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TIIVISTELMÄ
Tässä YVA-menettelyssä tarkastellaan Pöytyällä, Kumian kylässä sijaitsevaa Rantasen Tila
Oy:n sekä uuden perustettavan yhtiön sikalahankkeen laajentamista. Hankkeen 0- vaihtoehtona eli tilannetta, johon laajennushankkeita verrataan, käsitellään nykyistä sikalaa.
Nykyinen kasvattamo sekä laajennusosat sijaitsevat Pertti ja Sofia Rantasen omistamalla
tilalla Väinölä (636-416-3-36). Uuden kasvattamon toiminnasta vastaa Pertti ja Sofia Rantasen lisäksi heidän poikansa Tuomas Rantanen. Muita sijoituspaikkoja ei tarkastella. Sijoituspaikan valintaa puoltaa olemassa olevan toiminnan lisäksi tilalla sijaitseva lämpökattila, polttoainesäiliövarastot sekä vesi-ja viemärijärjestelmät. Yhdessä tilat muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.
YVA-menettely koostuu kokonaisuutena kahdesta eri osasta: arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta. Tässä YVA-selostuksessa esitetään YVA-menettelyn ympäristövaikutusten tulokset. YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa päätöksenteon tueksi tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista, vaihtoehdoista, haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia. Arviointiprosessia on ollut mahdollista kommentoida sen eri vaiheissa järjestettävissä tiedotus- ja yleisötilaisuuksissa. Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät asiakirjat ovat kansalaisten nähtävillä arviointiprosessin aikana. YVA-menettelyssä ei tehdä lupapäätöksiä.
YVA-menettely on ympäristölupaprosessia edeltävä vaihe, jonka arvioidaan päättyvän syksyllä 2017. Hankkeen jatkosuunnittelussa otetaan huomioon YVA-menettelyssä saatava informaatio.
YVA-menettelyn koordinaattorina toimii FM Jaana Tuppurainen Watrec Oy:stä ja yhteysviranomaisena Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jossa asiaa hoitaa ylitarkastaja Petri Hiltunen. Hankkeesta ja YVA-menettelystä vastaa Pertti, Sofia ja
Tuomas Rantanen.
Arviointi sisältää seuraavat eri vaihtoehdot (VE) ja niiden tarkastelut:
•
•
•

VE0 Kokonaisuus, joka käsittää 500 emakkoa + 2 250 lihasikaa. Lanta ajetaan peltoon ilman käsittelyä.
VE1 Kokonaisuus, joka käsittää 800 emakkoa ja 5000 lihasikaa. Lannankäsittelymenetelmänä tarkastellaan peltoon ajon lisäksi lannan separointia.
VE2 Kokonaisuus, joka käsittää 2 000 emakkoa ja 5 000 lihasikaa. Lannankäsittelymenetelmänä tarkastellaan peltoon ajon lisäksi biokaasulaitoskäsittelyä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja
häiriintyviä luontokohteita noin kahdeksan kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta.
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Sikalan ympäristövaikutusten arviointiin kuuluvat erityisesti seuraavat seikat,
joihin tässä arviointimenettelyssä keskityttiin:
- Hajuvaikutukset
- Liikennevaikutukset
- Meluvaikutukset
- Vaikutukset maaperään, pohjaveteen ja pintaveteen
- Vaikutukset ilmanlaatuun, luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen
- Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan ja kulttuuriperintöön
- Sosiaaliset vaikutukset ja terveysvaikutukset
- Rakentamisen aikaiset vaikutukset ja käytöstä poisto
- Toiminnan aikaiset riskit ja ympäristöonnettomuudet
Arvioinnin tulosten perusteella suoritettiin vaihtoehtojen vertailu ja arvio hankkeen eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta. Tarkasteltaessa ympäristövaikutuksia ei esille noussut
sellaisia vaikutuksia, joiden perusteella hanketta ei tulisi toteuttaa. Kokonaisuudessaan laajentaminen VE1 tai VE2 mukaisesti tuo joitakin lievästi negatiivisia vaikutuksia tai vaikutuksia
ei ole nykytilanteeseen verrattuna. VE1 ja VE2 ympäristövaikutukset eivät eroa merkittävästi
toisistaan.

Ympäristövaikutusten arvioidaan kasvavan nykytilanteeseen verrattuna hajun, liikenteen,
vesistövaikutusten ja kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Myös rakentamisen aikana tai käytöstä poisto lisää hetkellisesti vaikutuksia ympäristöön. Suurin osa päästöistä johtuu suoraan tai välillisesti lisääntyvästä lantamäärästä, joka lisää esim. suoraan haju- ja vesistöpäästöjä sekä liikennettä ja sitä kautta liikenteestä johtuvaa melua ja pakokaasupäästöjä.
Kasvihuonekaasupäästöjä lisää ensisijaisesti kasvava sähköenergian tarve. Lannasta johtuvia päästöjä voidaan vähentää vaihtoehdoissa käsitellyillä lannan separoinnilla tai biokaasulaitoskäsittelyllä.
Tilanteen ei arvioida muuttuvan nykytilanteeseen verrattuna tuotantotilojen kaasujen,
pölyn, eläintautien eikä melun osalta. Asianmukaisilla työ- ja suojavarusteilla sekä työtavoilla voidaan tehokkaasti hallita näitä laajennuksesta huolimatta. Maaperävaikutuksia ei
myöskään arvioitu olevan vähäisen kemikaalien ja polttoaineiden käytön vuoksi. Merkittäviä vaikutuksia ei myöskään arvioitu olevan maankäyttöön, maisemaan tai ympäristöriskien mahdollisuuteen.
Lievästi positiivisia vaikutuksia arvioitiin olevan lisääntyvän lannan käytöllä ja sen vaikutuksesta monimuotoisuuteen. Lisääntyvä lannan käyttö vähentää myös teollisesti valmistettavien lannoitejakeiden tarvetta vähentäen välillisesti niistä aiheutuvia päästöjä.
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Sikalan laajennuksen
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Karttakuvat: Suomen ympäristökeskus: KARPALO ympäristö- ja paikkatietopalvelu.
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1

HANKKEEN TARKOITUS

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Pöytyän kuntaan, Kumilan kylään nykyisen (VE0) 500
emakon ja 2 250 lihasian sikalan laajennus. Laajennusvaihtoehtoina käsitellään 800 emakon ja 5 000 lihasian (VE1) sekä 2 000 emakon ja 5 000 lihasian (VE2) käsittävää laajennusta. Lisäksi tarkastellaan lannankäsittelymenetelminä separointia ja biokaasulaitoskäsittelyä. Riittävällä kapasiteetilla halutaan varmistaa suomalaisen lihan kilpailukyvyn
säilyttäminen ja elinkeinonharjoittamisen tulevaisuuden turvaaminen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (713/2006) 2. luvun 6§ mukaan hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely koostuu kokonaisuutena kahdesta eri osasta, arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta. Tässä dokumentissa on kuvattu arviointiselostus, jossa on kuvattu YVA-ohjelmassa esitettyjen arvioitavien ympäristövaikutusten tulokset. Arviointiselostus on laadittu yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antama lausunto
huomioon ottaen.
Ympäristövaikutusten arviointiprosessin tarkoituksena on tuottaa tietoa ympäristöasioiden
suunnittelun, johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Lisäksi arviointiprosessia on mahdollista kommentoida sen eri vaiheissa järjestettävissä tiedotus- ja yleisötilaisuuksissa. Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät asiakirjat ovat myös kansalaisten nähtävillä arviointiprosessin aikana. Ympäristövaikutusten arviointi ei sisällä päätöksiä eikä siitä siten voi
valittaa.
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2 HANKKEEN SUUNNITTELU JA LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN
2.1

Hankkeesta vastaava ja yhteystahot

Hankkeesta ja sen YVA-menettelystä vastaa Rantasen Tila Oy sekä laajennukselle perustettava yhtiö. Watrec Oy on saanut toimeksiannon hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin järjestämisestä, YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen laadinnasta, sekä tarvittavien
selvitysten ja tutkimusten sekä tiedottamisen koordinoinnista. Watrec Oy:llä on kokemusta yli kymmeneltä vuodelta suurten kokoluokkien kotieläintalouksien ympäristövaikutustenarvioinneista ja ympäristölupamenettelyistä. Watrec Oy:n referenssilista on luettavissa mm. yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.watrec.fi.
YVA-menettelyn eri osapuolten yhteystiedot:
HANKKEESTA VASTAAVAT:
Rantasen Tila Oy
Pertti ja Sofia Rantanen
Katinhännäntie 154
21820 Kumila
Sähköposti: rantasentilaoy@gmail.com
Puhelin: 044 0222 213

Perustettava yhtiö
Tuomas Rantanen
Katinhännäntie 154
21820 Kumila
Sähköposti: rantasentilaoy@gmail.com

KONSULTTI:
Watrec Oy
Tapionkatu 4 C 7, 40100 JYVÄSKYLÄ
YVA-yhteyshenkilö: FM Jaana Tuppurainen
Sähköposti:
jaana.tuppurainen(at)watrec.fi
Puhelin: 040 553 9005

YHTEYSVIRANOMAINEN:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
PL 236
20101 Turku
Yhteysviranomainen:
Ylitarkastaja Petri Hiltunen
Sähköposti: petri.hiltunen(at)ely-keskus.fi
Puhelin: 0295 022 867

2.2

Arvioitavat vaihtoehdot ja toteuttamatta jättäminen

Arviointi sisältää seuraavat eri vaihtoehdot (VE) ja niiden tarkastelut:
• VE0 Kokonaisuus, joka käsittää 500 emakkoa + 2 250 lihasikaa. Lanta ajetaan peltoon ilman käsittelyä.
• VE1 Kokonaisuus, joka käsittää 800 emakkoa ja 5000 lihasikaa. Lannankäsittelymenetelmänä tarkastellaan peltoon ajon lisäksi lannan separointia.
• VE2 Kokonaisuus, joka käsittää 2 000 emakkoa ja 5 000 lihasikaa. Lannankäsittelymenetelmänä tarkastellaan peltoon ajon lisäksi biokaasulaitoskäsittelyä.
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2.3

Hankkeen sijoittuminen ja kaavoitustilanne

2.3.1 Sijoittuminen
Hanke sijoittuu Pöytyän kuntaan, Kumilan kylään Pertti ja Sofia Rantasen omistamalle
tilalle Väinölä (636-416-3-36). Tilalla toimii nykyinen sikala. Lisäksi tilan yhteydessä on
mm. varastorakennuksia ja hankkeella toimiva lämpökeskus.
Sikalakokonaisuus sijaitsee peltoalueella. Sikalasta on matkaa Pöytyän Kyrön kylään noin
8 kilometriä ja Loimaan Melillän taajamaan noin 5 kilometriä.
Lähin naapurin kiinteistö sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä uudesta sikalasta luoteeseen. Kiinteistö on tyhjillään, eikä sitä käytetä loma- tai vakituiseen käyttöön. Lähin käytössä oleva vapaa-ajan kiinteistö sijaitsee noin 600 metrin päässä luoteessa. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee uudesta sikalahankkeesta noin 500 metrin päässä luoteessa sekä kaakkois-eteläsuunnassa. Lähialueella ei ole muita häiriintyviä kohteita kuten kouluja tai päiväkoteja. Lähin uimaranta on Mellilänjärvessä noin kahden kilometrin päässä tilasta. Alue
kuuluu vesi- ja viemäriverkoston piiriin, eikä oman kaivon varassa olevia ole. Kuvassa 2.1
on esitetty tilan kiinteistöt sekä lähimmät naapurit ja muut alueella olevat toiminnot.
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Kuva 2.1 Hankkeen sijoittuminen ja lähiympäristö.

2.3.2 Kaavoitustilanne
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä on jaettu
maakunta- ja kuntatasoihin. Maakuntatason kaavamuoto on maakuntakaava, joka vahvistuessaan korvaa entisen seutukaavan. Kuntatasolla maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen tapahtuu yleiskaavoituksen avulla.
Hankealue sijaitsee maatalousvaltaisella haja-asutusalueella. Alueella on voimassa
20.3.2013 vahvistettu Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja VakkaSuomen maakuntakaava. Kaavassa hankealue kuuluu maa-ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Kaavan suunnittelumääräyksen mukaan: Olemassa olevien alueiden täydennykseksi
ja laajennukseksi voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääasiallista
käyttötarkoitusta kohtuuttomasti haittaamatta, sekä maisema- ja ympäristönäkökohdat
huomioon ottaen mm. uutta pysyvää asumista ja erityislainsäädännön ohjaamana, myös
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muita toimintoja. Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Ote voimassa
olevasta maakuntakaavasta on esitetty kuvassa 2.2.

Kuva 2.2 Ote Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen
maakuntakaavasta. Hankealueen sijoittuminen on merkitty tähdellä.
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2.4

Suunnittelu ja toteutusaikataulu

Kuvassa 2.3 on esitetty tavoiteaikataulu YVA-menettelyn ja tiedottamisen sekä ympäristölupavaiheen järjestämiseen.
marraskuu 2017

lokakuu 2017

syyskuu 2017

elokuu 2017

heinakuu 2017

kesäkuu 2017

toukokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

helmikuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

Arviointiohjelman laatiminen
Arviointiohjelma nähtävänä
Tiedotustilaisuudet
Yhteysviranomaisen lausunto
Arviointiselostuksen laatiminen
Arviointiselostus nähtävänä
Yhteysviranomaisen lausunto
Ympäristöluvitus

Kuva 2.3 Sikalan YVA- ja lupamenettelyn tavoiteaikataulu.
Esiselvitysten ja alustavan esisuunnittelun pohjalta sikalan laajennushanke alkaa YVA-menettelyllä. Menettelyn aikana suunnitelmaa tarkennetaan mm. teknisten ratkaisujen ja
lannan jatkokäsittelyn osalta. YVA-menettely arvioidaan saatavan päätökseen syys-lokakuussa 2017. YVA-menettelyn aikana, kun ympäristövaikutusten arvioinnista on saatu riittävä tieto tarkentavien suunnitelmien pohjaksi, voidaan aloittaa myös hankkeen ympäristölupahakemuksen valmistelu. Ympäristölupahakemus voidaan kuuluttaa samassa yhteydessä YVA-selostuksen kanssa, mutta YVA-lain 13 § perusteella viranomainen ei saa myöntää lupaa tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä, ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon. Ympäristölupapäätös arvioidaan saatavan syksyllä 2017.
Laajennuksen rakennustyöt voidaan aloittaa kun rakennuslupa on saatu. Rakennuslupaa
tullaan hakemaan heti kun ympäristölupa on saatu, arviolta vuodenvaihteessa 2017 - 2018.
Sikalan rakentaminen on suunniteltu käynnistyvän huhti-toukokuussa 2018. Käyttöönotto
tapahtuu vaiheittain alkaen marraskuussa 2018, päättyen huhtikuun lopulla 2019. Kuvassa
2.4 on esitetty arvio hankkeen aikataulusta.

Kuva 2.4 Arvio hankkeen aikataulusta.
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Lähtökohtaisesti YVA-menettely pyritään toteuttamaan niin, että tässä vaiheessa suunnitteilla olevien eri kapasiteetti- ja teknologiavaihtoehtojen ympäristövaikutukset tunnetaan
ja ympäristölupaprosessissa mahdollisesti esille tuleviin hankkeen ympäristövaikutuksia
koskeviin kysymyksiin saadaan vastaus YVA-selostuksesta.

