihin on huomioitava suunnitelmassa.
Energian ja veden käyttö: Arviointiselostuksessa on esitettävä
suunnitelma laitoksen jätevesien johtamisesta ja käsittelystä.
Suunnitelmassa on erikseen esitettävä jätevesien hyötykäytön
mahdollisuudet. Kiertotalouden ja alueen yritysyhteistyön keinot tulee
hyödyntää tehokkaasti. Hyödyntämättömät jätevedet on johdettava
nimetyn vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon, ympäristölupanormien
mukaan toimivalle puhdistamolle, jonka toimintavarmuus ei vaarannu sen
jätevesikuorman huippujen aikana.
Henkilö A kysyy, tuleeko hanke liian lähelle asutusta (vajaa 1 km) ja onko
Keltasiipi-teurastamo liian lähellä (suojavyöhyke). Suurin kysymys on
hajuhaitat lannan varastoinnin ja kanalan ilmastoinnin suhteen.
4. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma kattaa YVA-lain 16 §:ssä ja
YVA-asetuksen
3
§:ssä
luetellut
arviointiohjelman
sisältövaatimukset.
Arviointiohjelma
on
käsitelty
YVAlainsäädännön vaatimalla tavalla.
Ohjelma on tiivis ja selkeä kokonaisuus, josta saa riittävän hyvän kuvan
hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, ympäristön nykytilasta, arvioitavista
ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä arviointimenettelyn
järjestämisestä. Arviointimenettelyyn tulee kuitenkin ohjelmassa esitetyn
lisäksi sisällyttää joitakin lisäyksiä ja tarkennuksia arviointiselostuksen
laatimista varten.
Hankkeen kuvaus
Hanke, sen tausta ja tarkoitus, suunnitteluvaihe, sijainti ja
maankäyttötarve on kuvattu ohjelmassa riittävällä tavalla (luvut 1-3).
Toiminnan sanallisen kuvauksen tueksi on esitetty karttoja, kanalan
toimintakaavio, havainnekuva ja taulukoita.
Toimintakaaviossa (s.13) jätteiden osalta lukija saa väärän käsityksen
siitä, että hyötykeräykseen menevät jätteet jatkaisivat matkaansa
kaatopaikalle. Mahdollinen kuivikkeiden/pehkujen käyttö, käyttömäärät ja
kuljetukset sekä tieto hylättävien munien käsittelystä puuttuvat kaaviosta
ja sanallisesta kuvauksesta. Samoin puuttuu tieto kanaloissa syntyvien
pesuvesien määrästä, johtamisesta ja mahdollisesta hyödyntämisestä
esimerkiksi peltolevityksessä. Kunnan lausunnon mukaan viemäriin voi
johtaa vain talousjätevesiä ja kanaloihin tarvitaan varavesisäiliöt.
Kanaloiden
jätevesien
käsittelyn
kuvausta
normaalija
poikkeustilanteissa tulee tarkentaa.
Kaikkien toimintojen yleisen ja teknisen kuvauksen tulee olla riittävän
tarkkaa. Selostuksessa tulee esittää tarkennettu hankekuvaus, joka
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sisältää myös kaikki kanalatoiminnan edellyttämät oheistoiminnot, jotta
ympäristövaikutukset voidaan ilman merkittäviä epävarmuustekijöitä
arvioida.
Esimerkiksi
lämmöntuotannon,
sähkönsiirron
tai
vesijohtoverkostoliittymän mahdollisesti edellyttämä rakentaminen ei
selviä ohjelmasta. Kuvauksessa tulee selostaa tarkemmin erityisesti
vaihtoehtoiset lannankäsittelyratkaisut ja niihin liittyvä logistiikka.
Tarvetta on avattu yhteysviranomaisen lausunnon kohdassa
"Vaikutukset
maahan,
maaperään…"
Näin
saataisiin
ympäristövaikutusten
arvioinnin
tueksi
tietoa
lantakuljetusten
suuntautumisesta
ja
siitä,
miten
lanta
voitaisiin
levittää
vesistökuormitusta lisäämättä pelloille.
Selostuksessa tulee arvioida hanketta suhteessa BAT-päätelmiin. Sivulla
17 esitetty BAT-asioita käsittelevän laatikon yhteys hankkeeseen jää
epäselväksi. Laatikon sisältö näyttää viittaavan johonkin olemassa
olevaan toimintaan, koska siinä esimerkiksi mainitaan, että jäljellä olevat
hehkulamput on tarkoitus vaihtaa LED-valoihin.
Hankkeen suunnittelutilanne ja tavoiteaikataulu on kuvattu aikajanoina
luvussa 2.7. Aikataulua lienee tarpeen vielä tarkistaa arviointityön
edetessä ja varmistaa ennen muuta se, ettei kiire vaikuta arvioinnin
laatuun.
Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat
Ohjelmassa kuvataan hankkeen toteuttamisen edellyttämät suunnitelmat
ja luvat eli ympäristölupa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta,
rakennusluvat Säkylän kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta sekä
palo- ja pelastusviranomaisille laadittava kemikaali-ilmoitus ja
pelastussuunnitelma. Ympäristölupapäätöksessä tullaan ottamaan
huomioon siipikarjan tehokasvatusta koskevat BAT-päätelmät.
Ympäristölautakunnan
lausunnon
mukaan
ennen
rakennuslupapäätöksiä on tarpeen selvittää suunnittelutarveratkaisun
tarvetta. Kunnanhallituksen lausunnon mukaan alueella käynnistetään
yleiskaavasuunnittelu hankkeen ensimmäisen rakennusvaiheen aikana.
Tieto tulee lisätä arviointiselostukseen.
Lisäksi selostuksessa tulee kuvata munapakkaamon mahdollinen
elintarvikelainsäädännön
mukainen
laitoshyväksynnän
tarve.
Ruokaviraston esittämät tarpeet suunnitelmista eläinten lopetukseen
liittyviksi toimiksi, kanalan vara- ja hälytysjärjestelmiksi sekä eläintautien
leviämisen
rajaamiseksi
tulee
esittää
suunnitteluvaiheen
mahdollistamalla tarkkuudella.
Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin
Ohjelmassa todetaan, että hanke ei suoraan liity muihin hankkeisiin.
Hanke-alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa.
Satakunnan maakuntakaavassa, Satakunnan vaihemaakuntakaavassa
1 ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksessa 2 ei ole
varauksia suunnitellulle hanke-alueelle. Satakunnan maakuntakaavaa
koskevaa kuvausta tulee täydentää Satakuntaliiton lausunnossa
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esitetysti.
Selostuksessa
voisi
esittää
maakuntakaavakarttaotteen kuin ohjelmassa (s. 22).

