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Eläinten vedenkulutusta ei voida vähentää ja sikojen vedensaantia pidetään
välttämättömänä. Seuraavilla tavoilla voidaan vähentää sikaloiden vedenkulutusta parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaisesti. Eläinsuojat ja laitteet puhdistetaan painepesurilla kunkin tuotantojakson / erän jälkeen. Tärkeää
on löytää tasapaino puhtauden ja mahdollisimman vähäisen vedenkulutuksen
välillä tilanteissa, joissa pesuvesi johdetaan lietelantajärjestelmään. Juomavesilaitteistot tarkastetaan säännöllisesti, vedenkulutusta seurataan mittareiden avulla ja mahdolliset vuodot havaitaan ja korjataan. (Sikojen ja siipikarjan
tehokasvatus BAT tiivistelmä)

5.4. MAANKÄYTTÖVAIKUTUKSET
Hankkeen vaikutuksia lähialueen maankäytön kehitykseen arvioitiin yleisellä
tasolla. Nousiaisten kunta laatii parhaillaan Keskustan ja Kirkonseudun oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Sikalan alue kuuluu kaavoitettavalle alueelle.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 39 § 2. momentin kohtien 5 ja 7 mukaan
yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mahdollisuudet turvalliseen ja
terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön ja
ympäristöhaittojen vähentäminen. Asemakaavan sisältövaatimukset esitetään
MRL 54 §:ssä. Tämän pykälän 2. momentin mukaan: Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle
elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. MRL 54 § 3. momentissa todetaan: Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka
ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei
myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista
kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle
asetettavia tavoitteita ja vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.

Tulevassa maankäytön jatkosuunnittelussa on hyvä huomioida hankkeen vaatimat suojaetäisyydet. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö, 2010) liitteen 4 taulukossa on esitetty eläinsuojien vähimmäisetäisyydet. Taulukon arvot päättyvät 5 000 eläinyksikköön, jolloin vaativien olosuhteiden vähimmäisetäisyys häiriintyvästä kohteesta on noin 550 metriä. Sikalan välittömään läheisyyteen ei ole tarkoituksenmukaista kaavoittaa tai
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muutoin osoittaa helposti häiriintyviä (mm. vakituinen tai loma-asutus) tai
herkkiä toimintoja (esim. koulu, päiväkoti, terveyspalvelut).

Suunniteltaessa uusia eläinsuojia sikalan välittömään läheisyyteen tulee huomioida kyseisen toiminnan eläintautiriskitekijät ajatellen sikalaa. Myös toimintojen yhteisvaikutukset (mm. haju- ja liikennevaikutukset, lannanlevitys) tulee
ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon.

Hajumallinnuksen perusteella voidaan arvioida myös sitä, kuinka suuren suoja-alueen hankkeen eri vaihtoehdot tarvitsevat. Jos raja-arvona pidetään hajutuntien osalta aluetta 3 % vuoden tunneista 1 hy/m3 yhden tunnin pituinen haju, niin vaihtoehdon VE0 kohdalla suoja-alue olisi noin 67 ha, VE1/a tapauksessa noin 208 ha, VE1/b noin 464 ha, VE2/a noin 359 ha ja VE2/b noin 580
ha. Hankealueen pinta-ala on vähennetty hajun leviämisalueesta. Biokaasulaitosvaihtoehtojen VE2/b ja VE3/b alue on määritelty biokaasulaitoksen häiriötilanteen mukaan. Tarkemmat aluerajaukset on esitetty liitteen 4 hajumallinnuskartoissa.

5.5. MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Hankkeen vaikutuksia maisema- ja kulttuuriympäristöön arvioitin asiantuntijaarviointina.

Arvioinnin

pohjaksi

hankevastaava

tilasi

Satakunnan

M-

Rakennustoimisto Oy:ltä havainnekuvia havainnollistamaan maisemavaikutuksia.

5.5.1. Maisemavaikutukset
Hanke sijaitsee Lemuntien läheisyydessä. Lähimmillään sikalarakennukset tulevat sijoittumaan noin 700 metrin ja lietealtaat noin 800 metrin päähän Lemuntiestä. Valtatielle 8 on matkaa uusista rakennettavista sikalarakennuksista
vähimmillään noin 1,2 kilometriä. Sikalarakennusten korkeus on noin kahdeksan metriä ja lietealtaiden noin puoli metriä maan pinnan yläpuolella. Vaihtoehdoissa VE1/b ja VE2/b, joissa rakennetaan biokaasulaitos, tulee rakenteiden korkeus olemaan noin kahdeksan metriä.

Maisema on ympäristökokonaisuus, joka on geomorfologisen, ekologisen ja
kulttuurihistoriallisen kehityksen tulos. Maisema on elävä, dynaaminen ja ke-
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hittyvä, ja toimii luonnonlakien mukaan. Maisema on suurmuodoiltaan pääosin
muuttumaton. Maankohoaminen rannikolla voi muuttaa suurmaisemaa. Maisema jaetaan luonnon- ja kulttuurimaisemaan riippuen siitä, hallitsevatko maisemassa luonnon vai ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet elementit. Ihmiset muokkaavat maisemaa, joko tietoisesti tai tietämättään muun toiminnan
ohella. Muutokset ovat paikallisia tai laajoja, ja ihmisen toiminta saattaa aiheuttaa maisemaan haittoja. Haittavaikutusten ehkäisemiseksi tulee tutkia ekologiset ja visuaaliset maisemaa koskevat seuraukset sekä suunnitella ehkäisykeinoja.

Maisemavaikutus on muutos maiseman rakenteessa, luonteessa tai laadussa.
Sikalalaajennuksen merkittävimmät ja laajimmat vaikutukset haju- ja liikennevaikutusten lisäksi koskevat maisemakuvaa. Lähialueiden asukkaiden kannalta maisemavaikutus näkyy ja tuntuu päivittäin, kun taas haju- ja liikennevaikutuksissa on ajallista ja intensiteettitason vaihtelua

Vaikutukset lähialueille riippuvat monesta tekijästä, ja vaikutusten voimakkuus
on riippuvainen vastaanottajan subjektiivisesta näkemyksestä sikaloista ja
biokaasulaitoksesta sekä niiden merkityksestä omalle kotimaisemalleen. Tuulivoimalat voivat myös tuoda maisemalle lisäarvoa.

Sikalan alue lähiympäristön viljelysalueineen on varsin tasainen, joten maastonmuotojen näkymiä katkaiseva vaikutus on vähäinen. Myös peitteisyys (lähinnä metsäisyys) on suurelta osin vähäistä, mutta osin myös merkittävää.
Puiden peittävä vaikutus on suurimmillaan tarkasteltaessa sikalaa valtatien 8
ja Nousiaisten keskustan sekä Maskun suunnasta.

Maakuntakaavan mukaan sikala ja sen laajennukset sijaitsevat kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeällä alueella. Maakuntakaavamääräyksenä
on seuraava:
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Kuvassa 43 on esitetty havainnekuvien pohjana olevien valokuvien kuvauspaikat.

Kuva 43. Havainnekuvien kuvauspaikat
(Satakunnan M-Rakennustoimisto Oy, 2012).
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Kuvassa 44 on nykysikala Lemuntien suunnasta (kuvauspaikka 1) ja kuvissa
45, 46, 47, 48 ja 49 havainnekuvat vastaavasta paikasta.

Kuva 44. VE0 kuvauspaikka 1 Lemuntie.
Nykyisen sikala on selvästi avointa peltomaisemaa hallitseva elementti Lemuntien suunnasta katsottuna.
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Kuva 45. Havainnekuva VE1/a kuvauspaikka 1 Lemuntie
(Satakunnan M-Rakennustoimisto Oy, 2012).
Vaihtoehdossa VE1/a sikalan hallitsevuus maisemakuvassa lisääntyy merkittävästi verrattaessa vaihtoehtoon VEO.
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Kuva 46. Havainnekuva VE1/b kuvauspaikka 1 Lemuntie
(Satakunnan M-Rakennustoimisto Oy, 2012).
Vaihtoehdossa VE1/b rakennusten hallitsevuus maisemakuvassa lisääntyy,
mutta merkittävyys ei ole niin suuri kuin vaihtoehdon VE0 ja VE1/a välillä. Biokaasulaitos erottuu omana kokonaisuutenaan (reaktori ja kaasupallo), mutta ei
erityisen merkittävästi lisää maisemahaittaa.
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Kuva 47. Havainnekuva VE2/a kuvauspaikka 1 Lemuntie
(Satakunnan M-Rakennustoimisto Oy, 2012).
Vaihtoehdossa VE2/a sikalan hallitsevuus maisemakuvassa lisääntyy merkittävästi verrattaessa vaihtoehtoon VE0, mutta ei erityisen merkittävästi verrattaessa vaihtoehtoon VE1/a.
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Kuva 48. Havainnekuva VE2/b kuvauspaikka 1 Lemuntie
(Satakunnan M-Rakennustoimisto Oy, 2012).
Vaihtoehdossa VE2/b sikalan hallitsevuus maisemakuvassa lisääntyy merkittävästi verrattaessa vaihtoehtoon VE0, mutta ei erityisen merkittävästi verrattaessa vaihtoehtoon VE1/b. Biokaasulaitos peittyy osin sikalarakennuksen
taakse.

Nousiaisten sikalahanke – Ympäristövaikutusten arviointiselostus

121 (163)
E24894

Kuva 49. Havainnekuva VE2/b kuvauspaikka 1 Lemuntie puustolla
(Satakunnan M-Rakennustoimisto Oy, 2012).
Vaihtoehdon VE2/b (maksimivaihtoehto) osalta on lisäksi tehty Lemuntien
suunnasta kuvattuna havainnekuva, jossa sikalan ympärillä on suojapuusto.
Suojapuuston kasvaminen kuvan mukaiseksi kestää useita vuosia. Kasvuaikaan vaikuttaa merkittävästi istutettavan puuston/pensaiston koko ja laji. Suojapuuston avulla voidaan sikalarakennukset saada lähes näkymättömiin.