2.5

Liittyminen muihin hankkeisiin

Hanke ei suoraan liity muihin käynnissä oleviin yksityisiin tai kaupungin hankkeisiin.

2.6

Suhde luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja
ohjelmiin

2.6.1 Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016
Voimassa olevan valtakunnallisen jätesuunnitelman teemana on Kohti kierrätysyhteiskuntaa. Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016” linjaa Suomen jätehuollon tavoitteet ja kuvaa toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtioneuvosto hyväksyi jätesuunnitelman vuonna 2008. Suunnitelmassa on keskeisenä tavoitteena viisiportainen jätehuollon
etusijajärjestys: jätteen synnyn ehkäisy – uudelleenkäyttö – materiaalikierrätys – energiana hyödyntäminen – loppukäsittely kaatopaikoilla. Tavoitteena on mm. tehostaa ilmastolle haitallisen metaanin talteenottoa sekä edistää biokaasun laitosmaista tuotantoa ja
käyttöä. Nykyinen valtakunnallinen jätesuunnitelma on voimassa vuoden 2016 loppuun
saakka tai siihen asti kun uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma valmistuu.
Rantasen Tila Oy:n hankkeessa yhtenä lannan käsittelymenetelmänä tarkastellaan biokaasulaitoskäsittelyä, jossa edistetään omalta osaltaan tavoitetta kohti kierrätysyhteiskuntaa
ottamalla lannasta talteen energiahyödynnettäväksi metaania ja luomalla yleisesti alueelle edellytyksiä biokaasulaitoskapasiteetille.

2.6.2 Uusi Jätesuunnitelma vuoteen 2030
Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman (Valtsu) tarkoituksena on viitoittaa suomalaisen
jätehuollon tulevaisuutta ja tavoitteita vuosiksi 2017 - 2022. Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma on osa hallituksen kärkihanketta numero 3: Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon. Valtakunnallisen jätesuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2016 aikana.
Valtakunnallisen jätesuunnitelman seuraavaksi voimassaolokaudeksi on valittu eräitä jätealan sektoreita painopisteiksi, joiden kautta valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet toteutetaan. Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman painopisteet
ovat:
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-

Rakennus- ja purkujäte
Biohajoavat jätteet ja ravinteiden kierto
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
Yhdyskuntajäte

Uuden Valtsun tavoitetilana esitetään, että
•Jätehuolto on osa suomalaista kiertotaloutta.
•Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja ja tuovat työpaikkoja.
•Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä ja kierrätys on noussut uudelle tasolle.
•Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin.
•Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita
raaka-aineita.
•Vaaralliset aineet saadaan turvallisesti pois kierrosta ja tuotannossa käytetään yhä vähemmän vaarallisia aineita.
•Jätealalla on laadukasta tutkimusta ja kokeilutoimintaa ja kansalaisten sekä yritysten
jäteosaaminen on korkealla tasolla.
Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelma valmistelua ja voimaan astumista voi seurata ympäristöhallinnon verkkosivuilta.
Rantasen Tila Oy:n hankkeessa tarkastellaan yhtenä lannan käsittelymenetelmävaihtoehtona biokaasulaitoskäsittelyä, joka tukee joko suoraan tai välillisesti näitä tavoitteita.

2.6.3 Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa vuoteen 2020 yhtenä painopisteenä on mm.
yhdyskunta-ja haja-asutuslietteet. Lähtökohtana ovat EU:n ja kansallisessa lainsäädännössä, valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa sekä biojätestrategiassa asetetut vaatimukset ja tavoitteet jätteen synnyn ehkäisemisestä, hyötykäytön lisäämisestä ja jätteen asianmukaisesta käsittelemisestä.
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman pohjana olleen Valtakunnallisen jätesuunnitelma
vuoteen 2016 tavoitteena oli mm., että vuonna 2016 yhdyskuntalietteistä 100 % hyödynnetään joko maanparannuskäytössä tai energiana niin, että haja-asutusalueiden lietteistä
90 % ohjautuu käsittelyyn jäteveden puhdistuslaitoksille ja 10 % maatilojen biokaasulaitoksiin. Lisäksi tavoitteena on jäteperäisen biokaasun tuotannon lisääminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jätesuunnittelussa pyritään löytämään hyväksyttäviä ja toteuttamiskelpoisia lietteiden käsittelyn, hyödyntämisen ja synnyn ehkäisyn vaihtoehtoja ja
selvittämään niiden ympäristövaikutuksia. Vaikka painopisteessä käsitellään yhdyskuntien
jätevedenpuhdistamoilla käsiteltäviä lietteitä sekä haja-asutuksessa syntyviä sako- ja umpikaivolietteitä, koskee se välillisesti myös lantaa käsitteleviä laitoksia luomalla yleisesti
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laitoskapasiteettia, joissa on mahdollista käsitellä lannan ohella myös sako- ja umpikaivolietteitä sekä muita biohajoavia jakeita.
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmaan on kirjattu konkreettisia toimia, jotka tämän
hankkeen myötä toteutuvat osittain tai kokonaan:



Laitosmaista lietteenkäsittelykapasiteettia on riittävästi
Haja-asutusalueiden jätevesien ja lietteiden käsittelytaso nousee

2.6.4 Valtioneuvoston selontekokansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen
2030
Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean lokakuussa 2014 julkaisema mietintö ”Energia- ja ilmastotiekartta
2050” toimii strategisen tason ohjeena kohti tätä tavoitetta. Tiekartassa arvioitiin keinot
vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseksi ja Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 80 −95 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Tässä kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita siten,
että Suomi saavuttaa Juha Sipilän hallitusohjelmassa sekä yhdessä EU:ssa sovitut energiaja ilmastotavoitteet vuoteen 2030 ja on johdonmukaisesti matkalla kohti vuoden 2050 tavoitteita. Tällä hetkellä noin kolme neljännestä kasvihuonekaasupäästöistä syntyy energian tuotannosta ja kulutuksesta, kun siihen lasketaan mukaan liikenteen käyttämä energia. Päästöjä syntyy myös teollisuuden prosesseista, maataloudessa maaperästä ja kotieläinten kasvatuksesta sekä jätesektorilta. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia
kaikilla toimialoilla.
Energia- ja ilmastostrategian poliittisina linjauksina on mm. Uusiutuvan energian käytön
lisääminen ja energian hankinnan omavaraisuus. Keinoina tähän nähdään mm. maatalouden, yhdyskuntien ja teollisuuden jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämistä lämmön ja sähkön tuotannossa. Samalla vähennetään ympäristökuormitusta, edistetään kiertotaloutta
ja luodaan referenssikohteita puhtaille bio- ja kiertotalouden ratkaisuille. Tarkoituksena
on edistää mm. maatalouden biomassojen biokaasupotentiaalin nykyistä parempaa hyödyntämistä.
Energia – ja ilmastostrategian keinovalikoimaan liittyy myös kasvihuonekaasupäästöjen
pienentäminen. Tässä maatalouden suunnitelmassa nostetaan esille erityisesti eloperäisten maiden päästöjen vähentämiseen liittyviä toimia sekä toimia maataloudessa käytettävien fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi biokaasulla.
Rantasen Tila Oy:n sikalahankkeen yhtenä tarkasteluvaihtoehtona käsitellään lannan biokaasulaitoskäsittelyä ja uusiutuvan energian tuotantoa, mikä tukee suoraan myös ilmastostrategiaa.
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2.6.5 Varsinais-Suomen ilmastostrategia
Maakunnallinen ilmastostrategia perustuu kansainvälisen ja valtakunnallisen ilmastopolitiikan lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Ilmastostrategian lähtökohtina ovat maakunnan luonnonolosuhteet ja yhdyskuntakehitys. Lounaisen sijaintinsa vuoksi maakunta on suotuisaa
aluetta monille luonnonlajeille ja uusille viljelykasveille ja näiden lisäksi maahan saapuville vieraslajeille. Viimeksi mainittujen voidaan olettaa runsastuvan ilmaston lämmitessä,
mikä vaatii seurantaa ja toimenpiteitä.
Varsinais-Suomen ilmasto-ja energiastrategioiden yhteinen päävisio vuoteen 2020 mennessä on kansainvälisten ja kansallisten energiatavoitteiden saavuttaminen matkalla kohti
hiilineutraaliutta. Eri sektoreita yhdistäviä keskeisiä tavoitteita ovat fossiilisten polttoaineiden osuuden pienentyminen energiantuotannossa 60 prosenttiin, yhdyskuntarakenteen
eheyttämien ja yhdyskuntarakenteen ohjaaminen joukkoliikenteen kehittämisen näkökulmasta.
Maa-, metsä- ja kalataloussektorille on annettu tavoitteeksi:
• Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiatehokkuus on sisäistetty
maa-, metsä- ja kalatalouden elinkeinojen harjoittamisessa ja ne lisäävät alojen
taloudellista kannattavuutta sekä maaseudun ja saariston vetovoimaa.
• Bioenergian tuotantomahdollisuudet on hyödynnetty innovatiivisesti ja kestävästi.
Rantasen Tila Oy:n sikalahanke toteutetaan energiatehokaita ratkaisuja hyödyntäen. Tilan
energiatuotantovaihtoehtona tarkastellaan biokaasulaitosta.

2.6.6 Lounais-Suomen pohjavesien toimenpideohjelma vuosille 2016 – 2021
Lounais-Suomen pohjavesien toimenpideohjelman mukaan vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ei saa heikentää. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia.
Maataloussektorin toimenpiteiksi ohjelmassa luetellaan:




Perustoimenpide: eläinsuojien ympäristölupien ja nitraattiasetuksen mukaiset toimenpiteet
Täydentävä toimenpide: toiminnanharjoittajan suorittaman tarkkailun aloittaminen tai laajentaminen maataloudessa
Täydentävä toimenpide: peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet
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3 HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY JA VUOROVAIKUTUS
3.1

YVA-menettelyn tarkoitus ja vaiheet

YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa hankkeen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi
tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista, vaihtoehdoista ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyn periaatteellinen kulku on esitetty kuvassa 3.1.

Kuva 3.1 Ympäristövaikutusten arviointiprosessin pääkohdat ja prosessin kulku.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiohjelman
nähtäville asettamisesta ja huolehtii sen nähtäville, pyytää siitä tarvittavat lausunnot
muilta viranomaisilta ja varaa kansalaisille, yhteisöille ja säätiöille mahdollisuuden esittää
mielipiteensä arviointiohjelmasta. Kuulutusaikana hanketta ja YVA-ohjelmaa myös esitellään yleisötilaisuudessa. Saatuaan mielipiteet ja lausunnot yhteysviranomainen antaa arviointiohjelmasta lausunnon, jossa se tarvittaessa toteaa, miltä osin arviointiohjelmaa on
tarkistettava. Hankkeesta vastaavan tulee selvittää hankkeen ympäristövaikutukset arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon mukaisesti.
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Hankkeesta vastaava kokoaa arvioinnin tulokset arviointiselostukseksi, joka kuulutetaan
ja josta pyydetään lausunnot ja mielipiteet vastaavalla tavalla kuin arviointiohjelmasta.
Saatuaan mielipiteet ja lausunnot arviointiselostuksesta yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. YVA-menettely päättyy tähän.

3.2

Ohjelmavaiheen tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen

Arviointiohjelman valmistelu aloitettiin joulukuussa 2016 yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja Watrec Oy:n kanssa. YVA-menettelyn tavoitteista ja rajauksista keskusteltiin YVAyhteyshenkilön kanssa 12.12.2016 pidetyssä palaverissa.
Arviointiohjelma kuulutettiin ja asetettiin nähtäville Varsinais-Suomen Ely-keskuksen yhteysviranomaisen toimesta. Arviointiohjelma oli nähtävillä 6.2. -13.3.2107 välisenä aikana
Pöytyän ja Koski TL:n kunnanvirastoissa sekä Kyrön kirjastossa. Arviointiohjelma on ollut
nähtävillä myös ympäristöhallinnon verkkosivuilla. Lisäksi 14.2.2017 järjestettiin yleisötilaisuus. Nähtävillä oloaikana hankkeesta ja ohjelman sisällöstä on voinut antaa kirjallisen mielipiteensä. Ohjelmasta on pyydetty myös lausunnot eri viranomaistahoilta.

3.2.1 YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuus
Hankkeen YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuus pidettiin Rantasen tilalla 14.2.2017 klo 17 19. Läsnä olivat Rantasen tila Oy:n edustajina Pertti ja Sofia Rantanen sekä perustettavan
yhtiön edustajana Tuomas Rantanen, konsulttina toimivan Watrec Oy:n edustajan Jaana
Tuppurainen, Varsinais-Suomen Ely-keskuksen edustajan Petri Hiltunen sekä neljä muuta
osallistujaa.
Tilaisuudessa esiteltiin YVA-menetelmän tarkoitus ja vaiheet sekä käytiin läpi hanke ja
ohjelmassa esitetyt ympäristövaikutukset ja niiden tutkimusmenetelmät. Lisäksi aikaa oli
varattu yleiseen keskusteluun.
Tilaisuudessa keskusteltiin lähinnä yleisellä tasolla hankkeeseen ja ympäristöön liittyvistä
aiheista, mm. lähialueen pienistä suojelukohteista, biokaasulaitoksen kannattavuudesta,
separoinnin hyödyistä ja hankkeen aikataulusta. Keskustelun henki oli positiivinen ja yleisesti hanke nähtiin kannatettavaksi, eikä mitään negatiivisia asioita noussut esiin.

3.2.2 Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta
Yhteysviranomaisen lausunto ohjelmasta on esitetty tämän dokumentin liitteenä 1.
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3.3

Yhteysviranomaislausunnon huomioiminen YVA-selostuksessa

Viranomaisen antaman lausunnon edellyttämät täydennykset ja niiden huomioiminen selostuksessa on esitetty taulukossa 3.1.
Taulukko 3.1 Viranomaisen lausunnon huomioiminen selostusvaiheessa.
Täydennys
Huomioitu
Valtakunnalliset ja alueelliset tavoiteoh- Hanketta sivuavat tavoiteohjelmat ja jelmat yms.
strategiat on kuvattu kappaleessa 2.6
Hajumallinnus
Hajumallinnus tehty Sweco Oy:n toimesta
Kuvaus
Lisätty pintavesiin Kakarlampi, tarkennettu Kattilakorven luonnonsuojelualuetta, tarkennettu biokaasulaitoksen ja separoinnin kuvausta sekä biokaasulaitoksen
kapasiteetti ja energiantuottopotentiaalia
BAT
BAT-päätelmät huomioitu pääosin kappaleessa 8 siltä osin kuin päätelmiä on ollut
Lannoitemäärät
Lannoitteeksi päätyvät ainesmäärät lisätty
Hajun vähentäminen
Lieventämismahdollisuuksia kuvattu hajuvaikutukset-kappaleessa
Levityspeltoalojen sijainnit
Lisätty
Saaristomeren vesienhoitosuunnitelma
Lisätty
Eläimiin liittyvät poikkeustilanteet
Huomioitu riskiarvioinnissa
Havainnollisuus
Pyritty käyttämään kuvia, kuvioita ja taulukoita
Aikataulu
Tarkennettu

3.4

Selostusvaiheen tiedottaminen ja vuorovaikutus

Tässä dokumentissa kuvattu YVA-lain ja asetuksen edellyttämä selostus kuulutetaan yhteysviranomaisen toimesta ja se asetetaan nähtäville Varsinais-Suomen Ely-keskuksen
www-sivuille [ymparisto.fi -> Etusivu -> Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi -> YVA-hankkeet -> hakusanalla Rantasen Tila] 30 – 60
päivän ajaksi. Kuulutusaikana järjestetään yleisötilaisuus, jossa arvioinnin tulokset ja toiminnan harjoittajan näkemys hankkeen etenemisestä esitellään yleisölle elokuussa 2017.
Arviointiselostuksesta saatavat lausunnot ja muistutukset, sekä varsinainen yhteysviranomaisen antama selostuslausunto ovat lähtökohtana hankkeen ympäristölupaprosessissa.
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4 HANKKEEN KOKONAISKUVAUS
4.1

Yleiskuvaus

4.1.1 Nykytilanne (VE0)
Rantasen Tilalla on vuonna 2007 myönnetty ympäristölupa 500 emakon ja 2 250 lihasian
sikalalle. Vuosittain tilalla tuotetaan noin 640 000 kiloa sianlihaa ja 8 000 kappaletta välitysporsaita. Kuvassa 4.1 on esitetty olemassa olevan sikalan tarkempi sijoittuminen.