laajemman

Vesistövaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon maakuntakaavan
vesien tilaan liittyvä suunnittelumääräys sekä KokemäenjoenSaaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016–2021
ja sitä tarkentava Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelma.
Lisäksi selostuksen hankekuvauksessa tulee tarkastella hankkeen
mahdollista
kytkeytymistä
valtakunnallisten
tai
alueellisten
alueidenkäytön tai kestävän kehityksen tavoitteisiin.
Hankkeen vaihtoehdot ja niiden käsittely
Hankkeen toteuttamisen vaihtoehdot VE 0, VE 1 ja VE 2 ovat selkeät ja
perustuvat eläinmäärään. Selostuksessa tulee kuitenkin vaihtoehtojen
kuvauksia täydentää niin, että myös kananuorikoiden määrät esitetään.
Lannan loppusijoitusvaihtoehtoja, toimittamista peltoviljelyyn tai
kompostointilaitokseen tai näiden yhdistelmiä ei vielä ohjelmassa ole
kuvattu tarkemmin. Selostuksessa lannan sijoitusvaihtoehdot ja niiden
ympäristövaikutukset eri eläin- ja lantamäärillä tulee kuvata riittävällä
tarkkuudella.
Hankkeesta vastaava on selvittänyt myös vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja
kanalalle, mutta ohjelmassa esitetty sijoituspaikka osoittautui
parhaimmaksi. Perustelu on riittävä, mutta paikkaa puoltavia
ominaisuuksia voisi selostuksessa avata tarkemmin lukijalle. Niitä
esiteltiin hyvin esimerkiksi yleisötilaisuudessa.
Ympäristön nykytilan kuvaus
Hankkeen vaikutusten arviointia varten on tärkeää kuvata alueen nykytila
huolella. Ohjelmassa on kuvattu lyhyesti hankealueen nykyinen
yhdyskuntarakenne,
kaavoitus,
luonnonsuojelualueet
ja
kulttuurihistorialliset kohteet, maaperä ja vesistöt sekä ilma ja ilmasto
(luku 5).
Nykytilan kuvauksen tarkkuus ohjelmassa on riittävä keskeisten
vaikutusten tunnistamiseksi ja arvioinnin kohdentamiseksi. Kuvausta
tulee kuitenkin selostuksessa tarkentaa ja täydentää siten, että siinä
otetaan huomioon myös kahden vapaa-ajan rakennuksen sijoittuminen
noin 500 metrin etäisyydelle hankealueesta. Lähimmät asuin- ja vapaaajanrakennukset etäisyystietoineen tulee esittää myös kartalla.
Ohjelmassa on esitetty etäisyydet hankealueelta muun muassa
maisemaja
luonnonsuojelualueille
sekä
pohjavesialueille,
selostuksessa tulee esittää myös etäisyydet vesistöihin. Lisäksi
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmassa
vuosille 2016–2021 esitetty vesistön tilaa kuvaava luokitustieto tulee
korjata: Köyliön järven ekologinen tila (v. 2016) on välttävä ja Pyhäjärven
hyvä. Samoin tulee esittää tiedot mahdollisista muinaisjäännöksistä
hankealueella tai sen läheisyydessä.
Arvioitavat vaikutukset ja arviointimenetelmät
Vaikutusalueen rajaus
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Ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi on esitetty luvussa 7 sekä
sanallisesti että havainnollisena karttaesityksenä vaikutustyypeittäin.
Ympäristön herkkiä ja häiriintyviä kohteita on kartoitettu noin 5 km:n
säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Tekstin mukaan noin 1 km:n säteellä
hankealueesta selvitetään mm. toiminnan melu-, maaperä-, luonto- vesi
- ja maisemavaikutukset ja noin 2 km:n säteellä vaikutukset ihmisiin ja
ilmaan. Ilman maantieteellistä rajausta tarkastellaan ilmastovaikutuksia
sekä vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen.
Kartalla esitetyt rajaukset poikkeavat hieman tekstissä esitetystä. Siinä
tarkastelualueen säde on 1,5 km hankealueen keskipisteestä.
Liikennevaikutuksia tarkastellaan Luvalahdentiellä sekä lännessä
Säkyläntiellä noin 0,5 km liittymästä kumpaankin suuntaan ja idässä
Köyliöntien liittymään asti.
Yhteysviranomainen toteaa, että vaikutusalueen tulee hankkeen laajuus
huomioiden ulottua 2-2,5 km:n säteelle hankealueelta joka suuntaan,
jolloin myös Köyliön keskustaajaman asutus ja mahdollisesti häiriintyvät
kohteet (palvelukoti, terveysasema) sisältyisivät haju- ja pölyvaikutusten
tarkastelualueeseen. Ainakin poikkeustilanteissa hajuhaitat voivat ulottua
kauaskin.
Arviointimenetelmät
Ohjelman mukaan vaikutusten arviointi perustuu ympäristön nykytilan
selvityksiin ja arvioihin, laskennallisiin energia- ja päästöskenaarioihin,
asiantuntijoiden
vaikutusarvioihin,
kirjallisuuteen
sekä
tiedotustilaisuuksista, lausunnoista ja mielipiteistä saatavaan tietoon.
Lisäselvityksiä laaditaan esimerkiksi liikenteestä.