Kuvassa 50 on nykysikala valtatien 8 suunnasta (kuvauspaikka 2) ja kuvissa
51, 52 ja 53 havainnekuvat vastaavasta paikasta.
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Kuva 50. VE0 kuvauspaikka 2 valtatie 8.

Kuva 51. Havainnekuva VE1/a ja VE2/a kuvauspaikka 2 valtatie 8
(Satakunnan M-Rakennustoimisto Oy, 2012).
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Kuva 52. Havainnekuva VE1/b ja VE2/b kuvauspaikka 2 valtatie 8
(Satakunnan M-Rakennustoimisto Oy, 2012).

Kuva 53. Havainnekuva VE1/b ja VE2/b kuvauspaikka 2 valtatie 8 puustolla
(Satakunnan M-Rakennustoimisto Oy, 2012).
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Sikalan hallitsevuus ei lisäänny erityisen merkittävästi missään laajennusvaihtoehdossa katsottaessa sikalaa valtatien 8 suunnasta.

Kuvassa 54 on nykysikala Nousiaisten keskustan suunnasta (kuvauspaikka 3)
ja samoin havainnekuvat kaikista vaihtoehdoista.

Kuva 54. Havainnekuva kaikista vaihtoehdoista kuvauspaikka 3 taajaman suunnasta
(Satakunnan M-Rakennustoimisto Oy, 2012).
Sikala ei ole kuvasta 54 juurikaan erotettavissa, eikä se ole maisemakuvaa
hallitseva elementti.

Nykyisen sikalan sekä suunniteltujen laajennusten ympärille toiminnanharjoittaja tulee kevään/kesän 2013 aikana istuttamaan 1 200 koivun ja 2 600 kuusen taimea. Taimet on jo tilattu, ja olemassa olevien sekä suunniteltujen rakennusten ympärille on jätetty puiden istutukselle varattu peltoalue pois viljelykäytöstä.
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Maisemavaikutusten arvioinnin yhteenvetona voidaan todeta, että sikalalaajennuksilla on merkittävä maisemavaikutus Lemuntien suunnasta sikalaa ja
peltomaisemaa tarkasteltaessa. Rakennusmassa lisääntyy huomattavasti. Tosin myös nykyinen sikalarakennus hallitsee nykyistä maisemakuvaa, joten
merkitys ei ole niin suuri kuin täysin avoimeen peltomaisemaan rakennettaessa olisi. Alueella on maatalousmaisemaa, joka on ihmisen toiminnan muokkaamaa. Maisema muuttuu, mutta vaikutus ei välttämättä ole dramaattinen
verrattuna nykymaisemaan. Visualisoinnit (havainnekuvat) osoittavat muutosta, josta katsoja voi muodostaa oman mielipiteensä muutoksen voimakkuudesta.

Tarkasteltaessa sikalaa valtatien 8 tai Nousiaisten keskustan suunnasta maisemavaikutus ei ole erityisen merkittävä. Valtatielle 8 laajennus näkyy osin,
mutta Nousiaisten keskustan suuntaan ei juurikaan.

5.5.2. Kulttuuriympäristövaikutukset
Osayleiskaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa maatalousalueiden maankäyttö aiheuttamatta kohtuutonta haittaa maatalouselinkeinon harjoittamiselle
ja turvata osaltaan alueen muinaisjäännösten säilyminen jälkipolville. Kaavan
tulee ohjata maankäyttöä niin että, maisemalliset kokonaisuudet säilyvät ja
maisemallisesti arvokkaat alueet otetaan kaavassa huomioon. Maankäytön
muutosten jälkeenkin maisemarakenteen hahmottuminen ja arvokkaiden kulttuurimaisemaelementtien säilyminen on turvattava.

Lähimmälle muinaisjäännökselle, joka sijaitsee noin 1,3 kilometrin päässä
pohjoisessa, ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia. Myöskään valtakunnallisesti merkittäville rakennetuille kulttuuriympäristöille (RKY-kohteet),
joista lähin sijaitsee noin 1,5 km päässä lännessä, ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia.

Maisemavaikutuksia on tarkasteltu kappaleessa 5.5.1.
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5.6. LUONNONYMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Hankkeen luonnonympäristövaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea pinta- ja
pohjavesiin sekä päästöjen lannoitevaikutuksiin. Toimintojen ammoniakkipäästöt esitetään laskennallisesti. Myös hankkeen vaikutusta ilmastonmuutokseen (erityisesti biokaasulaitos) arvioidaan yleisellä tasolla.

5.6.1. Vaikutukset pintavesiin
Hirvijoen ekologinen tila oli vuonna 2008 tehdyn EU:n yhteisten luokitteluperusteiden mukaan tyydyttävä. Kemiallinen tila oli hyvä. (Suomen ympäristökeskus, 2008.)

Nykyisen ympäristölupapäätöksen mukaan:
-

Sikalan toiminnasta muodostuva lanta, pesuvedet ja muut jätevedet varastoidaan vesitiiviissä lannan varastointitiloissa.

-

Sade- ja sulamisvesien valuminen lannan säilytystiloihin on estettävä.

-

Sikalarakennusten ja lietesäiliöiden rakenteiden tulee estää lannan, virtsan
ja niistä aiheutuvien valumavesien joutuminen pinta- ja pohjavesiin.

-

Vahingon tai onnettomuuden seurauksesta ympäristöön joutunut lanta on
välittömästi korjattava talteen.

-

Lantavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain. Tyhjennyksen
yhteydessä on tarkistettava lantavarastojen kunto ja havaitut puutteet on
korjattava välittömästi.

-

Lannan kuormaaminen ajoneuvoon tulee tehdä kovapohjaisella alustalla.
Rakenteiden ja laitteiden on lisäksi oltava sellaisia, ettei tyhjennysten, siirtojen ja kuljetusten aikana pääse tapahtumaan vuotoja.

Sikalarakennusten ja lietesäiliöiden pohjarakenteet tulevat estämään lannan,
virtsan ja niistä aiheutuvien valumavesien joutumisen pinta- ja pohjavesiin.
Esimerkiksi lietevaunun kaatuessa tai muussa vastaavanlaisessa onnettomuudessa ympäristöön joutunut lanta tullaan välittömästi korjaamaan talteen.
Toimimalla ympäristölupaehtojen mukaisesti voidaan estää lannan pääsy pintavesiin.
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5.6.2. Vaikutukset pohjavesiin
Lantaa ei levitetä luokitelluille pohjavesialueille. Lantaa levitettäessä jätetään
talousvesikaivojen ympärille ja vesistöjen sekä lasku- ja valtaojien varsille riittävän leveät suoja-alueet, joille ei levitetä lantaa.

Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet varastoidaan ja käsitellään niin, ettei niistä aiheudu pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai
pohjavedelle eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Polttonestevarastojen kunto
tarkastetaan riittävän usein. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden varastoinnissa ja käytössä noudatetaan kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeissa annettuja ohjeita.

Sikalan ja biokaasulaitoksen normaalitoiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia
pohjavesiin. Vesihuoltovaikutusten yhteydessä on tarkasteltu pohjaveden riittävyyttä.

Turun ammattikorkeakoulun toteuttaman asukaskyselyn yhteydessä selvitettiin
kaivokartoituksella (Liite 5) lähialueen asukkaiden kiinteistöllä sijaitsevien kaivojen määrä sekä niiden veden käyttötarkoitus. Kaivokartoituksia lähetettiin
jokaiseen talouteen 1,5 km säteellä ja niitä lähetettiin yhteensä 69 talouteen
sekä pyynnöstä toimitettujen kyselyjen mukana 11 kappaletta, eli yhteensä 80
kappaletta. Näistä takaisin lähetettiin kyselyjen mukana 49 vastausprosentin
ollessa 61 %. (Turun ammattikorkeakoulu, 2013b.)

Vastaajista 56 % oli kaivo kiinteistöllään ja 44 % ilmoitti, että kaivoa ei ole. 12
% niistä, joilla on kaivo kiinteistöllään, ilmoitti että kaivon vesi on talousvesikäytössä. 72 % kertoi kaivoveden olevan muussa kuin talousvesikäytössä,
esimerkiksi puutarhakastelu-, mattojen- ja autojenpesukäytössä. 16 % ilmoitti,
että kaivon vesi ei ole käytössä. Kolme vastaajaa ei ollut merkinnyt kaivon
paikkaa liitteenä olevaan karttaa, viidessä kiinteistössä oli kaksi kaivoa ja yhdessä kiinteistössä kolme. Yksi kiinteistö ilmoitti suunnittelevansa kastelukaivoa kiinteistölleen. (Turun ammattikorkeakoulu, 2013b.)

Vastaajista 29 % ilmoitti, että kaivon veden laatu on selvitetty ja 71 % vastasi
että ei ole selvitetty. Kaikki vastanneet eivät ilmoittaneet koska veden laatu oli
mitattu ja minkälainen oli veden laatu. Muutama kuitenkin vastasi tähän kysy-
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mykseen ja useimmiten veden laatu oli tutkittu 2000-luvun puolella ja veden
laatu ollut pääasiassa hyvä. (Turun ammattikorkeakoulu, 2013b.)

Vastaajista 96 % ilmoitti, että kiinteistölle tulee kunnan vesi ja 4 % ilmoitti, että
ei tule kunnan vettä (Turun ammattikorkeakoulu, 2013b).

Kuvassa 55 on esitetty kaivokartoituksen mukaiset kaivojen sijainnit.