Kuva 4.1 Sikatoimintojen sijoittuminen (VE0).
Lihasiat kasvatetaan noin 120 kilogramman painoisiksi, minkä jälkeen ne toimitetaan teurastukseen. Yhden emakkosian tavoiteporsastuotanto on noin 30-32 porsasta vuodessa.
Emakkosikoja porsitetaan noin 5-6 kertaa, minkä jälkeen ne kuljetetaan teurastettaviksi.
Välikasvattamossa kasvatetaan oman emakkosikalan porsaat vieroitusajan (3-4 viikkoa)
jälkeen. Porsaat kasvatetaan 7-8-kiloisista noin 27-kiloisiksi noin 6-7 viikossa.
Nykyinen toiminta on voimassa olevan ympäristölupapäätöksen mukainen.
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Lihasikalan ja emakkolan toimintakaaviot on esitetty kuvissa 4.3 ja 4.4 seuraavassa kappaleessa 4.1.2.

4.1.2 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2
Sikalatoimintoja laajennetaan perustettavan yhtiön nimiin. Sikalan laajentumisvaihtoehtoina VE1 tarkastellaan emakoiden määrää 800 + 5 000 lihasikaa (VE1). VE1 vaihtoehdossa
kaikki syntyvät porsaat tulevat omaan käyttöön. Laajentamisvaihtoehtona VE2 tarkastellaan emakoiden määrää 2 000 + 5 000 lihasikaa. VE2 vaihtoehdossa porsaita välitykseen
syntyy noin 10 000 – 12 000 kpl/v. Lihantuotannon määrä molemmissa vaihtoehdoissa kasvaa noin 960 000 kiloon vuodessa. Kuvassa 4.2 on kuvattu rakennettavan laajennuksen
sijoittuminen eri vaihtoehdoissa.
Sijoittamispaikkaa valittaessa on huomioitu helmikuussa 2017 julkaistut Siipikarjan ja sikojen tehokasvatuksen BAT-päätelmät. Päätelmien mukaan toiminta on sijoitettava mm.
siten, että sijoittelussa huomioidaan kuljetukset, riittävä välimatka herkkiin kohteisiin,
ilmasto-olosuhteet, maatilan mahdollinen kehitys sekä ehkäistään veden pilaantumista.
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Kuva 4.2 Laajennusosien sijoittuminen tilalla.
Lihasikalan toimintakaavio eri vaihtoehdoissa on esitetty kuvassa 3.3. Porsaat lihasikalaan
tuotetaan omassa emakkolassa. Emakkolan toimintaperiaate on esitetty kuvassa 3.4. Porsaita toimitetaan myös ulkopuolisille lihasikaloille.
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Kuva 4.3. Sikalan toimintaperiaate.

Kuva 4.4 Emakkolan toimintaperiaate.
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4.2

Tekniset ratkaisut ja ruokinta

Nykyisissä (VE0) sikalarakennuksissa on alipaineilmastointi, jossa poistohormit sijaitsevat
katon päällä. Uuden sikalarakennuksen (VE1, VE2) ilmastointi järjestetään koneellisesti,
jota ohjataan tietokoneelta. Koneellisessa ilmastoinnissa poistohormit sijaitsevat n. 6-8
m korkeudessa, jolloin ilmanvaihdon kautta poistuvat päästöt ohjataan mahdollisimman
korkealla. Sikaloiden lämmitys kaikissa vaihtoehdoissa tapahtuu lämmittämällä välikaton
kautta otettavaa korvausilmaa lämmityspattereilla.
Sekä vanha, että uusi sikala toimivat lietelantajärjestelmällä. Lanta johdetaan lietevarastoon vanhassa sikalassa osittain painovoimaisesti ja osittain pumpun kautta. Uudessa sikalassa kaikki lietelanta menee pumppaamalla lietekaivoihin. Sikojen ruokinnassa käytetään omilla pelloilla tai lähialueella tuotettua rehuviljaa, jota täydennetään teollisilla rehuilla. Sikalassa on käytössä ruokinnan optimointiohjelma, joka perustuu eläinten ruokintanormeihin. Lietteen ammoniakkipitoisuuden kannalta keskeisin asia on oikeatasoinen
valkuaisruokinta. Näin pystytään varmistamaan, että lietteeseen ei joudu ylimääräistä
valkuaista eikä näin ympäristölle aiheudu ylimääräisiä ammoniakkipäästöjä. Taulukossa
4.1 on esitetty oman rehuviljan lisäksi kuluvan muun rehun määrä eri vaihtoehdoissa.
Taulukko 4.1 Rehun kulutus eri vaihtoehdoissa.
milj. kg
VE0
2,6
VE1
5,2
VE2
7

4.3

Lannan varastointi ja käyttö

Nykyisen (VE0) sikalan yhteyteen on rakennettu kolme 1 500 m3:n, yksi 1 000 m3 ja yksi
700 m3 lietelantasäiliötä (kuva 4.1). Lisäksi käytössä on etä- ja vuokralietesäiliötilavuutta.
Etälietesäiliöiden sijainnit näkyvät levityspeltoja kuvaavassa karttakuvassa 8.2. Kaikki lietesäiliöt ovat betonirakenteisia ja kelluvalla katteella varustettuja. Lietesäiliöiden täyttö
tapahtuu alakautta. Laajennustilanteessa (VE1 ja VE2) rakennetaan 3 uutta vastaavanlaista 2 600 m3 lietesäiliötä (kuva 4.2). Vaihtoehdon VE2 separoinnissa syntyvä kuivajae
varastoidaan aumoihin sille rakennettavalle kentälle separointiin varatulle paikalle (kuva
4.2) josta se toimitetaan edelleen peltokäyttöön.
Tällä hetkellä (VE0) sikalasta tuleva lanta levitetään omille sekä vuokra- ja sopimuspelloille keväällä (60 %), kesällä (20 %) ja syksyllä (20 %). Vaihtoehdoissa VE1 lannankäsittelymenetelmänä tarkastellaan suoran peltolevityksen lisäksi separointia ja VE2 lannan biokaasulaitoskäsittelyä. Syntyvän lannan määrä eri vaihtoehdoissa on esitetty taulukossa
4.2.
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Taulukko 4.2 Vuodessa syntyvän lietelannan määrä eri vaihtoehdoissa Kotieläintalouden
ympäristösuojeluohjeen mukaan laskettuna.

VE0
Emakoita
Lihasikoja
Vieroitettu
porsas
Yhteensä
VE1
Emakoita
Lihasikoja
Vieroitettu
porsas
Yhteensä
VE2
Emakoita
Lihasikoja
Vieroitettu
porsas
Yhteensä

Eläimiä

Lantaa
m3/eläinp.

Syntyvä
lantamäärä
(m3)

500
2 250
3 000

7
2
1

3 700
4 500
3 000
11 200

800
5 000
3 500

7
2
1

2 160
10 000
3 500
15 660

2 000
5 000
8 000

7
2
1

5 400
10 000
8000
23 400

Tilan käytössä on omaa ja vuokrattua lannanlevityspeltoa sekä lannanlevityssopimuksia
voimassa olevan luvan mukaan riittävästi. Levitykseen käytettävät pellot sijaitsevat tällä
hetkellä 4-5 km säteellä tilasta. Laajennustilanteessa levityspeltoalaa joudutaan kasvattamaan. Kappaleessa 8.2.2 on tarkasteltu tarvittavia peltopinta-aloja eri vaihtoehdoissa.
Lannan levityksessä huomioidaan nitraattidirektiivin ja ympäristötukiehtojen säädökset.
Taajama-alueita kuljetusreiteillä ei ole. Laajennustilanteessa levitysalaa kasvatetaan tarvittava määrä vuokraamalla lisäpeltopinta-alaa ja/tai lannanlevityssopimusten kautta.
Raakalannan, separoidun lannan sekä biokaasulaitoksessa syntyvän mädätysjäännöksen levityksessä on noudatettava nitraattidirektiivin sekä ympäristötukiehtojen määräyksiä.

4.3.1 Separointi (VE1)
Lietelannan kuiva-ainepitoisuus on noin 4 %. Separoinnilla eli lietteen mekaanisella erottelulla helpotetaan lannan käsittelyä ja käsiteltävyyttä. Separoinnissa erotetaan lannan
kiinteä ja nestemäinen osa. Valtaosa lannan typestä on nestemäisessä ja fosforista kiinteässä jakeessa. Mekaanisesti separoidussa kiinteässä osassa, jonka kuiva-ainepitoisuus on
30–35 %, on yleensä 20–25 % alkuperäisen lietelannan typestä, 70–80 % fosforista, alle 5 %
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kaliumista ja 10 % lietelannan massasta. Vastaavasti nestemäisessä osassa, jonka kuivaainepitoisuus on 2–3 %, on 75–80 % lietelannan typestä, 20–30 % fosforista, yli 95 % kaliumista ja 90 % lietelannan massasta. Liukoinen typpi on pääasiassa nesteosassa ja orgaaninen typpi kiinteässä osassa. Osuudet ja ravinnemäärät riippuvat käytetystä separointimenetelmästä.
Separointilaitteistot voivat olla tilalla kiinteästi olevia laitteistoja tai liikuteltavia. Liikuteltavia laitteistoja tarjotaan usein urakointipalveluina. Tässä YVA-arvioinnissa kyseeseen
tulee liikuteltava, urakointipalveluna ostettava separointi. Separointi tapahtuisi noin kaksi
kertaa vuodessa noin kahden päivän ajan kerrallaan. Liikuteltavat separaattorit voivat
olla joko sähkö- tai traktorikäyttöisiä. Esimerkiksi 5,5 kW:n moottorilla päästään 10–30
m3:n separointiin tunnissa. Tehokkaimmat laitteet pääsevät > 200 m3 separointimäärään
tunnissa. Erottamisen jälkeen neste ja kiinteä osa levitetään joko sellaisenaan peltoon
lannoitteeksi tai kiinteä osa vasta kompostoinnin jälkeen. Separointi edellyttää lantalaa
tai säiliötä sekä kiinteälle että nestemäiselle jakeelle. Liikuteltava separointilaitteisto
edellyttää varastotilaa myös raakalietteelle.
Separointi ei itsessään vaikuta lannan kokonaismäärään. Kuivalantaa muodostuu 1000
m3:sta lietelantaa noin 120 m3. Eroteltuna neste- ja kuivajakeeseen voi tarvittavan peltopinta-alan määrä kuitenkin muuttua hieman pienemmäksi, kun esim. fosforirikkaalle pellolle voidaan levittää typpipitoista nestejaetta enemmän kuin käsittelemätöntä lietettä.
Lannan lopullinen levitysalan tarve määräytyy myöhemmin lannasta otettavien lanta-analyysien perusteella.
VE1 tilanteessa, jossa kaikki muodostunut lietelanta (15 660 tn) separoidaan, muodostuu
siitä vuodessa arviolta:
- noin 1880 m3 kuivajaetta
- noin 13 780 m3 nestejaetta
Kuvassa 4.5 on esimerkkilaitteisto liikuteltavasta separointilaitteistosta.

Kuva 4.5 Esimerkki liikuteltavasta separointilaitteistosta (kuva separointi.fi).
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4.3.2 Anerobinen käsittely (VE2)
Biokaasua saadaan orgaanisen aineksen anaerobisissa eli hapettomissa olosuhteissa tapahtuvan hajoamisen tuloksena. Hajotuksesta vastaavat anaerobiset mikro-organismit. Hajoamisen tuotteena syntyy pääasiassa mädätysjäännöstä, vettä, hiilidioksidia ja metaanikaasua. Metaani voidaan hyödyntää energiana. Hyvin toimivassa prosessissa syntyvän
biokaasun metaanipitoisuus on 55–65 %. Typpiyhdisteet pelkistyvät ammoniakiksi ja rikkiyhdisteet rikkivedyksi, joka aiheuttaa prosessissa syntyvän hajun.
Biokaasulaitokseen syötettävän lannan määrä ei muutu biokaasutuksen seurauksena. Biokaasuprosessissa osa lannan orgaanisesta typestä muuttuu ammoniumtypeksi ja on siten
helposti kasvien hyödynnettävissä. Näin typen haihtuminen ja huuhtoutuminen vesistöihin
vähenee. Anaerobinen käsittely lisää lannan juoksevuutta ja tasalaatuisuutta, jolloin se
on paremmin levitettävissä. Anaerobisen käsittelyn seurauksena lietteiden hajuhaitat vähenevät. Varsinkin asutusalueiden läheisyydessä hajuhaittojen väheneminen lisää ympäristön viihtyisyyttä. Mädätysjäännöksen lopullinen levitysalan tarve määräytyy myöhemmin otettavien ravinneanalyysien perusteella.
Biokaasu voidaan muuttaa lämmöksi tai sähköksi ja käyttää eläinsuojan lämmittämiseen
tai työkoneiden polttoaineena. Biokaasun käyttäminen energiana lisää huomattavasti toiminnan energiatehokkuutta.
Sianlietelanta soveltuu hyvin biokaasun raaka-aineeksi, ja maatilakohtaiset biokaasulaitokset ovatkin sikataloudessa yleistyneet. Maatilan biokaasulaitos koostuu raakalietealtaista, varsinaisesta biokaasureaktorista ja jälkivarastoista (kuva 4.6).