Arviointimenetelmät on kuvattu kunkin selvitettävän vaikutuksen
yhteydessä. Selostuksessa erityisesti laskentamenetelmien kuvaus tulee
esittää niin selkeästi, että lukija saa käsityksen menetelmien
käyttökelpoisuudesta, luotettavuudesta ja keskeisistä epävarmuuksista
ilman erityistä asiantuntemustakin.
Ohjelmassa on esitetty YVA-lain 33 §:ssä edellytetyt tiedot ohjelman
laatijoiden pätevyydestä. Watrec Oy:llä on 10 vuoden ja yli 30 YVA- ja
ympäristölupamenettelyn
kokemus
kanaloista
ja
sikaloista.
Yhteysviranomainen arvioi siten, että hankkeesta vastaavalla on ollut
käytössään riittävä asiantuntemus arviointiohjelman laatimiseen.
Arvioitavat vaikutukset ja lisäselvitysten tarve
Arvioitavat vaikutukset on esitetty ohjelmassa luvussa 6.2 pääosin YVAlain mukaisina aihekokonaisuuksina. Arviointimenettelyssä keskitytään
erityisesti seuraaviin: ihmisiin kohdistuvat vaikutukset (haju, melu,
liikenne, pöly, terveys), vaikutukset maahan, maaperään, pohjaveteen ja
pintaveteen, ilmaan ja ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen
sekä
maankäyttöön,
maisemaan
ja
kulttuuriperintöön ja aineelliseen omaisuuteen.
Ohjelman mukaan keskitytään toiminnan aikaisten vaikutusten arviointiin
ja rakentamisen aikaiset ja käytöstä poistamisen vaikutukset ja niiden
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kesto esitetään yleisellä tasolla. Yhteysviranomainen katsoo, että
ratkaisu on perusteltu hankkeen luonne huomioon ottaen.
Kaikki
kanalatoiminnan
kannalta
todennäköisesti
merkittävät
ympäristövaikutukset ja niiden arviointimenetelmät on tuotu esille
ohjelmassa. Arvioitavat vaikutukset on esitetty tiiviisti ja selkeästi.
Arvioinnissa on riittävyyden varmistamiseksi kuitenkin tarpeen ottaa
huomioon
seuraavissa
kappaleissa
esitetyt
lisäselvitysja
täsmennystarpeet.
Vaikutukset väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja
viihtyvyyteen
Vaikutuksia tarkastellaan hajun, liikenteen, pölyn, melun ja yleisen
viihtyvyyden sekä eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien kannalta.
Hajuvaikutusten arvioimiseksi ohjelmassa ei katsota matemaattista
hajumallinnusta
tarpeelliseksi,
koska
toiminta
sijoittuu
metsätalousvaltaiselle alueelle eikä häiriintyviä kohteita ole välittömässä
läheisyydessä.
Yhteysviranomainen kuitenkin toteaa, että matemaattinen hajumallinnus
on tarpeen laatia riippumattoman arvion saamiseksi lupaharkintaa
varten. Kyseessä on Suomen oloissa vielä poikkeuksellisen laaja hanke,
jossa hajuhaitat ovat keskeisimpiä ympäristövaikutuksia. Ohjelmassa
esitetty arvio, että hajuhaitta ei ole jatkuvaa, pätee vain lannan
levitykseen. Kanaloiden ilmanvaihdosta ja lantavarastoista aiheutuu
jatkuvia hajupäästöjä.
Munintakanaloiden hajupäästöistä on olemassa vain vähän kotimaista
mitattua tietoa, johon laadullinen arvio voisi perustua. Suomen olosuhteet
ja maaseututuotannon rakenne, ruokinta ym. poikkeavat merkittävästi
Keski-Euroopan tilanteesta, joten muissa maissa tehtyjä tutkimuksia ei
tulisi suoraan soveltaa Suomessa. Tämä todetaan esimerkiksi
Hajuhaitan vähentäminen maatalouden suurissa eläintuotantoyksiköissä
(HAJURAKO) -julkaisussa (2006). Siinäkään ei ole mallinnettu
munintakanojen hajupäästöjä, vaan ainoastaan broilerien ja sikojen.
Eläinsuojista aiheutuvan hajuhaitan arviointityökalu -julkaisussa
munintakanan hajupäästöt on arvioitu johtamalla ne edellä mainitun
julkaisun broilerien tiedoista.
Hankekohtaisessa hajumallinnuksessa voidaan hyödyntää muista
Suomessa sijaitsevista vastaavankokoisista ja -tyyppisistä kanaloista tai
niiden YVA-hankkeista käytettävissä olevia mallinnustietoja ja
kokemuksia, jos niitä on saatavilla. Jos esimerkiksi kuivikkeen käyttö
suunnitellussa lattia- tai kerroslattiakanalassa olisi saman tyyppistä kuin
turvekuivitetuissa broilerkasvattamoissa, voitaisiin hyödyntää niiden
hajumallinnustietoja. Ohjelmasta ei käy ilmi, käytetäänkö kanaloissa
kuivikkeita, mutta yleisötilaisuudessa kerrottiin, että kutterinpurua
käytetään vain aloitusvaiheessa.
Kanalan ilmastointiperiaatetta ja mahdollista poistoilman hajusuodatusta
tai sen tarvetta on kuvattava mallinnustulosten perusteella. Lisäksi on
vertailtava erilaisia hajuhaittojen teknisiä lieventämismahdollisuuksia.
Ammoniakkipäästöjen osalta on tarpeen esittää arvio päästöjen
määrästä, seuranta- ja mittausmenetelmät poistoputkista ja