Nousiaisten sikalahanke – Ympäristövaikutusten arviointiselostus

129 (163)
E24894

Kuva 55. Kaivojen sijainnit
(OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille, 2012, lisäykset Turun ammattikorkeakoulu).
Kuvassa 56 on esitetty kaivokartoituksen mukaiset talousvesikaivojen sijainnit.
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Kuva 56. Kaivot talousvesikäytössä
(OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille, 2012, lisäykset Turun ammattikorkeakoulu).
Kuvassa 57 on esitetty kaivokartoituksen mukaiset muussa käytössä olevien
kaivojen sijainnit.
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Kuva 57. Kaivot muussa kuin talousvesikäytössä
(OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille, 2012, lisäykset Turun ammattikorkeakoulu).
Kaivokartoituksen tulosten perusteella on tärkeää, ettei hankealueelta aiheudu
päästöjä maaperään. Vaikka hankealue ei sijaitse pohjavesialueella, voisi
mahdollisella pitkäaikaisella lietepäästöllä olla vaikutusta lähialueen asukkaiNousiaisten sikalahanke – Ympäristövaikutusten arviointiselostus
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den muussa kuin talousvesikäytössä olevien kaivojen vedenlaatuun, jos liete
pääsisi vaikuttamaan pohjaveden laatuun.
Vaihtoehdossa VE0 käytetään noin 24 m3, VE1/a&b noin 46 m3 ja VE2/a&b
noin 82 m3 vettä vuorokaudessa. Vaikka kaikki vesi otettaisiin kiinteistöjen porakaivoista, niin pohjavettä ei otettaisi yli 250 m3 vuorokaudessa, jolloin vaadittaisiin vedenottoon Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä lupa. Myös
pienempiin vedenottomääriin voidaan vaatia lupa tapauskohtaisesti vesistön
muuttamiskiellon perusteella, jos on odotettavissa, että pohjavedenotto esimerkiksi vaikuttaa vesiluontoon sitä huonontavasti tai aiheuttaa uhkaa terveydelle ja omaisuudelle (Koskinen ja Waris, 2000).

5.6.3. Vaikutukset maaperään
Sikalarakennuksia ja biokaasulaitosta suunnitellaan rakennettavaksi jokirantaan. Sikalarakennuksista etäisyys Hirvijokeen on lähimmillään noin 70 metriä
ja biokaasulaitoksesta noin 60 metriä. Geologian tutkimuskeskuksen maaperäaineiston mukaan maaperä alueella on liejuista savea.

Tehtyjen pohjatutkimusten mukaan kiinteistöllä on aluksi noin metrin kuivakuorikerros, jonka jälkeen on noin 8 – 10 metriä pehmeää savea. Kantava moreeni/kallio on noin 10 – 13 metrin syvyydessä maanpinnasta.

AIRIX Ympäristö Oy:n geoteknikko DI Sonja Sirenin mukaan rakentamisen aiheuttama kuormitustilanteen muuttuminen voi johtaa jokirannan vakavuuden
heikkenemiseen tai sortumaan. Maaperän ollessa liejuista savea, sikalarakennukset perustettaneen tukipaaluille. Tällöin kuorma siirtyy suoraan kantavaan
pohjaan, mutta paalutustyön aiheuttama tärinä ja maakerrosten häiriintyminen
saattaa heikentää vakavuutta. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä
huomiota joen ympäristön vakavuustarkasteluun. Rakentamisluvan yhteydessä laadittavassa perustamistapalausunnossa tulee tehdä riittävät vakavuuslaskennat.

Sikalan ja biokaasulaitoksen normaalitoiminnasta ei arvioida aiheutuvan suoria maaperävaikutuksia.
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5.6.4. Vaikutukset luontoon
Hankekiinteistöllä tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole erityisiä luontoarvoja. Lähin Natura 2000 –alue sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä lounaassa. Hallusvuoren Natura-alueen (tunnus FI0200181) pinta-ala on noin 19
hehtaaria. Mäksmäen luonnonsuojelualue (tunnus YSA202512) on lähin luonnonsuojelulain perusteella suojeltu alue. Se sijaitsee hankealueesta noin 2,5
kilometrin päässä etelässä. Hankkeen ei arvioida heikentävän suoraan herkkiä
luontokohteita.

Hankkeen aiheuttamien ammoniakkipäästöjen vaikutuksia on arvioitu seuraavassa luvussa 5.6.5.

Hankealueelta ei hajumallinnuksen perusteella aiheudu merkittävää hajuhaittaa Natura- ja luonnonsuojelualueille. Jos hankesuunnitelma toteutetaan suosituksia noudattaen, hankkeen ei arvioida heikentävän lähimmän Naturaalueen luonto-arvoja eikä hankkeella ole todennäköisesti vaikutuksia Naturaalueiden luontotyyppeihin.

5.6.5. Ammoniakkipäästöjen vaikutukset
Typpi on ilmakehän yleisin alkuaine. Maaperässä ja vesistöissä typpeä on erilaisina suoloina. Typen yleisimpiä yhdisteitä ovat typpioksidi (NO), typpidioksidi (NO2), ammoniakki (NH3) ja typpihappo (HNO3). Kasvit saavat tarvitsemansa typen yleensä maasta nitraatteina ja muina typen suoloina. Luonnollisen
typen määrä vaihtelee maaperässä ja esim. kasvit ovat sopeutuneet maaperässä vallitsevaan typpitasoon. Ihmistoiminnan kautta luontoon pääsee runsaasti erilaisia typpiyhdisteitä, jotka ovat nykyään suurimpia ilman epäpuhtauksien aiheuttamia ongelmia teollisuusmaissa. Typpipäästöt aiheuttavat luonnossa sekä rehevöitymistä että happamoitumista. Typen oksidit vaikuttavat
myös alailmakehän otsonin muodostumiseen. (MetINFO, 2012) Suomen ammoniakkipäästöt olivat vuonna 2010 noin 37 000 tonnia. Siitä maatalouden
osuus oli 34 000 tonnia eli noin 92 %. (Suomen ympäristökeskus, 2012)

Työterveyslaitoksen (2012) mukaan ammoniakki on lantakaasu, jota erittyy
pääasiassa eläinten virtsasta, osin myös lannasta, mikrobitoiminnan seurauksena. Ammoniakki on pistävänhajuinen kaasu ja siten helppo tunnistaa. Se
myös ärsyttää akuutisti hengitysteitä ja silmiä. Suurina määrinä esiintyessään
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ammoniakki lisää ilmeisesti pölyjen haittavaikutuksia heikentämällä hengitysteiden puolustusmekanismeja. Ammoniakin on lisäksi havaittu aiheuttavan oireita monille hengityselinsairauksista kärsiville viljelijöille. Tuotantorakennuksissa, joissa on lietelantajärjestelmä, ammoniakkia esiintyy yleensä enemmän
kuin kuivalantajärjestelmissä.

Ammoniakin HTP-arvo (haitalliseksi tunnettu pitoisuus) on kahdeksan tunnin
altistukselle 20 ppm (parts per million) ja 14 mg/m3. Vastaavat arvot 15 minuutin altistukselle ovat 50 ppm ja 36 mg/m3. (Sosiaali- ja terveysministeriö,
2012.) Ihmisen haistamiskynnys ammoniakille on 15 ppm, yli 30 ppm:n pitoisuudet ärsyttävät silmiä ja limakalvoja ja yli 100 ppm:n pitoisuudet aiheuttavat
hengityksen tihentymistä.

Hankkeen aiheuttamaa ammoniakkipäästöjen leviämistä lähialueen ympäristöön on arvioitu yleisellä tasolla. Taulukossa 19 on esitetty hankkeen aiheuttama ammoniakkipäästö perustuen eläinpaikkoihin sekä laskettu ammoniakin
leviäminen hankealueen läheisyyteen. Yhden emakkopaikan porsaineen aiheuttama laskennallinen ammoniakkipäästö vuodessa on 10,3 kg, siitossikapaikan 3,3 kg (laskennassa käytetty lihasian taulukkoarvoa) ja karjun 7,1 kg
(Grönroos ym., 2009). Toiminnasta aiheutuu ammoniakkipäästöjä sikaloiden
ilmanvaihdon kautta lähiympäristöön ja toisaalta lannan peltolevityksestä. Taulukossa 19 on esitetty arvio ammoniakkipäästön määristä hankealueen välittömässä läheisyydessä olettaen, että kaikki toiminnasta laskennallisesti aiheutuva ammoniakki leviäisi ilmanvaihdon kautta lähialueelle levittyen tasaisesti
noin 5 000 hehtaarin alueelle.
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Taulukko 19. Hankkeen aiheuttamat ammoniakkipäästöt.
Vaihtoehto
VE0
emakot
siitossiat
karjut
Yhteensä
VE1/a&b
emakot
siitossiat
karjut
Yhteensä
VE2/a&b
emakot
siitossiat
karjut
Yhteensä

Eläinpaikkoja Ammoniakkipäästö Ammoniakkipäästö Ammoniakkipäästö
kpl
kg NH3/eläinpaikka/v
kg NH3/v
kg/ha/v
14 394
2,9
1 250
10,3
12 875
400
3,3
1 320
28
7,1
199
1 678
28 800
27 680
5,5
2 400
10,3
24 720
800
3,3
2 640
45
7,1
320
3 245
55 400
48 226
9,6
4 000
10,3
41 200
2 000
3,3
6 600
60
7,1
426
6 060
96 500