Kuva 4.6 Havainnekuva biokaasuprosessista. (Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje,
2010)
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Jos kaikki VE2 – vaihtoehdossa syntynyt lietelanta (23 400 tn) käsitellään biokaasulaitoksessa syntyy siitä vuodessa arviolta:
-

energiaa noin 2 700 MWh
mädätejäännöstä vuodessa noin 22 800 tn

Biokaasulaitokseen on mahdollista ottaa myös peltobiomassoja lannan lisäksi, jolloin myös
käsiteltävän aineksen ja syntyvien lopputuotteiden määrät kasvavat. Peltobiomassan lisääminen lietelannan sekaan parantaa kaasuntuottoa.
Mädätejäännös on mahdollista myös separoida edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla.
Mädätejäännöksen separoinnissa ravinteiden jakautuminen kuiva- ja märkäjakeeseen tapahtuu samalla tavoin kuin raakalietteessäkin. Separoitaessa syntynyt mädätejäännös saadaan vuodessa:
- kuivajaetta noin 1 300 m3
- nestejaetta noin 23 300 m3
Biokaasulaitoksen prosessit
Maatilamittakaavan, pelkästään lantaa käsittelevä biokaasulaitos koostuu
käytännössä anaerobireaktorista, jälkivarastointialtaasta ja biokaasuvarastosta. Energia hyödynnetään kokonaisuudessaan tilalla, jolloin se korvaa lämmöntuotannossa nyt käytetyn hakkeen. Kaaviokuva prosessista on esitetty kuvassa 4.7.
Vastaanotto
Nestemäinen lietelanta pumpataan putkea pitkin sikalasta anaerobireaktoriin.
Anaerobinen käsittely
Anaerobinen käsittely toimii biokaasulaitoksen ydinprosessina. Materiaalit käsitellään hapettomissa olosuhteissa täyssekoitteisessa suljetussa reaktorissa,
35–38 °C:ssa, noin 18–23 vrk:n aikana siten, että sen mineralisoitumisaste nousee noin 30 %:sta 60–65 %:iin. Reaktorin sekoitus voidaan toteuttaa esimerkiksi
pumppaamalla muodostunutta biokaasua reaktorin pohjalle, jolloin lietteen
läpi nousevat kaasukuplat sekoittavat reaktoria.
Käsittelyn aikana orgaanisen aineksen hajotessa muodostuu vettä sekä metaanikaasua ja hiilidioksidia eli biokaasua. Biokaasu sisältää myös vähäisiä määriä
rikkivetyä (noin 0,1 – 0,3 %), joka puhdistetaan tarvittaessa esimerkiksi biokemiallisessa pesurissa ennen biokaasun polttamista.
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Reaktoreista käsitelty materiaali puretaan pumppaamalla välivarastoaltaaseen. Välivarasto on kaasutiivis käsitellyn lietteen sisältämän ja sen jatkohajoamisen tuottaman biokaasun talteenottamiseksi. Jälkikaasuuntumisessa
syntynyt biokaasu johdetaan välivarastosta varsinaiseen kaasuvarastoon.
Lietteen jatkokäsittely ja varastointi
Anaerobisen käsittelyn ja jälkikaasuuntumisen jälkeen mädätejäännös pumpataan tai kuljetetaan lietesäiliöön siksi kunnes se voidaan levittää pelloille.
Mädätejäännös on mahdollista myös separoida vaihtoehdon VE1 tapaan.
Biokaasun jatkokäsittely
Syntyvästä biokaasusta voidaan tuottaa lämpöenergiaa biokaasukattilassa.
Kattilakäyttö edellyttää biokaasun käsittelyltä veden erotusta, rikkivedyn
puhdistamisen tasolle < 200 ppm sekä kaasun paineistuksen noin 100 mbar
tasolle. On myös kattilaratkaisuja jotka kestävät suurempia rikkivedyn pitoisuuksia. Kaasun kuivaaminen (vedenerotus) toteutetaan jäähdyttämällä biokaasu lähelle kastepistettä, jolloin kaasun sisältämä vesihöyry kondensoituu
ja erottuu kaasusta. Prosessista muodostuva vesi voidaan johtaa käsitellyn
lietteen välivarastosäiliöön.

Kuva 4.7 Biokaasulaitoksen prosessikaavio.
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4.4

Energian ja veden käyttö

Lihasikalassa sähköä kuluu vuodessa noin 60 kWh/lihasika ja lämpöä noin 90 kWh/lihasika.
Emakkosikalan osalta sähköä kuluu noin 290 kWh/emakko ja lämpöä noin 350
kWh/emakko. Yksi lihasika kuluttaa juomavettä noin 9 l/vrk. Yksi emakkosika kuluttaa
juomavettä noin 16 l/vrk. Tämän lisäksi sikalassa käytetään pesuvettä noin 30 l/sika/v.
Pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Sosiaalitilan wc-vedet johdetaan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Taulukkoon 4.3 on arvioitu tilan vuotuinen sähkön, lämmön ja veden
kulutus.
Taulukko 4.3 Tilan vuotuinen sähkön, lämmön ja veden kulutus eri
VE0 (nykytil.)
VE1 (800 emakkoa+5000
lihasikaa)
Sähköä
Mwh/v
lihasikala
174
232
emakkola
132
300
YHTEENSÄ
306
532
Lämpöä
Mwh/v
lihasikala
210
280
emakkola
198
450
YHTEENSÄ
408
730
Vettä m3/v

10 731

21 097

hankevaihtoehdoissa.
VE2 (2000 emakkoa+5000
lihasikaa)
580
300
880
700
450
1 150
28 105

Tilan tarvitsema lämpö tuotetaan tällä hetkellä omassa 500 kW:n hakekattilassa. Sähkö
ostetaan valtakunnan verkosta. Lämmityksen tarve sikaloissa on suurin porsitus- ja vieroitusosastolla.
Kun lasketaan, että tilan lämpökattilassa käytettävän metsähakkeen kiintokuutiometri
vastaa noin 2 MWh, on tilan käyttämä vuotuinen hakemäärä tilanteessa:
- VE0 noin 200 k-m3
- VE1 noin 365 k-m3
- VE2 0 k-m3 (biokaasu)
Tilanteessa VE2 korvaa tuotettava biokaasu kokonaan metsähakkeen.
Valaistusratkaisuilla voidaan parantaa sikojen hyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäksi myös
sikalan energiatehokkuutta sekä paloturvallisuutta. Sikojen pitopaikassa on oltava eläinsuojelusäädösten mukaan luonnonvaloa sekä valoa vähintään 40 luksia ainakin 8 tuntia
päivässä. Tiinehtymisen varmistamiseksi tiineytysosastolla valaistuksen voimakkuuden
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olisi hyvä olla vähintään 200 luksia emakoiden silmänkorkeudella. Tilan valaistuksena käytetään loisteputkivalaisimia.
Sikalan vesi hankitaan omasta porakaivosta sekä kunnallisesta vesijohtoverkosta. Laajennustilanteessa rakennetaan uusi porakaivo turvaamaan veden saannin riittävyyttä.
Tilanteessa VE2 luovutaan käytössä olevasta hakekattilasta ja tarvittava lämpöenergia
korvataan biokaasusta saatavalla energialla.
Tilan energia ratkaisut noudattavat Siipikarjan ja sikalan BAT-päätelmiä. Päätelmien mukaan energian käytön osalta (BAT 8) parasta käytettävissä olevaan tekniikkaa on mm.
- hyvin tehokkaat lämmitys ja ilmanvaihtojärjestelmä sekä niiden optimointi ja hallinta
- seinien, lattioiden ja katon eristäminen
- energiatehokas valaistus
- lämmönvaihdin
- painovoimainen ilmanvaihto
Veden käytön osalta parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on
Tehokas veden käyttö (BAT 5)
- veden kulutuksen tarkkailu ja kirjaaminen
- vesivuotojen tarkkailu ja korjaus
- painepesurien käyttäminen
- soveltuvat juottovälineet
- juomalaitteiden kalibrointi
4.5

Jätevedet

Tilan toiminnassa syntyy jätevesiä mm. karsinoiden puhdistamisesta sekä sosiaalitiloista.
Sikatilojen pesuvesimäärä laskennallisesti porsastuotannossa on noin 0,2–3 litraa/emakko
porsaineen/vrk ja lihasikalatoiminnassa noin 0,4 l/lihasika/vrk. (Kotieläintalouden ympäristösuojeluohje, 2010). Taulukossa 4.4 on laskennallisesti arvioitu jätevesien määrää eri
vaihtoehdoissa.
Taulukko 4.4 Syntyvien jätevesien määrä eri vaihtoehdoissa.
VE0
VE1
3
Emakkola m /v
37 - 548
58 - 876
3
Sikala m /v
329
730

VE2
146 – 2 190
730

Tilan pesuvedet ohjataan lietelantajärjestelmään. Sosiaalitilojen vedet viemäröidään
kunnalliseen viemärijärjestelmään edelleen jätevedenpuhdistamolle johdettavaksi.
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Siipikarjan ja sikalan BAT-päätelmien mukaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa jätevesien osalta on mm.
Jäteveden syntymisen vähentäminen (BAT 6)
- likaantuneiden ulkotarha-alueiden koko pieni
- minimoidaan pesuvesien käyttö
- vältetään sadevesien pääsy puhdistamista vaativien vesien joukkoon
Jätevesipäästöjen vähentämien (BAT 7)
- johdetaan jätevesipäästöt lietelantavarastoon
- käsitellään jätevedet

4.6

Jätteet

Jätteiden lajittelussa ja kierrätyksessä noudatetaan Pöytyän kunnan käytössä olevia jätehuoltomääräyksiä sekä jätelain vaatimuksia.
Tilalla kuolleet eläimet hävitetään Maa- ja metsätalousministeriön antaman eläimistä saatavien sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja
eräiden sivutuotteiden käytöstä (1193/2011) koskevan asetuksen mukaisesti ja kunnan
eläinlääkärin hyväksymällä tavalla. Toiminnasta syntyvät kuolleet eläimet (VE0: 30 000
kg/v, VE1: 50 000 kg/v ja VE2: 100000 kg/v) toimitetaan Honkajoki Oy:lle Honkajoelle
viikoittain tapahtuvalla kuljetuksella. Kuolleiden eläinten tilapäisvarastointia varten tilalla on erillinen kylmäkontti.
Jäteöljyt, akut ja loisteputket toimitetaan jäteasemalle ja metalliromut metallinkeräykseen.
Pilaantunut rehu poltetaan tarvittaessa omassa lämmityskattilassa.

4.7

Polttoaineet ja muut kemikaalit

4.7.1 Polttoaineet
Tilalla on yhteensä 19 000 litraa polttoainesäiliötilavuutta. Säiliöt on varustettu katoksella
ja ylitäytönestimellä. Säiliöt tarkastetaan säännöllisesti paloviranomaisen toimesta. Lisäksi tilalla on noin 200 litraa muita öljytuotteita, joita säilytetään konesuojassa.
Vuodessa poltto- ja muita öljytuotteita kuluu koko tilalla noin 40 000 l/v.
Laajennustilanteissa (VE1 ja VE2) polttoaineiden määrissä ei tapahdu merkittävää muutosta
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4.7.2 Kemikaalit
Tuotannossa tarvittavat pesu- ja desinfiointiaineet säilytetään tuotantorakennusten yhteydessä olevissa varastoissa. Peltoviljelyssä tarvittavia kasvinsuojeluaineita hankitaan
viljelysuunnitelman mukaisesti tarvetta vastaava määrä eikä niitä varastoida tilalla pidempää aikaa. Lannoitteet hankitaan syksyllä seuraavaa satokautta varten viljelysuunnitelman mukaisesti. Lannoitteet tulevat tilalle suursäkeissä ja ne varastoidaan halleissa.
Toiminnan laajentuessa polttoaineiden ja kemikaalien käyttömäärissä ei tapahdu merkittävää muutosta.

4.8

Liikenne ja melu

Tilan toiminnassa aiheutuu liikennettä rehun, lannan, hakkeen ja eläinten kuljetuksista.
Taulukkoon 4.5 on arvioitu eri vaihtoehdoista aiheutuva vuotuinen liikennemäärä. Määrä
kuvaa edestakaista liikennettä, jolloin on huomioitu auton tulo tilalle sekä poistuminen
tilalta.
Taulukko 4.5 Toiminnasta aiheutuva vuotuinen edestakainen liikennemäärä.
Kuljetusten määrä kpl / v

Rehukuorma
Lietekuorma
Lihasikakuormat
Porsaskuormat
Hakekuormat
(300 kg/m3)
Teuraskuljetukset

Kuormakoko
tn
15-40 (ka 27)
15-30 (ka 22)
25

VE0

VE1

VE2

192
808
38

386
1222
76

518
2182
76

15
20

96
32

46

156
62

(käy 1 krt/vk)

104

104

104

Liikenne kohdistuu pääasiassa Katinhännäntielle VT9 suoraan käännyttäessä, jonkin verran
tilalle tulevasta liikenteestä kulkee myös Melliläntie kautta Katinhännäntielle. Katinhännäntie on kapea ja mutkainen hiekkatie, jonka varrella on muutamia muita taloja Rantasen Tilan lisäksi.
Liikenteestä aiheutuu lisäksi vähäistä melua kuljetuksista, eläinten lastauksesta ja tilalla
työskentelevistä koneista johtuen.
Ajallisesti kuljetukset ja työskentely tilalla ajoittuu päiväaikaan.
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4.9

Ilman päästöt

Nykyisestä toiminnasta aiheutuu ilmanpäästöjä lämmityskattilassa poltettavasta metsähakkeesta sekä jonkin verran koneiden ja laitteiden käytöstä. Metsähake luokitellaan uusiutuvaksi polttoaineeksi, eikä sen käyttö lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Lisäksi
ilmanpäästöjä aiheutuu hajupäästöinä sikalan toiminnasta.
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5 YMPÄRISTÖN NYKYTILAN KUVAUS
5.1

Yhdyskuntarakenne
Pöytyä kuuluu Varsinais-Suomen maakuntaan ja
Loimaan seutukuntaan (kuva 5.1). Kunnassa asuu
8 559 ihmistä (2016), ja sen pinta-ala on
773,69 km2, josta 23,65 km2 on vesistöjä. Väestötiheys on 11,36 asukasta/km2. Hankealue sijaitsee
Kumilassa, yhdessä Pöytyän kylistä.
Pöytyä ja Karinaisten kunta yhdistyivät vuoden 2005
alussa, ja Yläne liittyi Pöytyän kuntaan vuonna
2009. Pöytyän naapurikunnat ovat Aura, Eura,
Lieto, Loimaa, Marttila, Mynämäki, Oripää ja Säkylä. Kuhankuonon rajakivellä yhden rajapisteen
naapurikuntia ovat lisäksi Masku, Nousiainen, Rusko
ja Turku.