13 / 20

toimenpidevaihtoehdot
vaikutukset päästöihin.

päästöjen

vähentämiseksi

sekä

niiden

Meluvaikutuksia syntyy ohjelman mukaan lähinnä koneiden käytöstä ja
liikenteestä. Selostuksessa tulee arvioida myös, voiko kanaloiden
ilmastoinnista aiheutua loma- tai asuinrakennuksiin kantautuvaa melua
erityisesti sen toimiessa täydellä teholla hellepäivinä.
Liikenteen vaikutuksia arvioidaan selvittämällä hankkeen liikennemääriä
Liikenneviraston tilastojen avulla sekä liikennöintireittejä ja niiden
turvallisuutta. Päästöjen määrä arvioidaan VTT:n LIISA 2015
pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmän avulla. Tieliikennemelua
arvioidaan ympäristömeludirektiivin mukaisella laskentamallilla ja
hyödyntäen alueella tehtyjä melumittauksia.
Suunniteltu tarkastelutapa on riittävä. Yleisötilaisuudessa esitettiin huoli
erityisesti
Luvalahdentien-Säkyläntien
liittymän
turvallisuudesta.
Liikenteen arvioinnin osalta tulee kuvata ymmärrettävästi melun- ja
ilmalaatuarvioinnin menetelmät.
Sosiaalisia ja terveysvaikutuksia arvioidaan ohjelman mukaan hajun ja
liikenteen kautta sekä pölyn, melun ja yleisen viihtyvyyden kannalta
pääasiassa
kirjallisuuden,
viranomaislausuntojen
sekä
yleisötilaisuuksien avulla. Eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien
terveysvaikutuksia
arvioidaan
kirjallisuuteen
perustuen.
Ravinnepäästöjen terveys- tai viihtyvyysvaikutuksiin (vesistöjen
virkistyskäytön heikentyminen) keskittymiselle ei nähdä tarvetta.
Yhteysviranomainen toteaa, että hankkeen luonne ja sijainti huomioon
ottaen esitetty suunnitelma on riittävä, kunhan hajuvaikutuksia arvioidaan
tarkemmin mallinnuksilla. Sosiaalisten vaikutusten arviointia voisi
täydentää arviolla hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaisista
työllisyysvaikutuksista, joista kyseltiin yleisötilaisuudessa.
Vaikutukset maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon,
kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
Vaikutuksia maaperään sekä pohja- ja pintavesiin selvitetään tehtyjen
tutkimusten ja selvitysten perusteella. Suurimmat vaikutukset aiheutuvat
lannan levityksestä.
Yhteysviranomainen toteaa, että arvioinnissa tulee ottaa huomioon
lannankäsittely- ja levitysvaihtoehtojen vaikutukset muun muassa
Pyhäjärven ja Köyliönjärven ravinnekuormitukseen ja mahdollisuudet
vaikutusten seurantaan ja lieventämiseen.
Esitettyjen lausuntojen ja mielipiteiden mukaisesti tarvitaan tieto siitä,
missä kompostointilaitoksessa lanta käsitellään tai mihin peltolevitys
suuntautuisi. Arvio lannanlevityspeltojen sijoittumisesta tulee esittää,
jotta vesistö- ja pohjavesivaikutuksia voidaan tarkastella riittävällä
tarkkuudella. Selostuksessa on tuotava esille myös levityspeltojen
vesistöjen ekologinen tila ja vesienhoidon tavoitteet.
Mikäli lantaa viedään kompostoitavaksi tai muuten prosessoitavaksi,
tulee selostuksessa esittää arvio käsittelyn vaikutuksista lannan tai
lannoitevalmisteiden määriin ja ravinnepitoisuuksiin. Mikäli lantaa
viedään
kanaloista
peltolevitykseen,
tulee
lähialueen
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lannanlevityspotentiaalia arvioida esittämällä esimerkiksi paikkatiedon ja
havainnekarttojen avulla ainakin pääpiirteissään taloudellisesti tai
muutoin järkevällä kuljetusetäisyydellä sijaitsevat lannanlevitykseen
käytettävissä olevat ja soveltuvat pellot.
Ohjelmassa (s. 30) esitettyjen lannan levitystä rajoittavien
lainsäädännöllisten tekijöiden lisäksi on tuotava esille, että peltojen
korkeat fosforiluvut rajoittavat osaltaan lannan levitystä. KokemäenjoenSaaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta koskevissa eläinsuojien
ympäristölupapäätöksissä on ollut käytäntönä rajata korkean
fosforilukujen pellot pois soveltuvasta lannanlevitysalasta. Lantaa ei
voida levittää myöskään pohjavesialueille, kaivojen viereen, kalteville