Verrattuna hankkeen aiheuttamia ammoniakkipäästöjä muihin, vastaavankokoisten sikalahankkeiden YVA-selostuksissa (esimerkiksi Watrec Oy 2009 ja
2010) Metsäntutkimuslaitoksen asiantuntijan esittämiin arvioihin ammoniakkipäästöjen vaikutuksista, voidaan niiden perusteella arvioida, että sikaloiden
aiheuttamasta ammoniakkipäästöistä voi aiheutua lähimetsissä puustovaurioita. Esimerkiksi ympäröimällä sikalarakennukset suojapuuvyöhykkeellä, joka
käsittää vain kolme riviä puita, voidaan vähentää toiminnan aiheuttamia ammoniakkipäästöjä. Delawaren yliopiston tekemässä tutkimuksessa havaittiin,
että kanalan aiheuttamaa ammoniakkipäästöä voitiin pienentää 53 % lähiympäristössä, kun kanalan ympärillä oli kolmen puurivin levyinen ”biofiltteri”.
(American Chemical Society, 2008)

Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan mukaan Nousiaisten kolmen vuoden
(2009-2011) tilastoitu ammoniakkipäästöjen keskiarvo on ollut noin 71,8 tonnia, josta sikojen osuus on ollut noin 7,1 tonnia. Vaihtoehdon VE1/a&b lisäys
Nousiaisten kunnan kokonaispäästöön ammoniakin osalta olisi noin 37 % ja
vaihtoehdon VE2/a&b noin 94 %. Vaihtoehdon VE1/a&b ammoniakkipäästölisäystä voidaan pitää merkittävänä ja vaihtoehdon VE2/a&b erittäin merkittävänä. Suomen vuoden 2010 ammoniakkipäästöt olivat noin 37 000 tonnia, johon tulee lisäystä vaihtoehdossa VE1/a&b noin 0,07 % ja VE2/a&b noin 0,18
%.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 166/2006 epäpuhtauksien
päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muutoksien (E-PRTR) perusteella
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toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille vuosittain
epäpuhtauksien päästöt, jos ne ylittävät asetuksen liitteessä määrätyt kynnysarvot. Ammoniakkipäästöjen kynnysarvo on 10 000 kg vuodessa. (Ympäristöministeriö, 2010) Nousiaisten sikalahankkeen kaikissa vaihtoehdoissa
kynnysarvo ylittyy ja toiminnanharjoittajalla on asetuksen mukainen raportointivelvollisuus.

5.6.6. Vaikutukset ilmastonmuutokseen
Tärkeimmät ilmakehässä luonnostaan esiintyvät kasvihuonekaasut (khk) ovat
vesihöyry (H2O), hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O) ja otsoni (O3). Ihmistoiminnan seurauksena kasvihuonekaasuja vapautuu ilmakehään
merkittäviä määriä ja luonnollinen kasvihuoneilmiö voimistuu, mikä ilmenee
mm. maapallon keskilämpötilan nousuna. Maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen haitat ovat selvästi suuremmat kuin hyödyt.

Sianlihan tuotejärjestelmän ilmapäästöt (CH4, CO2 ja N2O) ovat yhteensä noin
3,6 CO2ekv. tonnia tuotettua sianlihatonnia kohti (Seppälä ym., 2001). Tällä kertoimella on laskettu sikalatoiminnan aiheuttama hiilidioksidipäästö.

Hyödyntämällä lanta peltojen lannoitteena voidaan vähentää mineraalilannoitteiden tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeen hiilidioksiditaseen laskennassa on käytetty sähkön osalta Suomen keskimääräistä sähkönhankinnan CO2-päästökerrointa 200 g CO2/kWh (Motiva, 2010). Lämmöntuotannon
osalta on käytetty samassa Motivan julkaisussa esitettyä kevyen polttoöljyn
päästökerrointa 267 g CO2/kWh. Biokaasulaitoksen tuottama sähkö ja lämpö
ovat uusiutuvaa energiaa ja siksi hiilineutraalia, ts. siitä ei aiheudu khkpäästöjä. Biokaasulaitoksen CHP-yksikön tuottaman sähkön ja lämmön vaikutus hiilidioksiditaseeseen laskettu edellä mainituilla kertoimilla olettaen, että
CHP-yksikkö tuottaa 50 % sähköä ja 50 % lämpöä.

Lannan ravinnemäärät on laskettu Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen
taulukkoarvojen (emakko porsaineen 34 kg N/v ja 8,7 kg P/v, siitossika ja karju
12,7 kg N/v ja 2,6 kg P/v) perusteella. Yaran elinkaaritarkastelun mukaan yhden tuotetun typpitonnin hiilijalanjälki on yhteensä 3,6 t CO2. Woodin ja Cowien (2004) selvityksen mukaan fosforioksiditonnin (P2O5) hiilidioksidipäästöt
vaihtelevat 0,60 – 1,88 t CO2. Fosforin osuus fosforioksidista on 43,6 %. Käyt-
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tämällä päästökeskiarvoa päädytään fosforitonnin tuotannon hiilidioksidipäästöjen osalta lukuun 2,84 t CO2. Sikalatoiminnasta syntyvän lannan käyttö peltolannoitteena vähentää synteettisesti valmistettujen khk-päästöjä aiheuttavia
lannoitteiden käyttöä, joten lannan käyttö peltolannoitteena vähentää khkpäästöjä. Taulukossa 20 on esitetty hankkeen hiilidioksiditase em. oletuksin.

Taulukko 20. Hankkeen hiilidioksiditase.
Vaihtoehto
VE0
VE1/a
VE1/b
VE2/a
VE2/b

Sikalatoiminta
t CO2 ekv.
1 383
2 732
2 732
4 499
4 499

Energia
t CO2 ekv.

-785
-1 331

Lannoite
t CO2 ekv.
-207
-398
-398
-698
-698

Tase
t CO2 ekv.
1 176
2 334
1 549
3 801
2 470

Yhden omakotitalon aiheuttama hiilidioksidipäästö sähkön ja lämmönkulutuksen osalta on keskimäärin 4,4 t CO2ekv. vuodessa (Ilmastolaskuri, 2013). Verrattaessa sikalatoiminnan kasvihuonekaasupäästöjä suhteessa omakotitalojen
aiheuttamaan päästöön, niin VE0 vastaa noin 267 omakotitalon, VE1/a 530
omakotitalon, VE1/b 352 omakotitalon, VE2/a 864 omakotitalon ja VE2/b 561
omakotitalon aiheuttamaa khk-päästöä. Biokaasulaitoksen toiminnalla voidaan
vähentää hankkeen kokonaishiilidioksidipäästöjä vaihtoehdossa VE1/b noin
34 % ja VE2/b noin 35 %.

5.7. MUUT ERITYISET VAIKUTUKSET
Erityistä huomiota on kiinnitetty lannan varastoinnin, hyötykäytön ja kuljetusten
vaikutusten arviointiin. Lannan fosfori- ja typpitaseet on laskettu lannan peltokäytön osalta ja arvioitu lannanlevityksen vaikutuksia lähikuntien peltojen typpi- ja fosforitasoihin. Arvioinnissa on hyödynnetty Lounais-Suomen ympäristökeskuksen (2008) julkaisua ”Lannan fosfori- ja typpisisältö peltoalaa kohden
Varsinais-Suomen kunnissa” soveltuvin osin.

Myös rakentamisen ja laitoksen toiminnan lopettamisvaiheen vaikutuksia arvioidaan.
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5.7.1. Lannan vaikutukset
Lannan aiheuttamia hajuvaikutuksia on tarkasteltu luvussa 5.3.2. ja lannan
kuljetuksesta aiheutuvia vaikutuksia luvussa 5.3.3. Tässä kohtaa käsitellään
lannan varastointiin ja lannanlevitykseen liittyviä vaikutuksia.

Kaikki sikalatoiminnassa syntyvä lanta tullaan varastoimaan hankekiinteistöllä,
eikä etälietesäiliöitä perusteta. Taulukossa 21 on esitetty toiminnasta syntyvän
lannan määrä vuodessa sekä lietesäiliöiden ja varastointitilan määrä. Yhden
uuden lietesäiliön koko on 4 239 m3 ja yhden nykyisen lietesäiliön tilavuus on
2 000 m3. Kiinteistöllä on kaikissa vaihtoehdoissa riittävästi lietteen varastointikapasiteettia vuoden tarpeisiin.

Taulukko 21. Lannanvarastointikapasiteetti.
Lantaa

Liete-

vuodessa

säiliöitä

3

Varastointitilaa hankealueella
lietesäiliöt

lietekuilut

3

3

yhteensä

m

kpl

m

m

m3

VE0

9 550

4

8 000

3 220

11 220

VE1

18 400

6

16 478

5 400

21 878

VE2

32 000

8

24 956

7 600

32 556

Vaihtoehdoissa VE0, VE1/a ja VE2/a säiliöissä varastoidaan lietelantaa ja
vaihtoehdoissa VE1/b ja VE2/b säiliöissä varastoidaan biokaasuprosessin
lopputuotetta mädätettä. Säiliöt katetaan kevytkatteella.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen antamassa VamBio Oy:n biokaasulaitoksen ympäristölupapäätöksessä (LOS-2007-Y-1369-111) määrätään, että
biokaasulaitoksen mädätysjäännökselle tulee olla 12 kuukauden varastointikapasiteetti. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antaman Evijärvelle
perustettavan

Evibio

Oy:n

biokaasulaitoksen

ympäristölupapäätöksessä

(LSSAVI/396/04.08/2010) vaaditaan, että toiminnan alkaessa mädätysjäännökselle tulee olla vähintään seitsemän kuukauden tuotantoa vastaavat varastointitilat. Tässä hankkeessa vaihtoehdossa VE1/b muodostuu 33 550 tonnia
ja VE2/b 57 100 tonnia mädätysjäännöstä vuodessa. Taulukossa 22 on esitetty varastointikapasiteetin tarve 12 kuukauden ja seitsemän kuukauden osalta
sekä lisäkapasiteettitarve.
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Taulukko 22. Mädätteen varastointikapasiteetti.
mädätejäännös
12 kk

7 kk

varastointikapasiteetti

lisätarve

lisätarve

suunnitelma

12 kk

7 kk

3

t

t

m

m

m3

VE1/b

33 550

19 571

21 878

11 672

-2 307

VE2/b

57 100

33 308

32 556

24 544

752

Mädätteen

varastoinnin

lisäkapasiteetin

3

sijoittuminen

ei

vielä

YVA-

selostusvaiheessa ole tiedossa. Molemmissa edellä mainituissa ympäristölupapäätöksissä edellytetään, että toiminnanharjoittaja ilmoittaa ennen toiminnan käynnistämistä, millä tavalla hankekiinteistön ulkopuolelle tehtävä mädätteen varastointi tullaan järjestämään. VamBio Oy:n tapauksessa ilmoitus tulee
tehdä kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista ja Evibio Oy:n kohdalla
ennen toiminnan aloittamista. Ympäristölupamääräysten mukaisesti tulee toiminnanharjoittajan toimia myös tässä tapauksessa.