Kuva 5.1 Pöytyän sijainti.
Suurimmat yksityiset työnantajat ovat Metsä Kyrön Saha, Hydoring Oy (hydraulisylintereitä
ja voimayksiköitä) ja Nauticat Yachts Oy. Pöytyällä sijaitsevat Vaskijärven luonnonpuisto,
osa Kurjenrahkan kansallispuistosta ja osa Kuhankuonon retkeilyreitistöä.
Pöytyän kautta kulkevat valtatie 9 ja kantatie 41. Kunnan kautta kulkee myös Turku–Toijala-rata, mutta junat eivät enää pysähdy lopetetuilla Kyrön rautatieasemalla ja Kumilan
seisakkeella.
Pöytyän halki virtaavan Aurajoen varrella on paljon yhtenäisiä peltokuvioita. Myös laajoja
metsä- ja suoalueita löytyy. Taulukossa 5.1 on esitetty Pöytyän ja lähikuntien maatilojen
viljelty ala yhteensä sekä sikojen, siipikarjan ja nautojen määrät maaseutuviraston vuoden 2015 tilastotietojen perusteella.
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Tauluko 5.1 Pöytyän ja lähikuntien kotieläinten ja viljellyn peltoalan määrä (Luonnonvarakeskus, 2015).
Kunta
Viljelty ala (ha) Siat (kaikki)
Siipikarja
Naudat (kaikki)
(kaikki)
Pöytyä
20 989
30 225
759 769
3 777
Aura
4 644
4 910
114 155
1 160
Lieto
13 032
7 135
78 886
988
Loimaa
41 161
58 666
1 094 224
4 525
Marttila
7 415
6 424
81 091
671
Mynämäki
12 444
16 069
154 506
2 477
Oripää
5 290
13 384
447 134
1 219
Eura
13 885
12 770
651 366
1 665
Säkylä
2 905
55 952
YHTEENSÄ
121 765
149 583
3 437 083
16 82

5.2

Alueen luonnonolot, suojelualueet ja kulttuurihistorialliset kohteet

Hankealue ei sijoitu luonnonsuojelu- tai muulle suojellulle alueelle. Kuvassa 5.2 on esitetty lähimmät suojelukohteet. Lähin merkittävä kohde on Kontolanrahkan luonnonsuojelualue, noin neljän kilometrin päässä pohjoiseen. Kontolanrahka kuuluu myös soidensuojeluohjelmaan. Noin viiden kilometrin päässä itään on yksityinen, luonnonsuojelu- ja erämaa-alueisiin luokiteltu, 11/2016 perustettu Kattilakorven luonnonsuojelualue. Kuuden
kilometrin päähän pohjois-luoteeseen sijoittuu Lippumäen muinaisranta, joka kuuluu
osaksi yksityisen maalla olevaan Korpelan luonnonsuojelualueeseen. Hankealue tai sen
lähiseutu ei kuulu maisema- tai kulttuuriympäristön kannalta arvokkaaseen kohteeseen.
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Kuva 5.2 Lähimmät suojelualueet- ja kohteet.

5.3

Pintavesialueet

Hankealueen lähimmät pintavesialueet ja vesien virtaussuunnat on esitetty kuvassa 5.3.
Hankealue kuuluu Kaulajoen valuma-alueeseen, jonka ekologinen tila on välttävä ja vesiensuojelun tavoitteena on hyvä tila. Tilalta vedet virtaavat Katinhännän- ja Harmantinojan kautta Pohjankulmanojaan ja edelleen Kaulajokeen. Kaulajoki laskee Aurajokeen
ja edelleen mereen. Lähin järvi, Mellilänjärvi sijaitsee noin kahden kilometrin päässä
itään.
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Kuva 5.3 Lähimmät pintavesialueet ja vesien virtaussuunnat (nuolet).

5.4

Pohjavesialueet

Hankealue ja tilan lannanlevitykseen käytettävät pellot eivät sijoitu pohjavesialueelle.
Lähin tärkeäksi pohjavesialueeksi luokiteltu Mellilänharjun pohjavesialue sijoittuu noin
kolmen kilometrin päähän itään. Mellilänharjun pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 4,41
km2 ja arvioitu antoisuus 2 100 m3/d. Mellilänharjun pohjavesialue sijaitsee Säkylä-Oripää-Mellilä -nimisessä harjujaksossa, jossa sijaitsee useita muitakin pohjavesialueita. Mellilänharjun pohjavesialueen pohjoispuolella sijaitsee Oripäänkangas ja eteläpuolella Linturahkan I-luokan pohjavesialueet. Kuvassa 5.4 on esitetty hankealueen lähimmät pohjavesialueet.
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Kuva 5.4 Lähimmät pohjavesialueet.
Alueella on voimassa Lounais-Suomen pohjavesien toimenpideohjelma vuosille 2016 –
2021. Ohjelman tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelman tavoitteita on käyty tarkemmin läpi kappaleessa 8.2.3.1.

5.5

Maaperä

Alueella on tehty Geologian tutkimuskeskuksen toimesta karkeita kallioperäkartoituksia
vuonna 1993. Näiden kairausten perusteella alueen kallioperä edustaa ns. Granodioriitti/Tonaliitti- esiintymään. Muutoin alue on pelto- ja metsämaata. Hankealueella ei
ole tehty maaperäanalyysejä. Toiminta ei aiheuta maaperän pilaantumista.

5.6

Ilma ja ilmasto

Varsinais-Suomen ilmastolle ovat tyypillisiä pitkät ja suhteellisen lämpimät kesät ja varsin
lyhyet ja lauhat talvet. Meren lämmittävän vaikutuksen vuoksi syksyt ovat usein pitkiä ja
kosteita, kun taas keväällä ja alkukesästä on kylmän meren johdosta kuivaa ja viileää.
Vuoden keskilämpötila on tyypillisesti ulkosaariston noin +6 asteen ja sisämaan vajaan +5
asteen välillä. Vuotuinen sademäärä vaihtelee ulkosaariston 500–550 millimetristä sisämaan 600–750 millimetriin.
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Varsinais-Suomessa terminen kasvukausi alkaa sisämaassa keskimäärin huhtikuun viimeisellä viikolla ja ulkosaaristossa toukokuun alkupäivinä. Kasvukauden tehoisa lämpösumma
on sisämaan suotuisilla kasvupaikoilla keskimäärin 1400–1450 vuorokausiastetta (°Cvrk),
muualla maakunnassa 1300–1400 vuorokausiastetta. Kasvukauden pituus vaihtelee keskimäärin 180 ja 200 päivän välillä eli kestää hieman yli puoli vuotta. Syksyllä lämpimän
meren vaikutuspiirissä terminen kasvukausi jatkuu marraskuun alkupäiviin asti, kun sisämaassa se päättyy tavallisesti lokakuun loppupuolella.
Turun seudun alueella ml. Pöytyä on tutkittu ilmanlaatua bioindikaattoreiden avulla Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen toimesta vuosina 2005 - 2006. Indikaattoreina on käytetty havupuiden harsuuntumista, havupuilla kasvavia epifyyttijäkäliä, neulasten alkuainepitoisuuksia ja sammalten raskasmetallipitoisuuksia. Turussa ilman epäpuhtauksien päästöt ovat vähentyneet huomattavasti viidentoista vuoden aikana eli sillä
aikajaksolla, kun alueella on tehty ilmanlaadun bioindikaattoritutkimuksia. Erityisesti rikkidioksidin ja hiukkaspäästöjen vähennykset ovat olleet huomattavia. Suurin osa päästöistä on peräisin teollisuus- ja energiantuotantolaitoksista sekä typen oksidien osalta liikenteestä. Merkittävimmät päästökeskittymät sijoittuivat Turkuun ja Naantaliin. Kuormitetulla alueella sijaitsevat suurimmat pistemäiset päästölähteet, kun taas tausta-alueen
päästöt muodostuvat pääosin maatalouden ja asutuksen hajapäästöistä. Pöytyän alue ei
noussut esille tulosten perusteella.
Varsinais-Suomeen on valmistunut Varsinais-Suomen ilmastostrategia, jonka tavoitteena
on hillitä ilmastonmuutosta.
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6 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT
Hankkeen toteuttaminen edellyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan. Tila kuuluu laajennuksen jälkeen (VE1, VE2) tila kuuluu ns. direktiivilaitoksiin,
jolloin ympäristölupahakemuksen yhteydessä laaditaan myös perustilaselvityksen tarvearviointi sekä BAT-selvitys. Ympäristölupaviranomaisena toimii Etelä - Suomen aluehallintovirasto. Ympäristölupaan liittyviä päätöksiä voidaan tehdä vasta, kun lupaviranomaisella
on käytössään hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen
siitä antama lausunto.
Hankkeen mukaisten laajennusten rakentaminen vaatii yksityiskohtaiset rakennus- ja rakennuttamissuunnitelmat. Näihin edellytetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL
132/1999) mukaiset rakennusluvat, jotka myöntää Pöytyän kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
Lisäksi tulee laatia palo- ja pelastusviranomaisille kemikaali-ilmoitus, pelastussuunnitelma sekä biokaasulaitoksen (VE2) toteutuessa räjähdyssuojausasiakirjat.
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7 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TOTEUTUS
7.1

Arvioitavat vaikutukset

Ympäristönvaikutusten arviointimenettely perustuu YVA-lain ja – asetuksen edellyttämiin
vaatimuksiin. Lain ja asetuksen mukaisesti arvioinnissa tulee ensisijaisesti arvioida seuraavat vaikutukset:
1. Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
2. Vaikutukset maaperään, veteen, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
3. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön
4. Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
5. 1-4 kohdissa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin
Sikalan ympäristövaikutusten arviointiin kuuluvat erityisesti seuraavat seikat,
joihin tässä arviointimenettelyssä keskitytään:
- Hajuvaikutukset
- Liikennevaikutukset
- Meluvaikutukset
- Vaikutukset maaperään, pohjaveteen ja pintaveteen
- Vaikutukset ilmanlaatuun, luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen
- Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan ja kulttuuriperintöön
- Sosiaaliset vaikutukset ja terveysvaikutukset
- Rakentamisen aikaiset vaikutukset ja käytöstä poisto
- Toiminnan aikaiset riskit ja ympäristöonnettomuudet

7.2

Arviointimenetelmät

Ympäristövaikutusten arviointi sikalahankkeessa tulee perustumaan ensisijaisesti seuraaviin menetelmiin:
- Ympäristön nykytilan selvityksiin ja arvioihin
- Laskennallisiin energia- ja päästöskenaarioihin
- Asiantuntijoiden vaikutusarvioihin
- Kirjallisuuteen
- Tiedotustilaisuuksissa saatavaan tietoon ja tiedon analysointiin
- Arviointimenettelyn aikana annettavista lausunnoista ja mielipiteistä saatavaan informaatioon
Arvioidut menetelmät on kerrottu tarkemmin kunkin vaikutusarvioinnin kappaleen alussa.

Copyright Watrec Oy 2017
Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty

41

Rantasen Tila Oy YVA-selostus - 2017

Arvioinnissa on pyritty huomioimaan mahdollisimman kattavasti sekä hankkeen haitalliset
vaikutukset ja niiden hallinta että hankkeen positiiviset ympäristövaikutukset. Arvioinnin
tulosten perusteella on suoritettu vaihtoehtojen vertailu ja arvio hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta.
YVA-selostuksessa kirjallisuuteen perustuvissa vaikutusarvioinneissa on keskeiset lähdeviitteet mainittu lähdeluettelossa. Pyydettäessä on mahdollista saada lisätietoja selvitystyöstä ja mahdollisesti epäselvistä asioista. Yhteystiedot on esitetty kappaleessa 2.1.

7.3

Epävarmuustekijät ja oletukset

Ympäristövaikutusten arviointi on sananmukaisesti toiminnanharjoittajien arvio hankkeen
välittömistä ja välillisistä vaikutuksista sen lähiympäristöön. Arviointiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka voivat johtua pääasiallisesti:
-

Lähtötietojen epätarkkuudesta. Yleisesti eri lähteiden tiedot voivat vaihdella merkittävästi.
Laskennallisista epävarmuustekijöistä.
Moniulotteisten asioiden arvottamisesta.
Mallien välisistä eroista ennustettaessa tiettyjä vaikutuksia mallien avulla.
Vaikutusten arvioinnin ajankohdasta suhteessa hankkeen suunnittelun etenemiseen.
Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana ei välttämättä ole käytettävissä hankkeen
kaikkia yksityiskohtaisia toteuttamissuunnitelmia.

Arviointiselostuksessa kuvataan yksityiskohtaisemmin arvioinneissa käytetyt menetelmät,
arviointiin liittyneet oletukset sekä epävarmuustekijät. Laskennallisille lähtöarvoille ja
muille viitetiedoille esitetään lähdeviitteet.

7.4

Arvioitujen vaikutusalueiden rajaus

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja
häiriintyviä luontokohteita noin kahdeksan kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta.
Hankkeen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, kuten haju-, maaperä-, maisema-, ja sosiaaliset vaikutukset on arvioitu noin 2 kilometrin säteellä alueesta huomioiden asutuksen
sijainti. Hajun matemaattisen mallinuksen alueeksi on määritetty 9,7 x 9,7 km. Liikennevaikutuksia arvioidaan liikennereiteiltä valtatie 9 asti, missä toiminnasta aiheutuva liikenne sulautuu muun liikenteen joukkoon. Muita vaikutuksia kuten esim. vaikutuksia ilmaan/ilmastoon tai lannanlevityksen vaikutuksia tarkastellaan laajemmin. Kuvassa 7.1 on
esitetty eri vaikutusalueiden rajaukset.
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Kuva 7.1 Vaikutusalueen maantieteelliset rajaukset.

Tarkastelualueet on pyritty määrittelemään niin laajoiksi, että merkittäviä vaikutuksia ei
voida olettaa olevan alueen ulkopuolella.
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8 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Ympäristövaikutusten arviointi on jaettu karkeasti kolmeen pääryhmään: vaikutukset ihmisiin, vaikutukset maaperään, pohjaveteen ja pintaveteen sekä vaikutuksiin ilmaan ja
ilmastoon. Osa vaikutuksista kohdentuu kaikkiin kolmeen. Esimerkiksi osa ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista tulee välillisesti esimerkiksi vesistöjen kautta koettuna viihtyvyyshaittana. Näitä vaikutuksia on käsitelty siinä pääryhmässä mihin ne ensisijaisesti kuuluvat. Lisäksi on tarkasteltu rakentamisen ja käytöstä poiston vaikutuksia sekä arvioitu
toimintaan liittyviä ympäristöriskejä.

8.1

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset

8.1.1 Hajuvaikutukset
Hajuvaikutuksia on tarkasteltu laadittuun hajumallinnukseen pohjautuen sekä lopputuotteiden aiheuttaman hajun arviointiin. Arvioinnissa hyödynnettiin lisäksi olemassa olevia
tutkimuksia vastaavanlaisista sikaloista sekä yleisötilaisuudessa, lausunnoissa ja muistutuksissa saatua palautetta. Hajuvaikutukset ovat riippuvaisia paitsi lähteestä ja ilmastoolosuhteista, mutta myös ihmisistä, mikä tekee vaikutusten arvioinnista vaikean. Tässä
hajuja on verrattu yleisesti hyväksyttyihin normeihin.

Hajupäästöt ovat yksi sikaloiden merkittävimpiä ympäristövaikutuksia. Sikalatoiminnassa
hajua aiheuttavat ilmanvaihto sekä lannan käsittely, varastointi, kuljetus ja levitys. Hajupäästöt voivat aiheuttaa lannan levitysaikoina ympäristön viihtyvyyshaittaa. Tyypillistä
on kuitenkin, että suurimmat hajupiikit ovat lyhytkestoisia, esim. lannan levitys tapahtuu
muutamana päivänä vuodessa keväisin ja syksyisin. Lannan sekoittamien ja separointi voivat myös aiheuttaa hetkellisen hajupiikin.