pelloille eikä välttämättä myöskään asutuksen läheisyyteen.
Lisäksi kaikki pellonomistajat eivät halua lantaa pelloilleen. Osalla
pelloista käytetään jo lainsäädännön mahdollistama määrä muilta
eläintiloilta saatua lantaa. Säkylässä ja sen naapurikunnissa on jo paljon
olemassa olevia ja myös laajentavia eläintiloja.
Syntyvän lannan määrän jakaminen tasan kaikille alueen viljelyksessä
oleville pelloille antaisi siten vääristyneen kuvan lannanlevityksen
merkittävyydestä ja ympäristövaikutuksista. Osa lannasta saatetaan
joutua viemään kauemmas levitettäväksi ja tähän liittyvät kuljetukset
ympäristövaikutuksineen olisi huomioitava arvioinnissa.
Lannanlevityspotentiaalia arvioitaessa tulee ottaa soveltuvin osin
huomioon edellä kuvatut rajoittavat tekijät ja myös kertoa, mitä ei ole
otettu huomioon ja miksi.
Toiminnan ravinnekuormitusta tulee arvioida myös BAT-päätelmien
valossa. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on tarkkailla lannassa
eritettyä kokonaistyppeä ja –fosforia vähintään kerran vuodessa kunkin
eläinluokan osalta. Tarkkailu suoritetaan joko typen ja fosforin
massataselaskentana
(perustuu
rehun
kulutukseen,
rehun
raakavalkuais- ja kokonaisfosforipitoisuuteen ja eläimen tuotostasoon) tai
arviona, jossa käytetään kokonaistypen ja –fosforin pitoisuuden
määrittävää lanta-analyysiä (BAT 24).
Ilmapäästöistä suurimmat aiheutuvat ohjelman mukaan liikenteestä ja
ammoniakkipäästöistä.
Selostuksessa
esitetään
laskennalliset
ammoniakkipäästöt ja niiden mahdolliset vaikutukset.
Selostuksessa tulee tarkastella riittävällä tarkkuustasolla myös
ammoniakkipäästöjen vaikutusta lähialueen puustoon. Jos tilalle
rakennetaan oma lämpökeskus, jonka polttoaineteho on yli 1 MW, sitä
koskee ns. PiPo-asetus. Tästä tulee esittää selvitys.
Luontovaikutukset. Hankealue ei sijoitu luonnonsuojelu- tai muulle
suojelualueelle. Noin 1 km:n etäisyydellä hankealueesta itään sijaitsee
Köyliönjärven kulttuurimaisema-alue, jolla on myös Köyliönjärven Naturaluonnonsuojelualue ja lintuvesiensuojeluohjelma-alue. Noin 3 km:n
etäisyydellä hankealueesta länteen sijaitsee Pyhäjärven Natura–alue,
jolla on myös Luvalahti-Harolanlahti lintuvesiensuojelualue.
Ohjelman mukaan arviointi tulee pohjautumaan nykytilaan ja jo tehtyihin
selvityksiin kuten kaavoituksen yhteydessä tehtyihin luontoselvityksiin
(s.30). Koska alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa, siellä ei ole
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myöskään tehty luontoselvityksiä. Alue on rakentamatonta metsämaata.
Yhteysviranomainen toteaa, että luontoarvojen perusselvitys on syytä
tehdä aina, kun rakennetaan neitseelliseen maastoon.
Hankealue
sijaitsee
Pyhäjärven
ja
Köyliönjärven
välissä.
Yhteysviranomainen toteaa, että hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen
vaikutukset Pyhäjärven (FI1000022) ja Köyliönjärven (FI0200032)
Natura-alueiden
vesistöluontotyyppeihin
tulee
selvittää
(luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-tarveharkinta). Pyhäjärven
osalta tämä koskee vaikutuksia luontotyyppiin ”karut kirkasvetiset järvet”
ja Köyliönjärven osalta vaikutuksia luontotyyppiin ”luontaisesti
runsasravinteiset järvet”.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen,
maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Hankealue ei sijaitse maisema- tai kulttuuriympäristön arvokkaassa
kohteessa eikä sillä arvioida olevan merkittävää vaikutusta
yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan tai kulttuuriperintöön (s.30).
Vaikutuksia on siksi tarkoitus kuvata yleisellä tasolla.
Esitetty arviointitapa on riittävä hankkeen luonne ja sijainti huomioon
ottaen. Selostuksessa on kuitenkin arvioitava, onko metsän
hakkaamisella ja rakentamisella vaikutuksia kilometrin päässä
sijaitsevaan Köyliönjärven kulttuurimaisema-alueeseen ja voidaanko niitä
lieventää esimerkiksi puustoa säilyttämällä. Ylhäältä otetun