Lietteen 9-12 kuukauden varastointikapasiteetti pohjoisilla alueilla on parhaan
käyttökelpoisen tekniikan mukaista toimintaa. Muita sian lietelannan varastointiin liittyviä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ovat: todennäköiset mekaaniset, termiset ja kemialliset vaikutukset kestävä säiliö, jossa säiliön pohja
ja seinät ovat tiiviit ja korroosiosuojatut ja lietelantala tyhjennetään tarkastusta
ja huoltoa varten säännöllisesti, mieluiten vuosittain, kaikissa poistoventtiileissä käytetään kaksoisventtiilejä ja lietelanta sekoitetaan juuri ennen säiliön tyhjentämistä. (Sikojen ja siipikarjan tehokasvatus BAT tiivistelmä.)

Kuvassa 58 on esitetty tämän hetkisen sopimustilanteen (VE0) mukainen lietteenlevityspeltojen sijainti vihreällä. Peltojen sijainti karttakuvassa on ohjeellinen kartan suuren mittakaavan takia, eikä peltoja tämän takia pystytty merkitsemään lohkoittain vaan suuntaa-antavasti. Kuvaan on merkitty myös pohjavesialueet sinisellä sekä todennäköinen liikennöintireitti pelloille violetilla.

Vaihtoehtojen VE1 – VE2 lietteen / mädätteenlevityspeltojen sijainti ei vielä
YVA-vaiheessa ole tiedossa. Lietteenlevityssopimukset tulee olla tehtynä viimeistään kunkin vaihtoehdon ympäristölupavaiheessa.
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Kuva 58. Lietteenlevityspeltojen ohjeellinen sijainti
(OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille, 2012, lisäykset AIRIX Ympäristö Oy).
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Lähikuntien alueella on huomattavaa lannanlevitysreserviä, jos ostomineraalilannoitteita korvattaisiin enenevässä määrin eloperäisillä ravinteilla eli eläinten
lannalla. Taulukossa 23 on laskettu Nousiaisten ja yhdeksän lähikunnan lannanlevityspinta-alan tarve nykyisillä eläinmäärillä ja levitysvara oletuksella,
ettei käytettäisi mineraalilannoitteita.

Taulukko 23. Nousiaisten ja lähikuntien eläinmäärät, viljelypinta-alat, levitysalatarpeet ja levitysvara.
Kunta
Lieto
Masku
Mynämäki
Naantali
Nousiainen
Raisio
Rusko
Taivassalo
Turku
Vehmaa
Yhteensä

Siat
(kpl)
6 827
768
17 615
ei tietoa
8 877
ei tietoa
7 159
15 252
ei tietoa
54 530
111 028

Siipikarja
(kpl)
73 173
110 147
161 405
14 448
96 827
ei tietoa
ei tietoa
ei tietoa
ei tietoa
152 630
608 630

Naudat
(kpl)
379
308
2 377
697
382
ei tieoa
278
269
303
432
5 425

Viljelyala
(ha)
8 991
6 152
12 150
3 894
6 038
548
4 457
3 184
4 205
5 987
55 606

Levityspinta- Levitysvaraa
alan tarve (ha)
(ha)
1 387
7 604
934
5 218
3 914
8 236
354
3 540
1 773
4 265
548
898
3 559
1 794
1 390
112
4 093
7 236
1 249
18 403
37 203

Vaihtoehdossa VE0 levityspinta-alan tarve on vähintään noin 530 hehtaaria,
VE1 noin 1 022 hehtaaria ja VE2 noin 1 815 hehtaaria, joten lantamäärä olisi
teoreettisesti mahdollista mineraalilannoitusta vähentämällä levittää pelkästään Nousiaisten viljellyille pelloille.

Lannan levitysmahdollisuuksien tarkastelu peltojen typpi- ja fosforitaseiden
kannalta luo todellisemman kuvan lannan vastaanottomahdollisuuksista. Ympäristötuen ehtojen mukaisesti kasvinviljelytiloille tehdään viljelysuunnitelmat.
Viljelysuunnitelmaan kirjataan lannoituksen osalta suunnitellut kasvit ja lannoitteet, lannoitteen käyttömäärät sekä lannoitteen sisältämät ravinteet. Taulukossa 24 on esitetty Nousiaisten ja yhdeksän lähikunnan viljellyt peltopintaalat, kotieläinten tuottamat fosfori- ja typpimäärät, fosfori- ja typpimäärät viljeltyä peltohehtaaria kohti sekä eri sikalavaihtoehtojen aiheuttama laskennallinen
muutos verrattuna Teho-hankkeen julkaisun 4/2010 tietoihin. Laskennassa on
käytetty Ympäristöministeriön (2010) Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen taulukkoarvoja, joiden mukaan emakko porsaineen tuottaa vuodessa 34
kg typpeä ja 8,7 kg fosforia ja yksi siitossika- ja karjupaikka 12,7 kg typpeä ja
2,6 kg fosforia.
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Taulukko 24. Nousiaisten ja lähikuntien viljellyt pellot, kotieläinten tuottamat
fosfori- ja typpimäärät, fosfori- ja typpimäärät viljeltyä peltohehtaaria kohti sekä
eri sikalavaihtoehtojen aiheuttama laskennallinen muutos.
Viljelty ala
P
N-tot
P
N-tot
Kunta
(ha)
kg
kg
kg/ha
kg/ha
Lieto
8 789
34 356
156 495
3,9
17,6
Masku
2 650
8 963
42 450
3,4
16,0
1
Mynämäki
12 380
96 564
455 192
7,8
36,8
2
Naantali
4 603
11 388
58 812
2,6
15,3
Nousiainen
6 222
23 182
105 499
3,7
17,1
Raisio
565
344
2 284
0,6
4,1
3
Rusko
4 387
27 665
120 280
6,4
27,9
Taivassalo
3 423
44 597
195 630
13,2
58,0
Turku
4 532
6 137
34 389
1,4
7,8
Vehmaa
6 002
153 430
665 885
26,6
111,1
Yhteensä
53 553
406 626
1 836 916
Keskimäärin
7,59
34,30
1
Mynämäki ja Mietoinen yhdistyivät 1.1.2007.
2
Naantali, Merimasku, Rymättylä ja Velkua yhdistyivät 1.1.2009
3
Rusko ja Vahto yhdistyivät 1.1.2009
Ravinnemäärät Nousiaisten viljellyillä pelloilla
Lisäys
Lisäys
P
P kg
N-tot kg
kg/ha
VE1/a
11 089
44 396
5,5
VE2/a
28 168
114 226
8,3
Ravinnemäärät Nousiaisten ja
9 lähikunnan viljellyillä pelloilla
VE1/a
11 089
44 396
7,8
VE2/a
28 168
114 226
8,1

N-tot
kg/ha
24,1
35,3

Lisäys
P%
23,5
59,6

Lisäys
N-tot %
20,4
53,1

35,1
36,4

2,7
6,9

2,4
6,2

Levitettäessä lanta pelkästään Nousiaisten viljellyille pelloille lisääntyy fosforipitoisuus noin 23 – 60 % ja typpipitoisuus noin 20 – 53 %. Lisäystä voidaan pitää erittäin merkittävänä. Lantaa ei käytännössä ole mahdollista levittää pelkästään Nousiaisten kunnan alueelle.

Levitettäessä lanta Nousiaisten ja yhdeksän lähikunnan viljellyille pelloille lisääntyy fosforipitoisuus noin 3 – 7 % ja typpipitoisuus noin 2 – 6 %. Lisäys ei
ole erityisen merkittävä.

Lantaa ei levitetä lainkaan fosforiluokaltaan korkeille tai arveluttavan korkeille
pelloille. Lantaa ei levitetä luokitelluille pohjavesialueille. Lantaa levitettäessä
jätetään talousvesikaivojen ympärille ja vesistöjen sekä lasku- ja valtaojien
varsille riittävän leveät suoja-alueet, joille ei levitetä lantaa. Tulvaherkille pelloille lantaa voidaan levittää vasta kevättulvien kuivuttua. Tulvaherkille pelloille
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ei levitetä lantaa syksyisin. Lannan vastaanottajille tiedotetaan lannan varastointia, käsittelyä, kuljetusta ja levitystä koskevista määräyksistä. Sikalan normaalitoiminnalla ei arvioida olevan merkittäviä pinta- tai pohjavesivaikutuksia.

Lannanlevitystä ei tulla lisäämään Hirvijoen välittömässä läheisyydessä, eikä
Hirvijoen ekologisen ja kemiallisen tilan täten arvioida heikkenevän hankkeen
takia. Ravinteita on tarkoituksenmukaista levittää pelloille kasvien tarvitsema
määrä. Ravinnehuuhtoumat eivät ole viljelijän, eivätkä ympäristön etu.