8.1.1.1

Hajun aistiminen ja leviäminen

Yleisesti hajuvaikutusten arvioiminen on haasteellista, koska hajun aistiminen ja etenkin
sen häiritsevyyden kokeminen vaihtelee suuresti eri ihmisten välillä. Haju ja hajun kokeminen on luonteeltaan hyvin subjektiivista ja sidoksissa kiinteästi haistelijaan ja haistelijan kokemuksiin. Yleisesti hajun ja hajuhaitan kokemiseen vaikuttavat monet seikat mm.
hajuherkkyys, asenteet hajun aiheuttajaan sekä hajuun tottuminen.
Hajujen leviämiseen vaikuttaa maaston muotojen lisäksi, ilmanpaine, vallitsevat tuulen
suunnat sekä tuulten esiintymistiheys ja voimakkuus. Suurempi tuulen nopeus laimentaa
hajun tehokkaammin ja vaikutusalue jää pienemmäksi, vastaavasti tyynellä säällä hajuvaikutus yltää kauemmas.
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8.1.1.2

Nykytilanne

Arviointiohjelman aikana ei annettu yhtään mielipidettä alueen asukkaiden toimesta. Rantasen Tilan tietoon ei ole myöskään tullut aiemmin valituksia häiritsevästä hajusta. Kunnalle, Elylle tai Aville ei ole ilmoitettu Rantasen Tilan hajuhaitoista kertaakaan sen toiminnan aikana. Hajua esiintyy vaihtelevasti pääasiassa tilakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Lannan levityksen aikoihin keväällä ja syksyllä on hajuja levinnyt myös laajemmalle. Nämä hajut keskittyvät vain muutamana päivään kerrallaan eikä niitä ole koettu
häiritseviksi. Alue on maa- ja metsätalousvaltaista. Sää ja tuuliolosuhteet vaikuttavat voimakkaasti missä asti hajua on havaittavissa.

8.1.1.3

Hajun leviämisen matemaattinen mallintaminen

Hajuyksikkö
Ilman hajupitoisuus ilmoitetaan hajuyksikköä kuutiossa (Hy/m3). Hajuyksikkö määritetään
aistinvaraisesti laboratorio-olosuhteissa käyttäen olfaktometriä. Hajupaneeliin osallistuvat ihmiset haistelevat standardoiduissa olosuhteissa kyseessä olevan ilmanäytteen laimennoksia. Hajuyksikkökerroin kertoo, kuinka monta kertaa hajua sisältävä ilmamassa tulee laimentaa, jotta siitä ei havaita hajua. Noin 50 % ihmisistä haistaa hajupitoisuuden 1
Hy/m3. Yleisesti 3 Hy/m3 voidaan pitää hajupitoisuutena, jossa haju havaitaan selvästi. 5
Hy/m3 on jo hyvin voimakas haju. (Arnold, 1995)
Hajupäästön avulla ilmoitetaan, kuinka paljon hajua hanke aiheuttaa lähiympäristössä.
Hajupäästössä otetaan huomioon ympäristöön joutuvan ilman hajupitoisuus sekä päästölähteestä aiheutuva ilmavirtaus, eli kuinka paljon haisevaa ilmaa ympäristöön pääsee.
Ympäristöön tuleva hajupäästö ilmoitetaan esimerkiksi hajuyksikköä sekunnissa (Hy/s) tai
hajuyksikköä tunnissa (Hy/h).
Ulkoilman hajupitoisuus vaihtelee välillä 10 – 100 Hy/m3 riippuen hajupäästölähteistä alueella. Hajupäästölähteitä yleisesti ovat mm. liikenne, maatalous, luonnon hajut metsistä
ja nurmilta, teollisuus jne. Ilmassa vallitseva hajutaso on näiden hajupäästöjen summa.
Ohjelmisto
Rantasen Tilan ympäristössä tehty hajumallinnus perustuu AERMOD View –ohjelmistolla
tehtyyn hajupäästön matemaattiseen mallinnukseen (versio 9.4.0). AERMOD on Yhdysvaltain ympäristöministeriön (EPA) ohjauksessa kehitetty ilmanpäästöjen matemaattinen
malli. AERMOD View on kanadalaisen Lakes Environmental yrityksen kehittämä sovellus
ohjelmistosta. Hajumallinnus tehtiin Sweco Oy:n toimesta.
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Lähtötiedot
Mallinnuksessa huomioidaan säätiedot, maastonmuodot sekä päästölähteistä aiheutuvat
hajupäästöt. Mallinnuksessa on käytetty kolmen vuoden (2014 - 2016) säätietoja. Säätiedot ovat vuoden jokaiselta tunnilta, yhteensä tunteja kolmen vuoden aikana on 26 304.
Säätiedot toimitti Lakes Environmental Software. Mallinnusalueen maastonmuoto on määritetty malliin käyttäen Maanmittauslaitokselta saatuja alueen korkeuskäyriä.
Hajupäästön leviäminen mallinnettiin alueelle, jonka koko on 9,7 km x 9,7 km ja pintaala noin 94 km2. Tälle alalle määritettiin havaintopisteverkko, joka koostui 195 kpl x 195
kpl havaintopisteestä ja jotka olivat kaikki kooltaan 50 m x 50 m. Yhteensä havaintopisteitä oli 38 025 kappaletta.
Rantasen nykyisistä toiminnoista ei ole saatavissa mitattuja hajupäästötietoja. Mallinnuksessa on käytetty vastaavanlaisten sikaloiden ja biokaasulaitosten YVA-menettelyissä käytettyjä hajupäästöarvoja. Mallinnuksessa huomioitiin sikaloiden ja lietesäiliöiden pintaalat sekä päästökorkeudet. Biokaasulaitoksessa käsitellyn mädätteen aiheuttama hajukuorma on merkittävästi pienempi kuin raakalietteen. Raakalietteessä olevien hajua aiheuttavien yhdisteiden pitoisuus vähenee yli 98 % mädätysprosessissa (hajuraportti: Nykänen ja Veijalainen, 2005). Hajumallinnuksessa on käytetty altaissa varastoitavan mädätteen hajukuormana 10 % raakalietteen vastaavasta.
Mallinnuksessa ei huomioitu separointia (VE1) erikseen. Separoinnin aiheuttamaa hajupäästöä kuvaavia arvoja ei ollut saatavilla. Separointi tapahtuu kaksi kertaa vuodessa noin
kahden päivän ajan, jolloin separoinnista voi aiheutua hajupiikki ympäristöön. Hajumäärän on arvioitu vastaavan tilannetta kun lietesäiliöitä sekoitetaan, toisaalta separoidun
lietteen varastoinnin ja peltokäytön on todettu aiheuttavan vähemmän hajuhaittaa kuin
separoimaton liete.
Tulokset
Suomessa ei ole annettu raja- tai ohjearvoa toiminnan aiheuttamasta hyväksyttävästä hajupitoisuudesta. Eräissä maissa tällainen ohjearvo on annettu. Ohjearvot perustuvat
yleensä toiminnasta aiheutuvien hajujen ilmenemiseen ympäristössä hajutunteina vuodessa, eli kuinka monta prosenttia vuoden tunneista jokin toiminta aiheuttaa tietyn suuruista hajuhaittaa tietyllä alueella. (Arnold, 1995.)
Suomessa yleisesti käytetään VTT:n ohjearvosuositusta, joka on 3 % ja 9 % hajutuntimäärät, joita voidaan pitää ohjearvoina hajuhaitalle (Arnold, 1995). Tässä raportissa on Rantasen tilan hajuhaittaa tarkasteltu käyttäen oheista ohjearvosuositusta. Hajuhaitaksi on
määritelty 3 % vuoden tunneista 1 hy/m3 tunnin pituisena hajuhaittana. Tätä voidaan pitää
hyvin tiukkana tulkintana ohjearvosuosituksesta.
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Tulokset on koottu karttoihin, missä kuvataan hajun leviämistä. Karttakuvista 1 Hy/m3 –
kuvaavat kartat kertovat yhden hajuyksiön (1 Hy) tuntimäärän prosentteina kolmen vuoden aikana ts. kolmen vuoden ajanjaksona kartan maalatuilla alueilla voi esiintyä hajua
2-3 % , 3-9 %, 9-15 % tai >15 % vuoden tunneista. Useimmiten hajua esiintyy sikalan välittömässä läheisyydessä harveten etäisyyden kasvaessa.
Mallinnuksen mukaan (raportin liite 1) nykytilanteessa (VE0) sikalan hajua on aistittavissa
noin 0,5 km säteellä sikalasta 2-3 % (= 7-11 vrk) vuoden tunneista. Hankevaihtoehto VE1
(raportin liite 3) tilanteessa vastaavasti hajua on aistittavissa noin 1-2 kilometrin säteellä
sikalasta ja vaihtoehto VE3 1,5 – 2,5 km (raportin liite 5) säteellä sikalasta. Biokaasulaitoksen häiriötilanteessa (raportin liite 7) alue laajentuisi laajimmillaan noin 3 kilometriin.
Häiriötilanne tarkoittaisi teoreettista tilannetta, että biokaasulaitos olisi koko ajan häiriössä tarkasteltuna kolmen vuoden jaksolla, mikä ei voi käytännössä toteutua. Käytännössä
biokaasulaitoksen häiriötilannetta kuvaa tilanne, jossa VE2 toteutuu ilman biokaasulaitosta (raportin liite 9). Tällöin tilanne ei juuri poikkea biokaasulaitoksen normaalitilanteesta koska syntynyt lietelanta varastoidaan ilman käsittelyä.
Mitä lähempänä sikalaa sitä useammin hajupitoisuus 1 Hy toteutuu ollen aivan sikalan välittömässä läheisyydessä > 15 % (n. 55 vrk) vuoden tunneista kaikissa vaihtoehdoissa. Kaikissa tilanteissa aistittavaa hajua voi olla myös ajoittain havaittavissa lähimmillä kiinteistöillä.
Raportin karttaliitteet 2, 4, 6, 8 ja 10 kuvaavat ns. pahinta hajutilannetta, joka voi toteutua hetkellisesti jonain tuntina kolmen vuoden aikana. Tällöin tuulitilanne ja muut ilmasto-olosuhteet olisivat hajun leviämisen kannalta epäsuotuisat. Tällöin selvästi tunnistettavan (3 Hy) ja voimakkaan hajupitoisuuden (5 Hy) sekä näitä suurempia hajupitoisuuksia voidaan havaita jo huomattavasti laajemmalla alueella kattaen asutusta kaikissa tilanteissa. Suurimmat hajupitoisuudet ovat taas luonnollisesti tilakeskuksen tuntumassa. Laajimmalle suuret (<10 Hy) pitoisuudet leviävät VE2:n eri tilanteissa, yltäen myös mm. Mellilän järven uimarannalle.
Hajumittausraportti kokonaisuudessaan on esitetty liitteenä 2.

8.1.1.4

Lopputuotteen aiheuttamat hajupäästöt

Lietteen levityksestä aiheutuvaa ajoittaista hajupäästöä ei ole huomioitu hajun leviämisen
mallintamisessa. Lannan levityksestä aiheutuvan hajupäästön mittauksia on yleisesti tehty
varsin vähän. Julkaistuja tutkimustuloksia löytyy lähinnä Iso-Britanniassa. Näissä tutkimuksissa levitysalan päältä kerättyjen ilmanäytteiden hajupitoisuuksiksi on mitattu arvoja
välillä 200 – 1100 HY/m3, kun mittaus on suoritettu heti levityshetkellä. Näissä tutkimuksissa on raportoitu vastaavasti myös lietteen käsittelymenetelmien vaikutusta levityksen
aikaiseen hajupäästöön. Näiden tulosten perusteella lietteen mekaanisella separoinnilla
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saavutettiin noin 27 % vähenemä ja lietteen mädätyksellä, eli anaerobikäsittelyllä ilman
käsitellyn lietteen separointia noin 80 % hajuvähenemä. (Arnold, ym. 2004). Biovakka Oy:n
biokaasulaitoksella Jyväskylän yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan biokaasulaitoskäsittelyllä (hygienisointi, mädätys, separointi) saavutettiin 98 % hajuvähenemä.
Lietesäiliöiden aiheuttamaan hajuhaittaan vaikuttaa merkittävästi se, säiliössä raakalietettä, separoitua lietettä vai biokaasulaitoksessa käsiteltyä mädätettä. Raakalietettä
varastoitaessa lietesäiliön aiheuttama hajuhaitta voi olla merkittävä, sillä esimerkiksi
VTT:n tutkimuksessa (Arnold ym., 2005) on arvioitu, että karjatilojen hajupäästöistä 24–
58 % koko sikalan hajukuormituksesta aiheutuu kattamattomista lietealtaista. Katetuista
lietealtaista hajupäästö on vähäisempi.

8.1.1.5

Vaikutus

Hajuvaikutukset näyttävät tehdyn mallinnuksen mukaan leviävän laajemmalle suorassa
suhteessa toiminnan laajentumisen mukaan, lannan käsittelytavasta riippumatta. Suurin
osa tilakeskuksen hajuista tulee mallinnuksen mukaan sikalarakennuksista. Häiritsevää hajua (3 HY/m3) voi esiintyä lähimmillä kiinteistöillä ajoittain riippuen tuulensuunnasta ja
ilmanpaineesta. Lietesäiliöiden sekoituksen, separoinnin (VE1) ja lannan levityksen yhteydessä ylimääräistä hajukuormaa pääsee ilmaan joka voi tuulen alapuolisilla alueilla aiheuttaa hajuhaittaa. Hajuvaikutusten arvioidaan jäävän kuitenkin maltillisesti eikä jatkuvaa merkittävää hajuhaittaa oleteta olevan laajentumisen jälkeenkään.
Lannan käsittely separoimalla tai biokaasulaitoksessa vähentää levityksestä aiheutuvia
haittoja. Lannan anaerobikäsittely vähentää myös lietesäiliöiden hajupäästöjä.