havainnekuvan (s.14) rinnalla voisi arviointiselostuksessa olla
havainnekuva hallien sijoittumisesta maisemaan alueella liikkuvien
katselukorkeuden näkökulmasta.
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Ohjelman mukaan luonnonvarojen hyödyntämistä tarkastellaan lähinnä
lannan hyötykäytön kautta. Selostuksessa tulee tarkastella myös
vaikutuksia rakentamisen ja toiminnan aikana mm. energian ja veden
käytöstä. Yleisötilaisuudessa esitettiin kysymyksiä tähän liittyen kanalan
vedenkäyttötarpeesta ja mahdollisuuksista hyödyntää aurinkoenergiaa.
Yhteisvaikutukset
Ohjelma
ei
sisällä
esitystä
yhteisvaikutusten
arvioinnista.
Ympäristölautakunnan lausunnon ja esitetyn mielipiteen mukaisesti
eläintautivalvonnan näkökulmasta tulee selvittää lähimpien kanaloiden ja
siipikarjateurastamoiden sijainti. Samoin tulee selvittää, voiko kanalasta
ja läheisestä Eurassuon jätekeskuksesta aiheutua hajuyhteisvaikutuksia
asutukselle tai loma-asutukselle.
Toiminnan aikaiset riskit ja ympäristöonnettomuudet
Ohjelman
mukaan
selostuksessa
tullaan
arvioimaan
eri
hankevaihtoehtojen
riskejä
ja
ympäristöonnettomuuksien
mahdollisuuksia sekä esitetään riskikohteet sekä mahdollisen
onnettomuustilanteen ympäristöpäästöt, mukaan lukien mahdollinen
eläintautien leviämisen riski.
Riskejä arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös sellaiset
poikkeustilanteet, joissa esimerkiksi kuolleiden tai lopetettavien eläinten
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kuljetukset eivät toimi normaalisti tai esimerkiksi eläintaudin vuoksi
joudutaan lopettamaan eläimiä tai tilalle kohdistuu siirtorajoituksia.
Ruokaviraston lausunnossa on esitetty tästä tarkemmin.
Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot
Ohjelman mukaan arviointimenettelyssä saatavaa informaatiota
hyödynnetään hankkeen yksityiskohtaisia toteuttamissuunnitelmia
laadittaessa. Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää myös
toteuttamisen jälkeisellä seurannalla ja valvonnalla. Selostuksessa
tullaan esittämään keinoja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi ja
hallitsemiseksi.
Arviointiselostuksessa haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot tulee
esittää
mahdollisimman
konkreettisesti
keskeisiksi
todetut
ympäristövaikutukset ja BAT-päätelmät huomioon ottaen. Niiden tulee
kattaa ainakin esimerkiksi toimintojen sijoitteluun, tekniikkaan,
toimintatapoihin,
ennaltaehkäisyyn
sekä
poikkeustilanteisiin
varautumiseen liittyvät keinot.
Toiminnan vaikutusten seuranta
Ohjelman mukaan arviointiselostukseen laaditaan ehdotus hankkeen
vaikutusten seurantaan, jota tarkennetaan ympäristölupavaiheessa.
Seurantaohjelman osat ovat käyttö-, päästö- ja vaikutustentarkkailu. Ne
hyväksyy lupa- tai valvontaviranomainen.
Selostuksessa
esitettyä
seurantaehdotusta
tulee
tarkentaa
ympäristölupahakemusta varten YVA-menettelyssä saatavan palautteen
perusteella.
Epävarmuustekijät ja oletukset
Ohjelmassa on tunnistettu, että ympäristövaikutusten arviointiin liittyy
epävarmuustekijöitä johtuen lähtötietojen tarkkuudesta, laskennallisista
epävarmuustekijöistä, moniulotteisten asioiden arvottamisesta, mallien
välisistä eroista ja arvioinnin ajankohdasta suhteessa hankkeen
suunnitteluvaiheeseen.
Selostuksessa tulee tuoda esille selkeästi, miten arviointiin sisältyvät
oletukset ja epävarmuudet vaikuttavat vaikutusarvioihin (ns.
herkkyystarkastelu), jotta niiden merkitystä voidaan arvioida.
Vaihtoehtojen vertailu
Ohjelman mukaan arvioinnissa selvitettyjä hankevaihtoehtojen
positiivisia ja negatiivisia ympäristövaikutuksia verrataan vertailutaulukon
avulla, hankkeen koko elinkaari huomioon ottaen. Taulukko
havainnollistetaan väreillä. Arvioitaessa vaikutusten merkittävyyttä
hyödynnetään ympäristöhallinnon YVA-ohjeita ja otetaan huomioon
vaikutusten ominaisuudet, ympäristön nykytilanne ja kehityssuunnat,
tavoitteet ja normit sekä eri sidosryhmien näkemykset.