5.7.2. Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Hankkeen puitteissa alueelle tullaan rakentamaan sikalarakennukset, lietealtaat ja rehustamo sekä vaihtoehdoissa VE1/b ja VE2/b biokaasulaitos.
Sikaloiden, lietealtaiden ja biokaasulaitoksen rakentaminen
Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan noin 50 m x 105 m ja 45 m x 113 m kokoista
sikalarakennusta eli rakennusten pinta-ala on yhteensä noin 10 000 m2. Vaihtoehdossa VE2 ensimmäistä sikalarakennusta laajennetaan molemmista päistä (50 m x 35 m ja 50 m x 78 m) ja toista sikalarakennusta 45 m x 95 m eli yhteensä noin 10 000 m2. Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan kaksi uutta lieteallasta (yhteensä noin 1 400 m2) ja vaihtoehdossa VE2 neljä (yhteensä noin 2 800
m2). Biokaasulaitokseen kuuluvien rakennusten pinta-ala on molemmissa
hankevaihtoehdoissa VE1&2/b yhteensä hieman yli 2 000 m2 ja tarvittava
maa-ala hieman yli 4 000 m2.

Näiden lisäksi hankealueelle sikalarakennusten yhteyteen rakennetaan lämpökeskus, rehustamo, sosiaalitilat ja rehusiilot. Taulukkoon 25 on merkitty eri
vaihtoehtojen rakennuspinta-alat.

Taulukko 25. Eri vaihtoehtojen rakennuspinta-alat.
Sikalat

Biokaasulaitos

2

m
VE1/a

10 000

VE1/b

10 000

VE2/a

20 000

VE2/b

20 000
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m

2 000

2 000

Lietealtaat
2

Yhteensä

m

m2

1 400

11 400

1 400

13 400

2 800

22 800

2 800

24 800
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Rakennusten ja rakenteiden rakentaminen käsittää perustusten tekemisen sekä rakennusten ja rakenteiden rakentamisen. Yhden vaiheen rakentaminen
kestää arviolta noin vuoden. Rakentaminen jaksottuu pitkälle ajanjaksolle, eikä
kaikkia rakennuksia rakenneta kerralla. Merkittävimmät vaikutukset rakentamisessa aiheutuvat rakennusmateriaalien kuljetuksista ja rakentamisen aikaisesta melusta.

Biokaasulaitosvaihtoehdoissa biokaasulaitoksen CHP-yksiköstä rakennetaan
lämpöputket sikalarakennuksiin.

5.7.3. Käytöstä poiston jälkeiset vaikutukset
Sikalarakennusten ja biokaasulaitoksen arvioitu käyttöikä on noin 20-30 vuotta. Toiminnan aikana rakennuksia, muita rakenteita ja kuluvia osia huolletaan
ja vaihdetaan tarpeen mukaan. Sikala- ja muut toimintaan liittyvät rakennukset
sekä biokaasulaitoksen toimintaan liittyvät rakennukset poistetaan käytöstä joko osoittamalla ne uuteen käyttöön tai purkamalla rakennukset ja rakenteet.
Jos rakennusten ja rakenteiden purkamiseen päädytään, syntyvät jätteet toimitetaan asianmukaiseen hyötykäyttöön. Purkamisen aikana aiheutuu paikallisesti melu- ja pölyhaittaa, joskin tämä on hetkellistä ja kestää purkamisen
ajan. Purkamisen yhteydessä pois kuljetettavan materiaalin kuljetuksista aiheutuu jonkin verran liikennettä, mutta tämän ajallinen kesto on todennäköisesti lyhyt. Purkutöiden jälkeen alue maisemoidaan.

5.7.4. Riskitarkastelu
Sikala- ja biokaasulaitoksen toimintaan liittyy mahdollisuus erilaisista onnettomuuksista ja häiriötilanteista, joilla on erilaisia negatiivisia vaikutuksia, myös
ympäristön kannalta. Tässä riskitarkastelussa on keskitytty erityisesti toimintaan liittyviin ympäristöriskeihin.

Kuljetuksista aiheutuu riski liikenneonnettomuuksille sekä lantakuljetuksista lisäksi mahdollisuus lietepäästöön maaperään. Toimintaan liittyviä mahdollisia
merkittävimpiä ympäristöriskejä hankekiinteistöllä ovat sikalassa tai biokaasulaitoksessa syttyvä tulipalo, lietealtaan tai -putkien repeämä, josta aiheutuu lietepäästö maahan. Lisäksi sikalatoiminnassa on mahdollista erilaiset eläintaudit.
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Raskaan liikenteen aiheuttamissa onnettomuuksissa voi henkilövahinkojen lisäksi päästä ympäristöön auton sisältämiä erilaisia öljyjä ja polttoainetta. Lisäksi lanta- tai mädätekuljetuksissa maaperään voi joutua kuljetettavaa materiaalia, jolla voi olla suurina pitoisuuksina haitallisia vaikutuksia maaperään ja
mahdollisesti vesistöön päästessään vesistövaikutuksia. Näihin onnettomuuksiin varaudutaan parhaiten noudattamalla hyviä kuljetuskäytäntöjä, huolellisella ja varovaisella ajotavalla sekä huoltamalla kalustoa säännöllisesti. Kuitenkin, jos onnettomuus sattuu, tulee kuljettajalla olla selvä käsitys ja ohjeistus
sekä tarvittavat varusteet toimia tehokkaasti onnettomuustilanteessa.

Mahdollinen tulipalo sikalassa tai biokaasulaitoksessa voi aiheuttaa vaaratilanteen henkilökunnalle ja eläimille sekä levitessään laajemmalla muulle asutukselle. Sikala- ja biokaasulaitostoiminnalle tullaan tekemään pelastussuunnitelma, jossa varaudutaan mahdollisiin tulipalotilanteisiin antamalla oheistusta
työntekijöille alkusammutustöitä varten sekä määrittämällä mitä muita resursseja tarvitaan.

Biokaasulaitoksen raaka-aineita, prosessia ja lopputuotteita seurataan laitoksen omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Maanparannus- ja lannoitevalmisteista otetaan säännöllisesti näytteitä ja ne toimitetaan analysoitavaksi laboratorioon.

Lietealtaan repeämän seurauksena voi lietettä päästä maaperään. Tällaisessa
tilanteessa on myös mahdollista, että lietettä pääsee lähellä virtaavaan Hirvijokeen. Lähimmillään Hirvijoki kulkee noin 100 metrin etäisyydellä uusista lietealtaista. Onnettomuus- tai häiriötilanteessa kaikki ympäristöön joutunut liete
on korjattava talteen. Lietealtaiden suunnittelussa tulee huomioida erityisesti
se, että mahdollisessa vuototilanteessa lietettä ei pääse Hirvijokeen. Lietealtaat sijaitsevat savimaalla, jolloin lietteen liikkuminen maaperässä on hidasta
ja vähäistä. Suurta korkeuseroa lietealtaista jokea kohti ei ole, joten maanpinnalle päätyvä liete kulkeutuu hitaasti jokea kohti ja se on helpompi huomata
ajoissa ja kerätä talteen. Onnettomuustilanteessa, jossa lietettä pääsisi maaperään lietealtaista repeämän seurauksena, ei pidetä todennäköisenä, että lietettä pääsisi Hirvijokeen asti. Lietealtaat tulee pitää hyvässä kunnossa ja niiden kunto tulee tarkistaa määräysten mukaisesti.
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Liete pumpataan sikaloista lietealtaisiin lieteputkia pitkin. Mahdollisen lieteputkirikon yhteydessä jonkin verran lietettä voi päästä maaperään, mutta suuria
määriä lietettä ei tällaisessa tilanteessa arvioida luontoon päätyvän, sillä lietepumput on mahdollista pysäyttää eikä lietettä pääse vapaasti virtaamaan suuria määriä maaperään. Lieteputkien kunto tulee tarkistaa säännöllisesti.

Mahdollisia eläintauteja sikalalla ovat salmonella, influenssa A-virus, porsasyskä, suolistotulehdusta aiheuttavat bakteerit, dysentria, hengitystietulehdusta aiheuttavat bakteerit, PMWS (postweaning multisystemic wasting syndrome) -tauti sekä Aujeszkyn tauti, TGE/PRCV, PRRS, sikarutto, SVD ja ASF
(Evira 2012). Eläintautiriskejä on käsitelty luvussa 6.4.
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6. HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISKEINOT
Hanke tullaan toteuttamaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) noudattaen ottaen huomioon suomalaiset käytännöt. YVA-menettelyn aikana on kerätty arvokasta aineistoa hankkeen jatkosuunnittelun tueksi. Nyt selostusvaiheessa esitetään menetelmiä, joilla haitalliset vaikutukset pyritään minimoimaan.

Alle on koottu toiminnasta aiheutuvien merkittävimpien vaikutusten, hajuhaitan, liikenteen sekä vesistö ja maaperään aiheutuvien negatiivisten vaikutusten vähentämiskeinoja. Näiden lisäksi vaikutusten arvioinnin yhteydessä on
esitetty haitallisten vaikutusten vähentämiskeinoja.

6.1. TOIMINNASTA AIHEUTUVAN HAJUHAITAN VÄHENTÄMINEN

Lietealtailla on yleensä suuri vaikutus hankkeiden aiheuttamaan hajupäästöön. Lietealtaiden kattamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi niistä aiheutuvaan hajuhaittaan. Lietealtaan kattaminen EPS-rouheella saavutetaan lähes
90 % vähenemä avoimeen, märkään lietepintaan verrattuna. Kuiva kuorettunut pinta vähentää hajupäästöä noin 85 %. (Arnold, 2006)

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 lietesäiliöt kelluvalla katteella ja täyttämällä lietesäiliöt altapäin.