8.1.1.6

Haitallisten vaikutusten vähentäminen

Tekniikalla pystytään nykyään jo hallitsemaan suuri osa hajuhaitoista niin, että niistä ei
aiheudu ympäristön asukkaille merkittävää haittaa. Hajuhaitan vähentämiskeinoja
sikalatoiminnassa on useita. Sikatalouden ympäristökuormitusta, erityisesti hajupäästöä
ja lietteen levityksen aiheuttamaa ravinnekuormaa voidaan vähentää mm. ruokinnan
optimoinnilla rehun koostumuksen valinnan, lisäaineiden käytön ja ruokintastrategian
valinnan avulla. Rehujen aminohappokoostumuksen optimointi vähentää lietteen
typpipitoisuutta ja mm. fytaasiantsyymin lisääminen rehuun vähentää fosforin määrää
lietteessä.
Rehujen
koostumuksella
on
näin
ollen
vaikutusta
lietteen
ympäristökuormitukseen. Lisäksi sikalan rakenteellisilla ja teknisillä valinnoilla, kuten
karsina- ja kuilurakenteilla, lämpötilan säädöllä, ilmanvaihdon järjestämistavalla ja
lietesäiliöiden kattamisella on myös merkitystä hajupäästöön.
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Sikalan poistoilmaa voidaan käsitellä kaasumaisten yhdisteiden pitoisuuden alentami-seksi
mm. erilaisten suodatustekniikoiden ja kaasupesureiden avulla. Kotieläinpuolella
menetelmistä on kuitenkin hyvin vähän käyttökokemusta Suomesta ja myös muualla
kaasunpuhdistustekniikoiden käyttö kotieläintuotannossa on harvinaista. Soveltuvina
menetelminä voidaan pitää biosuodatusta ja kaasunpesua. Biosuodatuksessa poistoilma
johdetaan puhaltimen avulla biologisen suodattimen läpi, jossa haisevien yhdisteiden
pitoisuus alenee mikrobitoiminnan tuloksena. Suodatinmateriaalina voi olla mm. olki,
puuhake, komposti, turve tms. Suodatinprosessissa kosteuden, lämpötilan, pH:n ja
happipitoisuuden tulee olla halutun mikrobitoiminnan kannalta suotuisat, jotta halutut
haisevien yhdisteiden hajoamisreaktiot tapahtuvat. Optimiolosuhteissa biosuodatuksella
voidaan päästä jopa 95 % hajuvähenemään. Prosessi vaatii säännöllistä huoltamista, mm.
suodatinmateriaalin vaihtamista ja seurantaa prosessiolosuhteiden osalta. Kaasunpesussa
poistoilman epäpuhtaudet absorboidaan ylhäältä suihkutettavaan rikkihappovesinesteeseen. Menetelmällä päästään jopa 90 % ammoniakkivähenemään, mutta muiden
hajukaasujen, kuten haihtuvien rasvahappojen osalta vähenemät ovat alhaisia.
Käytännön tutkimuksissa rikkihappopesulla on aikaansaatu 30–60 % hajuvähenemä.
Vuosina 2003 – 2004 Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa (Ladegaard Jensen, ym. 2006) 550paikkaisen lihasikalan ammoniakin ja hajupitoisuuden vähenemää tutkittiin sikalaan
asennetun 2-vaiheisen biologisen suodatusprosessin jälkeen. Tutkimuksessa sikalan
poistoilman ammoniakkipitoisuudet ennen biologista käsittelyä olivat kesäaikana 4,1 - 5,9
ppm ja talviaikana 8,1 – 9,0 ppm. Käsittelyn jälkeen pitoisuudet vaihtelivat 1,2 –2,4 ppm
välillä koko vuoden mittaisen koejakson aikana. Poistoilman hajupitoisuuden vähenemä
olfaktometristen mittausten perusteella vaihteli talvikuukausina 45 – 63 % välillä ja
kesäkuukausina 17 – 39 % välillä. Olfaktometrisesti määritetty hajupitoisuus ennen
käsittelyä vaihteli talviaikana välillä 500 – 2 200 HY/m3 ja kesäaikana välillä 200 – 700
HY/m3. Kesäajan alhaisten hajupitoisuuden vähenemien oletettiin johtuvan hajukaasujen
liian lyhyestä viipymäajasta biologisessa prosessissa. Kesäaikana puhdistettavan ilman
määrät olivat suuria verrattuna talviaikaan, jolloin puhdistettava ilman virtaama
biosuodattimien läpi oli korkeampi. Tästä johtuen lyhyemmän viipymän oletettiin
heikentävän puhdistustulosta. Toisaalta mitatut hajupitoisuudet prosessiin johdetussa
ilmassa olivat varsin alhaisia. Tällä voi olla myös suoraan vaikutusta biologisen prosessin
tehokkuuteen. Energiankulutus tutkimusjakson aikana vaihteli välillä 30 - 60 kWh/päivä
ja puhtaan vedenkulutus välillä 0,8 - 1,7 m3/päivä.
Lietteen peltokäytön osalta hajuhaittaa voidaan vähentää lietteen levitysajankohdan,
levityspaikan, sekä levitysmenetelmän valinnoilla. Esimerkiksi ammoniakin haihtumista
voidaan vähentää huomattavasti tekniikoilla, joissa lietelanta sijoitetaan maan sisään.
Sijoittavien lietevaunujen käytön on todettu vähentävän levityksen ammoniakkipäästö-jä
60 – 80 %. Toisaalta päästöjä voidaan vähentää yhtä paljon tekniikoilla, joissa lanta
levitetään maan pinnalle letkulevittimillä ja mullataan pian sen jälkeen. (Puumala, ym.
2004) Sijoittavien lietevaunujen käytössä ongelmana on työtekniikan vaativuus, jonka
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voidaan katsoa alentavan levityksen työtehoa ja näin ollen pidentävän lietteenlevitykseen käytettävää aikaa, jolloin myös hajupäästön kesto voi pitkittyä.
Lietteen käsittelyllä ennen peltokäyttöä voidaan vaikuttaa levityksestä aiheutuvaan
hajupäästöön. Tutkituista lietteenkäsittelyvaihtoehdoista lietteen jäähdyttämisellä,
biokaasulaitoskäsittelyllä, sekä lietteen ilmastuksella ja separoinnilla voidaan alentaa
levityksen aikaista hajupäästöä. Biovakka Oy:n teettämässä tutkimuksessa (Nykänen ym.,
2005) lietteen haisevien yhdisteiden pitoisuus alenee yli 95 % biokaasulaitoskäsittelyn
aikana.
Biokaasulaitoksen osalta laitoksen hajupäästöjä hallitaan sijoittamalla toiminta
suljettuihin tiloihin, joista poistoilma voidaan tarvittaessa johtaa hajukaasujen
käsittelyyn. Puhdistustekniikoita ovat em. biosuodatus ja kaasun pesutekniikat, sekä
lisäksi mm. aktiivihiilisuodatus ja otsonointi. Pelkästään lantaa käsittelevän
biokaasulaitoksen hajuhaitat ovat kuitenkin merkittävästi pienemmät kuin jätejakeita
käsittelevän laitoksen ja harvassa lantaa käsittelevässä biokaasulaitoksessa on ollut
tarvetta erilliselle hajunkäsittelyprosessille.
Siipikarjan ja sikaloiden BAT-päätelmissä (BAT 13) on lueteltu hajujen ehkäisemiseksi seuraavanlaisia toimenpiteitä:
-

riittävä etäsisyys häiriintyviin kohteisiin
eläinten ja pintojen puhtaanapito
lanta-pinta-alan minimointi
lannan poisto lyhyin väliajoin katettuun varastoon
lannan lämpötilan alentaminen
vähennetään lantapinta-alan yläpuolista ilmavirtaa ja ilman kiertonopeutta (esim. kasvustoilla)
pidetään kuivikkeet kuivina ja ilmavina
optimoidaan eläinsuojista tulevan poistoilman poisto-olosuhteet (useita menetelmiä,
esim. poistokorkeus, nopeus, suunta jne.)
käytetään ilmanpuhdistusjärjestelmää (useita menetelmiä, esim. pesuri, biosuodin)
lannan varastointi: katteen alla, sijoituspaikka, sekoituksen välttäminen
lannan prosessointi: aerobinen käsittely, kompostointi, anaerobinen käsittely
lannan levitys: levityksessä rivilevitin, matala- tai syvämultain ja multaus mahdollisimman nopeasti

Näistä lähes kaikki kohdat toteutuvat sikalan laajennushankkeissa.
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8.1.2 Liikennevaikutukset
Liikenne aiheuttaa haittavaikutuksia sekä ihmisiin että ympäristöön. Yleisesti liikenteen
aiheuttamia haittavaikutuksia ovat mm. pakokaasupäästöt, turvallisuus, ruuhkat, melu,
tärinä, onnettomuudet, joiden vaikutukset voivat olla paikallisia sekä maailmanlaajuisia.
Tässä kappaleessa on keskitytty hankkeen vaikutuksista alueen liikennemääriin ja turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi arvioitiin liikenteen aiheuttamia pakokaasupäästöjä sekä liikenteen aiheuttaman melun muutoksia eri vaihtoehdoissa.
Menetelmiä on selostettu tarkemmin kukin kappaleen kohdalla.

8.1.2.1

Liikennemäärät ja turvallisuus

Liikennemääriä ja niissä tapahtuvia muutoksia laajennuksen myötä on laskettu exel-pohjalla. Turvallisuutta on tarkasteltu lähinnä liikenteessä tapahtuvien muutosten, nopeusrajoitusten ja tiestön kunnon sekä saadun palautteen kautta. Saadut liikennemäärät on
otettu Liikenneviraston sivuilta, Katinhännäntien liikenne on arvioitu. Liikennemäärissä
saattaa siten olla heittoa eri vuorokausina ja vuorokaudenaikoina. Tilan aiheuttama liikenne lasketaan myös keskimääräisenä liikenteenä tasoitettuna vuoden jokaiselle päivälle. Todellisuudessa liikennemäärät eivät jakaudu tasaisesti.
Pääosa raskaasta liikenteestä kulkee suoraan VT9:ltä Katinhännäntielle ja edelleen tilalle.
Osa liikenteestä voi kulkea myös VT9:ltä Melliläntielle ja edelleen Katinhännäntielle.
Kuvassa 8.1 on esitetty pääasiallinen liikenteen suuntautuminen tilalta pois ja tilalle päin.
Siniset reitit ja nuolet kuvaavat tulevaa ja lähtevää raskasta liikennettä. Lietekuljetuksia
tehdään myös Mellilläntiellä molempiin suuntiin (ruskeat nuolet).
Kuvassa on esitetty myös liikenneviraston vuoden 2015 tilastojen mukaan hankealueen
liikennemäärät lähiteillä. Valtatie 9 kokonaisliikennemäärä hankealueen kohdalla oli
vuonna 2015 noin 5 622 autoa vuorokaudessa, joista noin 570 oli raskaita ajoneuvoja. Vastaavasti Mellilläntiellä kokonaisliikenteenmäärä oli 343 autoa/vrk, joista noin 33 oli raskaita ajoneuvoja.

Copyright Watrec Oy 2017
Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty

51

Rantasen Tila Oy YVA-selostus - 2017

Kuva 8.1 Liikenteen nykyinen (VE0) suuntautuminen sekä liikenneviraston tilastojen
(2015) laskemat liikennemäärät hankealueen lähiteillä, suluissa raskasliikenne.
Liikennemäärien muutos
Taulukossa 8.1 on esitetty Rantasen Tilan edestakainen liikennemäärä vuodessa, viikossa
ja vuorokaudessa.
Taulukko 8.1 Edestakaiset liikennemäärät jaoteltuna vuotuiseen, viikko ja vuorokausimääriin.
Kuorma
Rehukuorma
Lietekuorma
Lihasikakuormat
Porsaskuormat
Hakekuormat (300 kg/m3)
Teuraskuljetukset
Yhteensä

Kuormakoko tn
15-40 (ka 27)
15-30 (ka 22)
25
15
20
(käy 1 krt/vk)

VE0
vuosi
192
808
38
96
32
104
1270

vk
3,69
15,54
0,73
1,85
0,62
2,00
24

vrk
0,74
3,11
0,15
0,37
0,12
0,40
5

VE1
vuosi
386
1222
476
46
104
2234

vk
7,42
23,50
9,15
0,88
2,00
43

vrk
1,48
4,70
1,83
0,00
0,18
0,40
9

VE2
vuosi
518
2182
76
156
62
104
3098

vk
9,96
41,96
1,46
3,00
1,19
2,00
60

vrk
1,99
8,39
0,29
0,60
0,24
0,40
12

Taulukoissa 8.2 on esitetty hankkeen aiheuttama liikennemäärän muutos Valtatiellä 9 ja
taulukossa 8.3 Melliläntiellä. Liikenteen määrän kasvaminen näkyy luonnollisesti eniten
vähäliikenteisellä Melliläntiellä. Melliläntiellä Rantasen Tilasta aiheutuvan liikenteen
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kasvu jää kokonaisliikenteestä (VE1 –VE2) 1-2 % luokkaan. Raskaanliikenteen osuus kasvaa
selkeämmin, ollen on noin V1 noin 12 %:a ja VE2 noin 21 %:a. VT 9 liikennemäärien muutos
on vähäistä: kokonaisliikenteessä 0,1 % ja raskaanliikenteen osuudessa noin 1 %:n luokkaa
molemmissa vaihtoehdoissa. Käytännössä VT9:llä Rantasen Tilan aiheuttama liikenne häviää muun liikenteen joukkoon. VE1 ja VE2 ajosuoritteista on vähennetty VE0, jolloin luku
kertoo lisäyksen nykytilanteeseen nähden.
Taulukko 8.2 Liikennemäärien muutos VT9.
V0
VE1
Laitoksen ajosuoritteet / vrk
0
4
Liikenne yhteensä / vrk
5622
5626
Raskasliikenne/vrk
570
574
Muutos-% kaikki liikenne
0
0,1
Muutos % - raskasliikenne
0
0,7

VE 2
7
5629
577
0,1
1,2

Taulukko 8.3 Liikennemäärien muutos Melliläntiellä.
V0
VE1
VE 2
Laitoksen ajosuoritteet / vrk
0
4
7
Liikenne yhteensä / vrk
343
347
350
Raskasliikenne/vrk
33
37
40
Muutos-% kaikki liikenne
0
1,2
2,0
Muutos % - raskasliikenne
0
12,1
21,2
Katinhännäntien laskettuja liikennemääriä ei ollut tiedossa, mutta arvioilta tieosuuden
koko liikenteestä 80 - 90 % johtuu Rantasen Tilan liikenteestä sekä nykyisessä, että laajennus tilanteissa. Kaikki raskas liikenne johtuu Rantasen Tilan liikenteestä. Taulukkoon
8.4 on esitetty arvio Katinhännäntiellä tapahtuvaan muutokseen liikennemäärissä. Prosenttimääräisesti muutokset Katinhännäntiellä ovat merkittäviä: kokonaioskasvu VE1 40 %
ja VE2 70 %, raskaan liikenteen kasvu VE1 80 % ja E2 140 %, ajoneuvoina muutokset ovat
kuitenkin VE1 4 autoa ja VE2 7 autoa vuorokaudessa. Huomioitavaa on, että liikenne ei
ole tasaista vaan jakaantuu tilalla tapahtuvien töiden mukaan.
Taulukko 8.4 Liikennemäärien muutos Katinhännänteillä.
V0
VE1
VE 2
Laitoksen ajosuoritteet /
vrk
0
4
7
Liikenne yhteensä / vrk
10
14
17
Raskasliikenne/vrk
5
9
12
Muutos-% kaikki liikenne
0
40,0
70,0
Muutos % - raskasliikenne
0
80,0
140,0
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Liikenneturvallisuus
Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat muun muassa rakennettu liikenneympäristö, ajoneuvomäärät, olosuhteet, lainsäädäntö sekä kuljettajat ja muut tienkäyttäjät ja tiellä liikkujat.
Katinhännäntie on kapea ja mutkainen hiekkatie, jota käyttävät ainoastaan tien varrella
asuvat. Näkyvyys tiellä on pääasiassa hyvä ympäröivistä pelloista johtuen. Tie ei ole valaistu. Nopeusrajoitusta tielle ei ole erikseen määritelty, mutta käytännössä tien mutkaisuuden takia ajonopeus tiellä on noin 30 - 40 km/h. Laajennustilanteessa liikennemäärien
kasvu nykyiseen verrattuna on maltillista, VE1 4 autoa ja VE2 7 edestakaista liikennettä
vuorokaudessa. Osa liikenteestä mm. lannanlevitysaikaan keskittyy kuitenkin muutamalle
päivälle vuodessa, jolloin hetkellisesti tien käyttöaste on keskimääräistä korkeampi,
muuna aikana käyttöaste jää alle keskiarvon.
Melliläntie on asfaltoitu, kunnoltaan ja ominaisuuksiltaan jo selvästi isompi tie kuin Katinhännäntie. Mellilläntiellä on 80 km/h yleisnopeusrajoitus. Mellilän tiehen kohdistuva
liikenteen kasvu Rantasen Tilan osalta jää käytännössä muutamaan autoon (VE1 4 ja VE2
7 autoa), joten ei ole oletettavaa, että liikenteen määristä aiheutuisi merkittävää turvallisuuden alenemaa tien käyttäjille. Asfaltoidulla Valtatie 9:n kohdalla ei käytännössä Rantasen Tilan liikenne vaikuta ollenkaan, eikä näin ollen myöskään voida olettaa, että laajennuksella olisi tien turvallisuuteen merkittävää vaikutusta. Nopeusrajoitus VT9 tiellä on
kesällä 100 km/h ja talvella 80 km/h. Turvallisuudessa on huomioitava, että Melliläntien
tai Katinhännäntie tien kohdalla ei ole ohituskaistaa muuta kaistanlevennystä VT9:llä.
Teiden turvallisuudessa tai kapasiteetin riittävyydessä ei ole annettu palautetta.