Vaihtoehtojen vertailussa tulee kiinnittää riittävästi huomiota myös VE 0:n
kuvaamiseen. Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta tulee arvioida
ainakin
tekniikan
ja
ympäristönsuojelun
näkökulmasta.
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Yhteysviranomainen pitää suositeltavana sitä, että vertailussa käytetään
havainnollistavia menetelmiä, kuten vaikutusten merkittävyyden ja
suuruuden ristiintaulukointia ja värikoodeja. Hyödyllinen ja eri hankkeiden
YVA-arviointien vertailukelpoisuutta lisäävä työkalu vaikutusten
merkittävyyden arviointiin ja vaihtoehtovertailuun olisi IMPERIAhankkeen kehittämä ARVI ja sen arviointikriteerit.
Suunnitelma osallistumisesta ja tiedottamisesta
Suunnitelma tiedottamisen ja osallistumisen järjestämisestä on
asianmukainen. Sidosryhmille on varattu riittävä mahdollisuus esittää
mielipiteensä tai lausuntonsa hankkeesta joko kirjallisesti tai suullisesti
yleisötilaisuudessa. Arviointimenettelyssä on tärkeää ottaa saatu palaute
aidosti
huomioon
hankkeen
ympäristövaikutusten
riittäväksi
selvittämiseksi.
Hankkeesta
tiedotetaan
ympäristöhallinnon
internetsivuilla. Lisäksi hankkeesta vastaava voisi tiedottaa hankkeesta
omilla verkkosivuillaan.
Yhteenveto ja ohjeet jatkotyöhön
Arviointiohjelma on tiivis, helppolukuinen, havainnollinen ja
jäsennykseltään toimiva. Se sisältää myös keskeiset käsitteet kattavan
sanaston.
Arviointiohjelmaan
perustuvalla
ympäristövaikutusten
arviointimenettelyllä saadaan riittävä kuva hankkeen keskeisistä
ympäristövaikutuksista, kun arviointia tarkennetaan yhteysviranomaisen
edellä kuvatuilla tavoilla. Lisäselvitystarpeet liittyvät erityisesti
hajumallinnukseen, lannankäyttöön ja luontoarvojen perusselvitykseen.
YVA-menettelyn
seuraavassa
vaiheessa
tehtävässä
arviointiselostuksessa tulee ympäristövaikutukset ja muut kuvaukset ja
arvioinnin tulokset esittää mahdollisimman selkeästi. Selostuksen tulee
sisältää YVA-lain 19 §:ssä ja YVA-asetuksen 4 §:ssä edellytetyt tiedot.
Selostuksesta tulee löytyä vastaukset myös yhteysviranomaisen
lausunnossa ja muissa lausunnoissa ja mielipiteessä esitettyihin
keskeisiin kysymyksiin. Selostuksen tulee olla mahdollisimman
havainnollinen ja sen kuvallisen aineiston laadukasta ja monipuolista.
Tämä on tärkeää erityisesti toimintojen ja vaikutusten kuvauksessa sekä
vaihtoehtovertailussa. Laskennallisten menetelmien ja mallinnusten sekä
teknisissä kuvauksissa tulee pyrkiä yleistajuisuuteen.
Esitettyjen selvitysten laatiminen ja hankkiminen on hankkeesta
vastaavan tehtävä. Arvioinnin aikana tulee tarpeen mukaan pitää yhteyttä
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen ja muihin
YVA-menettelyssä
mukana
oleviin
asiantuntijaviranomaisiin.
Arviointityössä tulee ottaa huomioon, että tarvittaville selvityksille on
käytettävissä riittävä ja selvitysten kannalta sovelias aika.
5. LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄOLO
Menettelyn aikana saadut alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet
arkistoidaan
Varsinais-Suomen
elinkeino-,
liikenneja
ympäristökeskuksen
sähköiseen
asianhallintajärjestelmään.
Yhteysviranomaisen lausunto lähetetään tiedoksi lausunnon antajille ja
mielipiteiden esittäjille.
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Yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiohjelma ovat nähtävillä
23.4.2019 alkaen ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa
www.ymparisto.fi/kiekunkanalanYVA sekä seuraavissa virastoissa ja
kirjastoissa niiden aukioloaikoina yhden kuukauden ajan:
Säkylän kunnanvirasto, os. Rantatie 268, Säkylä
Säkylän kunnankirjasto, os. Sivarinkuja 1, Säkylä
Köyliön kirjasto, os. Karjalantie 1a, Säkylä
Euran kunnanvirasto, os. Sorkkistentie 10, Eura
Euran pääkirjasto, os. Satakunnankatu 33, Eura
6. SUORITEMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA OIKAISUVAATIMUS