Ilmastoinnissa tuloilma otettaan eläimille karsinakohtaisesti ja ilmanliike on
lantaritilän suuntaan. Näin saadaan mahdollisimman vähän hajuhaittoja rakennuksen sisällä eläimien olotiloissa. Osastokohtaiset jäähdytyslinjastot ovat
auttamassa eläintein olosuhteita kesähelteillä ja samalla vähentävät hajua sitovien pölypartikkeleiden leviämistä ympäristöön. Osastoissa syntyvien kaasujen poisto hallitaan automaattiohjatulla olosuhdeautomatiikalla niin, että eläintiloista poistettava ilmamäärä vastaa aina kulloistakin vaadittavaa tarvetta ja ka-
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tolle asennetut diffuusorit sekoittavat poistoilman ylhäällä oleviin ilmakerroksiin. (Suomen Karjatilatarvike Oy, 2013.)

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. Lietelannan sekoitus lietesäiliöissä suoritetaan pääsääntöisesti arkisin maanantaista perjantaihin. Lannan käsittelyä ja levitystä vältetään yleisinä juhlapäivinä ja
juhlatilaisuuksien aikana. Lannanlevityksen aikana huomioidaan tuulensuunta
naapuritalojen kannalta.

Lannan kuljetuksessa käytettävien lietevaunujen puhtauteen kiinnitetään
huomiota ja kuljetukseen käytettävät tiet pidetään siisteinä ja kunnossa.

Eniten hajupäästöjä vähentävät tekniikat, joissa lietelanta sijoitetaan maan sisään. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on myös, että lietelanta mullataan
maan pinnalle levityksen jälkeen neljän tunnin kuluessa. Tässä tapauksessa
liete sijoitetaan maan sisään 5 cm syvyyteen.

6.2. TOIMINNASTA AIHEUTUVIEN LIIKENNEVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN
Kuljetuslogistiikan optimoinnilla pyritään minimoimaan kuljetusmäärät. Lannanlevitykseen on hankittu suurempia levitysvaunuja, joiden avulla voidaan
vähentää lannanlevitysaikaista liikennettä.

Rekoistentie on paikoin kapea ja se kulkee asuinkiinteistöjen välittömässä läheisyydessä, joten uusi suora tieyhteys sikalalta Akkoistentielle parantaisi
merkittävästi liikenneturvallisuutta.

Mikäli liikennöinti jatkuu Rekoistentien kautta Lemuntielle, tulee nopeuksien
seurantaan ja kuljettajien liikenneturvallisuusvalistukseen panostaa. Rekoistentien ja Lemuntien risteyksessä on nykyisin ns. kärkikolmio (väistämisvelvollisuus risteyksessä) Rekoistentiellä. Liikenneturvallisuutta parantaisi Rekois-
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tentielle asennettava ns. STOP-mekki (pakollinen pysäyttäminen). Vähintäänkin Lemuntien varren ojan kasvillisuus tulee säännöllisesti raivata näkyvyyden
parantamiseksi Nousiaisten keskustan suuntaan.

6.3. VESISTÖIHIN JA MAAPERÄÄN AIHEUTUVIEN PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN
Sikalan toiminnasta muodostuva lanta, pesuvedet ja muut jätevedet varastoidaan vesitiiviissä lannan varastointitiloissa. Sikalarakennusten ja lietesäiliöiden pohjarakenteet tulevat estämään lannan, virtsan ja niistä aiheutuvien valumavesien joutumisen pinta- ja pohjavesiin. Kaikki rakennukset ja rakenteet
tarkastetaan säännöllisesti ja tarvittaviin korjaustoimiin ryhdytään välittömästi.

Esimerkiksi lietevaunun kaatuessa tai muussa vastaavanlaisessa onnettomuudessa ympäristöön joutunut lanta tullaan välittömästi korjaamaan talteen.

Lantaa levitetään peltojen viljavuusluokkien (fosforiluku) perusteella tarvittava
määrä viljelysuunnitelmien mukaisesti. Lohkokirjanpidon perusteella voidaan
todentaa käytetyt ravinnemäärät. Vilja- ja nurmitilojen peltolohkoilta otetaan 35 vuoden välein maanäytteet ja tehdään viljavuustutkimus. Viljavuustutkimuksen perusteella suoritetaan lannoitus.

6.4. ELÄINTAUTIRISKEIHIN VARAUTUMINEN
Eläinten terveydentilaa seurataan päivittäin. Tarvittaessa ollaan yhteydessä
eläinlääkäriin. Sikalan omavalvontasuunnitelmassa määritetään toimenpiteet
eläintautiriskien minimoimiseksi ja toimimisesta epäiltäessä eläintautia. Eläintautien aiheuttamien karanteenien tai häiriöiden osalta omavalvontasuunnitelmaan tulee yksityiskohtainen selvitys toiminnasta tällaisessa poikkeustilanteessa ja selvitys tiedonkulun järjestämisestä. Eläintautiepäilyssä toimitaan
eläinlääkärin ja Eviran ohjeistuksen mukaisesti.

Suunnittelussa huomioidaan mm. ilmanvaihto, kuivikkeiden, lannan ja rehun
suojaaminen, mahdollisen taudinpurkauksen tuoma tarve tavanomaista suurempaan lannan tilapäiseen varastointiin sekä tautisulkujen toteuttaminen.
Eläinten hyvinvointi ja sitä koskevat säädökset otetaan suunnittelussa huomioon. Tilan tuhoeläintorjunta on annettu ulkopuolisen ammattilaisen hoidettavaksi.
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7. EPÄVARMUUSTEKIJÄT
YVA-lain mukaan hankkeesta vastaavan on oltava riittävästi selvillä hankkeen
ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää.
Kyseessä on sananmukaisesti ympäristövaikutusten arviointi ja arviointiin liittyy luonnollisesti epävarmuustekijöitä, joista keskeisimmät ovat seuraavat:
Lähtötietojen laatu.
Vaikutusten arvottamiseen ei olemassa yksiselitteisiä kriteerejä, vaan
vaikutusarviointi on objektiivista asiantuntija-arviointia.
Ihmisten näkemykset voivat poiketa huomattavasti toisistaan.
Hajupäästömittausten tekemiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Matemaattinen mallintaminen ei koskaan kuvaa täydellisesti todellisuutta,
koska luonnonympäristössä on niin paljon vaikuttavia asioita, joita
kaikkia ei voida täysimääräisesti malleissa huomioida.
Asukaskyselyn osoitetietojen puutteellisuudet. Puutteista huolimatta
saatiin varsin kattava kuva lähialueen asukkaiden näkemyksistä sikalalaajennuksen suhteen.

On myös huomioitava, että arviointiin on käytettävissä rajallinen määrä resursseja, joten kaikkea mahdollista ei voida huomioida. Olennaista on, että
huomioidaan riittävästi kyseisen hankkeen kannalta merkittävät ympäristövaikutukset.
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8. TOIMINNAN VAIKUTUSTEN SEURANTA
Toiminnan vaikutusten seuranta on erittäin tärkeää, jotta voidaan arvioida
hankkeen toiminnanaikaisia ympäristövaikutuksia ja tarvittaessa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Ympäristölupavaiheessa esitetään yksityiskohtaisempi
toiminnan seurantaohjelma, johon ympäristölupaviranomaisena toimiva EteläSuomen aluehallintovirasto ottaa kantaa ympäristölupaehdoissa. Ympäristölupapäätöksen lupamääräysten täyttymistä valvoo Varsinais-Suomen ELYkeskus.

Toiminnanharjoittaja

tulee

seuraamaan

lannan

ravinnesisältöä

lanta-

analyysein. Sikaloista viedyistä lantamääristä tullaan pitämään kirjaa. Toiminnanharjoittaja tulee seuraamaan sikalan ja sen poistoilman ammoniakkipitoisuuksia säännöllisin mittauksin kerran kesällä ja kerran talvella. Lietekuilujen
lannan lämpötilaa seurataan jatkuvasti.

Toiminnanharjoittajan pitää kirjaa laitoksen toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta toimitetaan ympäristöviranomaisille vuosittain. Vuosiyhteenveto sisältää
ainakin seuraavat asiat:
-

tiedot eläinmääristä

-

tiedot lantamääristä ja levitysaloista

-

jäljennökset uusista tai muutetuista lannan vastaanottosopimuksista

-

tiedot kuolleitten eläinten määristä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista

-

tiedot laitoksen toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista

Toiminnanharjoittaja seuraa toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan
kehittymistä ja varautuu tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää haittaa, ilmoitetaan välittömästi ympäristöviranomaisille.

Toiminnan käynnistämisen jälkeen viiden vuoden päästä ympäristövaikutusten
arvioinnin keskeisimmät osat päivitetään. Mikäli lupa- tai valvova viranomainen näkee tarpeelliseksi, suoritetaan myös asukaskysely tai hajupaneeli, jolla
selvitetään toiminnan vaikutuksia lähiasukkaisiin.
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9. AIKATAULU
Hankkeen toteutukseen vaikuttavat merkittävästi sianlihan markkinatilanteen
ja yleisen taloustilanteen kehitys. Hanke on suunniteltu toteutettavan vaiheittain 10-15 vuoden aikana seuraavasti:
1. vaihe: sikalat laajennetaan 2 400 emakon ja 800 siitossian sikaloiksi
2. vaihe: 35 000 t/v biokaasulaitos
3. vaihe: sikalat laajennetaan 4 000 emakon ja 2 000 siitossian sikaloiksi
4. vaihe: biokaasulaitoksen laajennus 60 000 t/v laitokseksi

Mikäli sähkön syöttötariffi tai valtion muut kannustimet uusiutuvan bioenergian
tuottamiseen muuttuvat positiivisempaan suuntaan, on biokaasulaitos mahdollista toteuttaa jo aiemmassa vaiheessa. Biokaasulaitosta ei käytännössä taloudellisesti ole mahdollista rakentaa ennen kuin sille on olemassa riittävästi
raaka-ainetta. Hankkeen YVA-menettelyn ja toteutuksen ensimmäisen vaiheen alustava aikatauluarvio on taulukon 26 mukainen.

Taulukko 26. YVA-menettelyn ja hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutuksen aikatauluarvio.

Ympäristölupaa haettaessa toimivaltainen viranomainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrittää lupapäätöksessään ehdot (lupamääräykset), joilla
hanke voidaan mahdollisesti toteuttaa. Ympäristölupapäätös voi olla myös
kielteinen. Ympäristölupapäätöksestä on mahdollisuus valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksen saa tehdä:
1) se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen
ja jonka toiminta-alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
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4) alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
5) muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen

Ympäristölupaa haettaessa toimivaltainen viranomainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto tulee harkitsemaan luvan myöntämisen edellytyksiä myös ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesti:
YSL 6 § Sijoituspaikan valinta
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien
mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon:
1) toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski;
2) alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa
osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset;
3) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.
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10. YHTEENVETO YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA, VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS
Eri hankevaihtoehtojen ympäristövaikutusten perusteella arvioidaan hankesuunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta. Myös yhteysviranomainen arvioi omassa lausunnossaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ja myöhemmin siihen
otetaan kantaa ympäristölupamenettelyn aikana. Ympäristölupaehdoissa määritetään kriteerit, joiden mukaan hanke voidaan toteuttaa. Ympäristölupapäätös voi olla myös kielteinen, jolloin lupaviranomainen ei myönnä hankkeelle
ympäristölupaa.

Taulukossa 27 esitetään yhteenveto eri hankevaihtoehtojen arvioiduista vaikutuksista verrattuna vaihtoehtoon VE0, jolloin laajennushanketta ei toteuteta. Jo
nykyisellä toiminnalla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, jotka tulevat lisääntymään kaikissa hankevaihtoehdoissa. Vaihtoehtojen moniulotteisia vaikutuksia on pyritty arvottamaan siten, että hankkeen vaikutuspiirin asukkaat ja vapaa-ajan viettäjät kokisivat tulleensa tasapuolisesti kuulluiksi ja huomioiduiksi.

Hankkeen vaikutuksia on arvotettu seuraavasti:
-3

merkittävä negatiivinen vaikutus

-2

negatiivinen vaikutus

-1

lievä negatiivinen vaikutus

0

ei vaikutusta / muutosta nykytilanteeseen

1

lievä positiivinen vaikutus

2

positiivinen vaikutus

3

merkittävä positiivinen vaikutus

Hankkeen eri vaihtoehtojen vaikutusten yhteismitallinen arviointi on haastavaa. Vaikutukset ilmenevät ajalliselta kestoltaan ja maantieteelliseltä laajuudeltaan hyvin eri tavoin. Ihmiset myös arvottavat eri kriteerein erilaisia vaikutuksia ja vaikutusten kokeminen on subjektiivista, ts. se vaihtelee ihmisten välillä. Taulukon 27 avulla voidaan luoda kokonaiskuva hankkeen ympäristövaikutuksista.
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Taulukko 27. Yhteenveto ympäristövaikutuksista.
Vaihtoehto

VE1/a

VE1/b

VE2/a

VE2/b

Sosiaalinen

-3

-3

-3

-3

Haju

-2

-2

-3

-3

Liikenne

-2

-2

-2

-3

Melu

-1

-1

-1

-1

Terveys

0

0

0

0

Työllisyys

1

1

1

2

Vesihuolto

0

0

0

0

Maankäyttö

-2

-2

-2

-2

Maisema

-2

-2

-2

-2

Kulttuuriympäristö

-1

-1

-1

-1

Pintavedet

0

1

0

1

Pohjavedet

0

0

0

0

Luonto

-1

-1

-1

-1

Ammoniakkipäästöt

-1

-1

-2

-2

Ilmastonmuutos

-2

-1

-2

-1

Lanta

-2

-1

-2

-1

Rakentaminen

-1

-1

-1

-1

Käytöstä poisto

-1

-1

-1

-1

Yhteensä

-20

-17

-22

-19

Vaikutus

Vaihtoehtojen vertailun perusteella laajennusvaihtoehtojen välillä ei ole erityisen merkittävää eroa. Vaihtoehdon VE1/b ympäristövaikutukset arvioitiin pienimmiksi ja vaihtoehdon VE2/a suurimmiksi. Eri ympäristövaikutuksia tarkasteltiin yhteismitallisina, eikä mitään yksittäistä vaikutusta painotettu.

Kaikilla laajennusvaihtoehdoilla on merkittävä negatiivinen sosiaalinen vaikutus. Ohjelmavaiheen yleisötilaisuuden, esitettyjen mielipiteiden ja asukaskyselyn perusteella jo nykyinen toiminta aiheuttaa merkittäviä haittoja, eikä
niiden haluta lisääntyvän.

Toiminnasta aiheutuu tällä hetkellä hajuhaittaa lähiympäristössä, joskin vuosina 2012-2013 ei ole nykyisestä toiminnasta tullut yhtään valitusta tai huomautusta hajusta valvovalle ympäristölupaviranomaiselle Varsinais-Suomen ELY-
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keskukseen. 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. Virallista ohjearvoa, saatikka rajaarvoa, toiminnasta aiheutuvalle hajuhaitalle ei ole Suomen lainsäädännössä
määritetty, joten pelkän hajumallinnuksen perusteella ei voida sanoa, että jokin hankevaihtoehto olisi toteuttamiskelvoton. Biokaasulaitoksella ei arvioida
olevan toiminnasta aiheutuvaan hajuun merkittävää vaikutusta, kunhan prosessi ja hajunpuhdistus toimivat eikä häiriötilanteita synny.

Liikennevaikutukset ovat suurimmat biokaasulaitosvaihtoehdossa VE2/b, jossa biokaasulaitokseen tuodaan sikaloissa syntyvän lietelannan lisäksi käsittelyyn noin 28 000 tonnia muita raaka-aineita. Rekoistentien ja Lemuntien liikenneturvallisuuden parantamiseen tulee panostaa. Uusi tieyhteys sikalalta
Akkoistentielle parantaisi merkittävästi Rekoistentien turvallisuutta.

Kaikkien hankevaihtoehtojen meluvaikutus on lievästi negatiivinen. Melua aiheutuu lähinnä lisääntyneestä liikenteestä sekä jonkin verran myös ilmanvaihdosta. Myös rakentamisesta ja aikanaan mahdollisesta käytöstä poistosta aiheutuu melua rakennus- ja purkutöistä.

Terveysvaikutusten ei arvioida lisääntyvän verrattuna nykytilanteeseen missään hankevaihtoehdossa. Suorat terveysvaikutukset rajoittuvat hankealueelle
ja kohdistuvat työntekijöihin. Positiivisin työllisyysvaikutus on hankevaihtoehdolla VE2/b, jossa rakennetaan myös biokaasulaitos. Myös muilla laajennusvaihtoehdoilla on positiivinen suora ja epäsuora työllisyysvaikutus.

Merkittäviä vesihuolto, pinta- tai pohjavesivaikutuksia ei arvioida olevan millään hankevaihtoehdolla. Toiminnan tarvitsema vesi tullaan kokonaan tai pääosin kattamaan omilla porakaivoilla. Suunniteltu kunnan toimittaman vesijohtoveden käyttö ei vaikuta veden toimitusvarmuuteen. Biokaasulaitoksessa käsitelty lanta on tehokkaammin kasvien hyödynnettävissä, joten ravinnevalumia
vesistöihin aiheutuu vähemmän. Lannanlevitystä ei tulla lisäämään nykyisillä
levityspelloilla, vaan lantaa levitetään uusille pelloille ja kuljetetaan kauemmas.
Luokitelluilla pohjavesialueilla ei levitetä lantaa.
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Maankäyttöön ja maisemaan kaikilla hankevaihtoehdoilla arvioidaan olevan
negatiivinen vaikutus. Hankkeiden välittömään läheisyyteen ei ole mahdollista
kaavoittaa asutusta tai muita herkkiä toimintoja. Sikalalla on jo nykyisin merkittävä maisemavaikutus ja se lisääntyy uudisrakentamisen myötä. Maisema on
myös osa kulttuuriympäristöä, johon hankevaihtoehdoilla arvioidaan olevan
lievä negatiivinen vaikutus.

Hankkeiden luontovaikutukset arvioidaan lievästi negatiivisiksi. Ammoniakkipäästöjen vaikutukset ovat suurimmat hankevaihtoehdoissa VE2/a&b. Biokaasulaitosvaihtoehtojen hiilidioksiditase ja täten vaikutus ilmastomuutokseen on
pienin, sillä niissä tuotetaan uusiutuvaa energiaa. Lannan ympäristövaikutukset arvioidaan pienemmiksi biokaasulaitosvaihtoehdoissa, sillä mädätyskäsittelyn jälkeen lannan ravinteet ovat tehokkaammin kasvien hyödynnettävissä.
Mädätetty lanta myös haisee vähemmän kuin raakalanta. Käyttämällä lantaa
ja mädätettä viljelykasvien ravinteena voidaan vähentää mineraalilannoitteiden
käyttöä.

Rakentamisen ja käytöstä poiston ympäristövaikutukset arvioidaan kaikissa
hankevaihtoehdoissa lievästi negatiivisiksi. Kyseisistä toiminnoista aiheutuu
lähinnä liikenne- sekä mahdollisia melu- ja pölyvaikutuksia.

Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella minkään vaihtoehdon ei suoraan
arvioida olevan toteuttamiskelvoton. Hankkeen mahdollisen toteutuksen yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomioida haitallisten vaikutusten vähentämiseen ja vaikutusten seurantaan. Ympäristöseurannan ja lähiympäristön palautteen perusteella on tarvittaessa ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin.
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