Tämän asian käsittelystä peritään valtion maksuperustelain (150/1992)
ja valtioneuvoston asetuksen (1372/2018) elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020
perusteella
8 000 euroa.

Maksu määräytyy asetuksen liitteen maksutaulukon mukaisesti: YVA-lain
18 §:ssä tarkoitettu yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta
tavanomaisessa hankkeessa (11-17 henkilötyöpäivää). Tähän
maksupäätökseen
haetaan
oikaisua
Varsinais-Suomen
ELYkeskukselta. Ohje oikaisuvaatimuksen tekemisestä on liitteenä.

7. YVA-MENETTELYSSÄ SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
(277/2017)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen
maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018)
8. ASIAKIRJAN HYVÄKSYNTÄ
Asian on esitellyt ylitarkastaja Anu Lillunen ja ratkaissut vastuualueen
johtajan sijaisena yksikönpäällikkö Lassi Liippo. Asiakirja on hyväksytty
sähköisesti, mistä on tehty merkintä asiakirjan viimeiselle sivulle.

LIITTEET

1. Hankealueen sijaintikartat
2. Ohje maksua koskevaan muutoksenhakuun

TIEDOKSI

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Lausunnonantajat ja mielipiteen esittäjät

LIITE 1
Hankealueen sijaintikartat

Kuva 1. Hanke sijoittuu Köyliöön Säkylän kunnassa. © Sisältää maanmittauslaitoksen taustakarttakoosteen
aineistoa 4/20419.

Kuva 2. Hankkeen sijoittuminen. (Lähde: Kieku Oy:n "Munakori" -yhteiskanalahanke, ympäristövaikutusten
arviointiohjelma 2019.

LIITE 2
MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU
Maksua koskeva muutoksenhaku
Maksuvelvollisella, joka katsoo, että maksun määräytymisessä on tapahtunut virhe, on oikeus vaatia siihen
oikaisua Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Oikaisuvaatimus on
toimitettava ELY-keskukselle kuuden (6) kuuden kuukauden kuluttua maksun määräämisestä.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisua vaativan nimi, asuinpaikka ja postiosoite, vaatimus maksun
muuttamiseksi sekä oikaisuvaatimuksen perustelut.
Oikaisuvaatimus on oikaisuvaatimuksen tekijän ja oikaisuvaatimuksen muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, siinä on mainittava myös
laatijan nimi, asuinpaikka ja postiosoite. Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa ELY-keskukseen myös
sähköisessä muodossa. Kun sähköisessä asiakirjassa on riittävät tiedot lähettäjästä, sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella eikä myöskään ns. sähköistä allekirjoitusta tarvita.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä maksun määräämisen perusteena oleva asiakirja alkuperäisenä tai
jäljennöksenä.
Omalla vastuullaan oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Kirjallinen
oikaisuvaatimus on jätettävä postiin tai sähköinen oikaisuvaatimus lähetettävä siten, että se ehtii perille
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteystiedot:
Sähköposti: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
Postiosoite: PL 236, 20101 TURKU
Käyntiosoitteet:
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU
Valtakatu 12, 28100 PORI
Aukioloaika: 8.00-16.15
Maksupäätökseen sovelletut oikeusohjeet
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus (1372/2018) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työvoima- ja
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
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