8.1.2.2

Liikenteen melu

Liikenteestä aiheutuvaa melua tutkittiin Ympäristömeludirektiivin mukaisen väliaikaisen
tieliikennemelun laskentamallin avulla. Mallin avulla lasketaan tieliikenteessä tapahtuva
muutos liikenteen kasvaessa. Malli ei huomio melua vähentäviä esteitä kuten kasvillisuutta
tai rakennuksia, eikä kerro sen leviämistä. Laskentamalli on hyvin karkea arvio muutoksesta ja se tehdään logaritmisen käyrästön avulla. Laskenta perustuu edellisen kappaleen
keskimääräisiin liikennemääriin, jolloin myös tulos edustaa keskimääräistä muutosta melussa.
Melu on häiritseväksi koettua ääntä. Melun häiritsevyys ja meluherkkyys koetaan yksilöllisesti eri tavoin. Sama ääni voi tilanteesta ja ajankohdasta riippuen olla melua, merkityksetöntä ääntä tai jopa nautittavaa ääntä. Voimakkaasti häiritsevä melu voi kuitenkin myös
aiheuttaa terveyshaittoja. Melu häiritsee myös luonnonympäristöä.
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Ihminen havaitsee 3 dB muutoksen äänenvoimakkuudessa. Tämän suuruinen muutos aiheutuu myös esimerkiksi silloin, kun liikennemäärä kaksinkertaistuu tietyllä tieosuudella.
Noin tuhannen auton liikennemäärä pienellä tiellä aiheuttaa yli 55 dB melun tien vieressä
oleville tonteille. Raskaiden ajoneuvojen määrien muutos vaikuttaa havaittuun meluun.
Raskaan liikenteen määrän muuttuessa 15 % muuttuu melutaso keskimäärin 2,6 dB 80
km/h nopeusalueella.
Ohjearvot melulle asumiseen käytettävillä alueilla ovat ulkona 55 dB päivällä ja 45 - 50
dB yöllä (Valtioneuvoston päätös yleisistä melutason ohjearvoista (993/1992).
Tieliikenteen meluun vaikuttavat ajoneuvojen nopeus, liikennemäärä, raskaiden ajoneuvojen osuus, tien mäkisyys, liikenteen sujuvuus, autojen renkaat (nastat) ja ajoradan päällyste. Pehmeät pinnat, kuten nurmi, pelto ja tuore lumi maastossa vaimentavat ääntä
enemmän kuin kovat pinnat, kuten betoni, asfaltti, jää ja kova hanki. Puilla ja pensailla
ei ole suurta vaikutusta äänen vaimentumiseen, mutta ääniaaltojen heijastumiseen ja sirontaan ne vaikuttavat.
Liikenteen aiheuttamaa melua arvioitiin tieliikennemelun laskentamallilla. Malli huomioi
laskennallisen keskimääräisen vuorokausiliikenteen.
Tieliikennemelun muutos
Ympäristömeludirektiivin mukainen väliaikainen tieliikennemelun laskentamalli perustuu
yhteispohjoismaiseen tieliikennemelun laskentamalliin. Malli jakautuu viiteen osaan,
jossa ensimmäisessä vaiheessa lasketaan lähtöarvo liikenteen melulle. Toisessa vaiheessa
lasketaan etäisyysvaimennus ja kolmannessa vaiheessa maa- ja estevaimennus. Neljännessä vaiheessa tehdään erilaisia korjauksia, kuten esimerkiksi paksuista esteistä ja tien
pituuskaltevuutta vastaava korjaus, ja viidennessä vaiheessa tehdään sääkorjaus. Näiden
vaiheiden jälkeen lasketaan yhteen eri vaiheista lopullinen tieliikenteestä aiheutuva
melu.
Eri vaiheissa laskentamalli ottaa huomioon seuraavat muuttujat:
 ajoneuvojen määrä
 raskaiden ajoneuvojen osuus
 liikennemerkeillä osoitettu nopeus (nopeusrajoitus)
 etäisyys tien keskilinjaan ja lyhyillä etäisyyksillä myös tien leveys
 ajoradan korkeus suhteessa ympäröivään maastoon
 esteiden sijainti ja korkeus sekä paksuus
 laskentapisteen korkeus suhteessa ympäröivään maastoon ja ajorataan
tai esteisiin
 laskentamallin sijainti suhteessa pystysuoriin heijastaviin pintoihin
 maanpinnan laatu
 tiepäällysteen laatu
 sääkorjaus
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Ensimmäisessä vaiheessa määritetään tieliikenteen aiheuttaman melun lähtöarvo. Lähtöarvoa laskettaessa tarvitaan tiedot seuraavista muuttujista: ajoneuvojen määrä, raskaiden ajoneuvojen osuus ja liikennemerkeillä osoitettu nopeus (nopeusrajoitus).
Tässä on lähdetty siitä, että muutoksia tapahtuu vain liikennemäärissä ja raskaan liikenteen osuudessa kokonaisliikennemääristä. Muiden muuttujien, esimerkiksi tienpinnan ja
sääolosuhteiden vaikutus tieliikenteen meluun pysyvät vakiona eivätkä muutu, koska
hankkeella ei ole vaikutusta niihin. Tältä pohjalta voidaan arvioida kuinka paljon tieliikenteen melu muuttuu eri vaihtoehdoissa, mutta ei sitä mikä olisi mallin avulla laskettu
lopullinen tieliikenteen melu. Taulukossa 8.5 on esitetty hankkeen aiheuttama tieliikenteen melun muutos VT9:llä ja taulukossa 8.6 Melliläntiellä. Katinhännäntien melumuutoksen laskentaan malli ei sovellu tien alhaisten nopeuksien takia.
Taulukko 8.5 Tieliikennemelu muutos VT9:llä
Raskaanliikenteen osuus (%)
Nopeus (km/h)
Liikennemäärä (ajon./vrk)
Muutos verrattuna VE 0 (dB)

VE0
10
100
5622

Taulukko 8.6 Tieliikennemelun muutos Melliläntiellä
VE0
Raskaanliikenteen osuus (%)
9,5
Nopeus (km/h)
80
Liikennemäärä (ajon./vrk)
343
Muutos verrattuna VE 0 (dB)

VE1
10
100
5626
+0

VE2
10
100
5629
+0

VE1
10,5
80
347
+0

VE2
11
80
350
+0

Laskentamallin perusteella VT9 ja Melliläntiellä ei tule tapahtumaan havaittavaa melumuutosta laajennuksesta huolimatta. Tässäkin on kuitenkin huomioitava, että liikennemäärät eivät ole keskimääräisiä jokaisena vuorokautena vaan vaihtelevat tilan töiden mukaan ja esim. lannanlevityksen aikaan muutos melussa voi olla havaittavaa.

8.1.2.3

Liikenteen pakokaasupäästöt

Tieliikenteen pakokaasupäästöjä tarkasteltiin VTT:n LIISA2015 laskentajärjestelmän
avulla. Päästötasot on laskettu olettaen, että kaikissa kuljetuksissa käytetään pelkästään
puoliperävaunullista kuorma-autoa. Todellisuudessa käytössä on myös traktori- ja täysperävaunullisia rekka-autoja. Näiden erottaminen oli kuitenkin hankalaa eikä välttämättä
tarkoituksen mukaistakaan. Kaikissa vaihtoehdoissa käytetään samanlaista kalustoa kuljetuksissa. Saatu tulos indikoi lähinnä kasvavan liikenteen kasvavia päästöjä ei absoluuttisia
päästöarvoja.
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Tilan kuljetuksista aiheutuu pakokaasupäästöjä ilmaan. Näitä ovat esim. typenoksidit
(NOx), rikkidioksidi (SO2) hiilimonoksidi (CO), hiukkaset sekä epätäydellisestä palamisesta
syntyvät hiilivedyt (HC).
 Typpioksidi on hengitysteiden ärsytystä aiheuttava kaasu. Lisäksi typen oksidipäästöt vaikuttavat haitallisen alailmakehän otsonin syntyyn.
 Rikkidioksidi on hapan kaasu, joka on haitallista sekä ihmisten terveydelle että
ekosysteemeille.
 Hengitettäviksi hiukkasiksi kutsutaan halkaisijaltaan alle 10 mikrometrin (µm) hiukkasia. Tämän kokoiset hiukkaset kulkevat hengitysilman mukana ihmisen keuhkoputkiin asti. Hiukkaset voivat olla kemialliselta koostumukseltaan valtaosin vaaratonta pölyä tai merisuolaa, mutta niihin voi olla sitoutuneena myös haitallisia raskasmetalleja tai orgaanisia yhdisteitä.
 Hiilimonoksidi eli häkä muodostuu polttoaineen hiilen palaessa vajavaisesti heikoissa palamisolosuhteissa, kuten pienpoltossa ja autojen ja työkoneiden polttomoottoreissa. Kaupunki-ilman hiilimonoksidi on valtaosin peräisin henkilöautoliikenteen pakokaasuista.
Lisäksi pakokaasut sisältävät myös monia karsinogeenisiä ja mutageenisiä polyaromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä. Erityisesti dieselpakokaasut sisältävät myös runsaasti
mustaa hiiltä eli nokea.
Laskennalliset pakokaasupäästöt
Toiminnan aikaisia liikenteestä aiheutuvien päästöjen määrää on arvioitu käyttäen LIISA
2015 pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmän (VTT) mukaisia päästökertoimia. Kunkin
yhdisteen vuosittainen kokonaispäästö saadaan kertomalla auton vuosittain ajama kilometrimäärä yhdisteen päästökertoimella. Laskelmissa on käytetty taulukossa 4.5 arvioituja liikennemääriä. Keskimääräisenä ajomatkana ulospäin suuntautuvan liikenteen osalta
on käytetty 50 km/ajosuorite. Kilometrimäärässä huomioitiin, että suurin osa kuljetuksista muodostuu lähialueelle suuntautuvista lietekuljetuksista. Porsas, sika, rehu yms. kuljetukset suuntautuvat huomattavasti kauemmaksi. Päästökertoimet ovat puoliperävaunullisen kuorma-auton päästöjä v. 2015 keskimääräisellä kalustoiällä maantieajossa. Päästöjen määrä on esitetty taulukossa 8.7. Tässä laskelmassa kaikki liikenne on ajateltu tehtävän dieselkäyttöisellä kalustolla.
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Taulukko 8.7 Liikenteen aiheuttamat laskennalliset pakokaasupäästöt ilmaan vuodessa.
Laitoksen kapasiteetti
Raskaan liikenteen ajosuoritteet/vko
Raskaan liikenteen ajomäärä km/vuosi
Ilmapäästöt tonnia/vuosi
CO
HC
NOx
Hiuk. (PM)
CH4

VE0
24
63 500

VE1
43
111 700

VE2
60
154 900

0,110
0,010
0,320
0,007
0,002

0,193
0,017
0,563
0,012
0,003

0,268
0,024
0,781
0,016
0,005

N2O
SO2
CO2

0,001
0,0002
52,70

0,003
0,0003
92,71

0,004
0,0005
128,56

8.1.2.4

Vaikutus

Lantamäärän kasvaessa kasvaa myös liikennemäärät ja niistä aiheutuvat haittavaikutukset. Vaikutukset näkyvät selkeimmin pienellä Katinhännäntiellä, missä suhteellinen liikennemäärien muutos on suurin. Kokonaisuudessaan lisääntyvä liikenne on kuitenkin maltillinen, eikä esim. meluvaikutuksissa saatu laskennallisesti muutosta nykytilanteeseen verrattuna. Pakokaasupäästöihin vaikutus on lievästi negatiivinen molemmissa (VE2, VE2)
vaihtoehdoissa, luonnollisesti VE2 se on hiukan suurempi, mutta sen ei arvioida olevan
merkittävää.
Turvallisuutta tarkasteltiin liikennemäärien muutoksen kautta. Luonnollisesti suhteellisesti suurin muutos koskee Katinhännäntietä. Lannanlevitysaikoina muutos on vielä selkeämpi ja voi olla merkittävä turvallisuusriski muille kulkijoille. Avoin ympäristö ja alhaiset
nopeudet pienentävät turvallisuusriskiä. Lisäksi lannanlevitys tapahtuu muutaman päivän
aikana vuodessa. Noudattamalla normaalia varovaisuutta ja nopeusrajoituksia ei tienkäyttäjille arvioida aiheutuva erityistä turvallisuushaittaa Rantasen Tilan liikenteestä laajennustilanteiden jälkeenkään.
Liikenteen kokonaispäästöt ovat tavanomaisia ja kasvavat luonnollisesti myös liikennemäärien kasvaessa. Epätarkkuudesta huolimatta tuloksilla voidaan havainnoida päästötasojen nousu kuljetusmäärien kasvaessa. Kuljetuksen päästöt leviävät laajalle, eikä merkittäviä vaikutuksia hankealueelle tai sen läheisyyteen arvioidu olevan.

8.1.2.5

Haitallisten vaikutusten vähentäminen

Liikenneturvallisuutta voidaan lisätä mm. nopeusrajoitusten ja keliolosuhteiden huomioimisella sekä kaluston kunnossapidolla ja kuljetusreittien valinnoilla. Kuljettajat perehdytetään ja ohjeistetaan toimimaan myös erityistilanteissa.
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Katinhännäntielle ollaan suunnittelemassa tien oikaisua. Hankkeelle on haettu ELY-keskukselta rahoitusta. Tien oikaisu parantaa turvallisuutta teillä. Tarkempaa kuvausta uudesta tielinjauksesta ei saatu vielä YVA:n tässä vaiheessa. Parhaassa tapauksessa tiehanke
voi toteutua jo syksyn 2017 kuluessa, mutta todennäköisesti vuoden 2018 aikana.
Liikenteestä aiheutuvaa melua ja muita päästöjä voidaan pyrkiä vähentämään kiinnittämällä huomiota mm. kuormakokoihin ja muihin logistisiin järjestelyihin liikennemäärien
ja ajettavien kilometrien vähentämiseksi. Liikenteen päästöihin ja turvallisuuteen vaikuttaa lisäksi mm. kaluston ikä ja kunto. Tiestön kunnolla on erityisesti vaikutusta haja-asutusalueelle tapahtuvien kuljetuksien osalta.
Liikenneviraston antamien yleisten ohjeiden mukaan melua voidaan tarvittaessa torjua
vaimentamalla sen lähdettä, esimerkiksi vähentämällä ajoneuvojen melupäästöjä, käyttämällä hiljaisia päällysteitä, hiljaisia renkaita tai kiskojen hiontaa sekä rajoittamalla liikenteen määrää ja tieliikenteessä ajoneuvojen nopeutta. Melun leviämistä voidaan estää
maaston muotoilulla, rakenteiden sijoittelulla tai erilaisin meluestein. Yleisimpiä esteitä
ovat meluvallit, melukaiteet ja meluseinät sekä niiden yhdistelmät. Haittoja tulisi kuitenkin ensisijaisesti torjua toimintojen oikealla sijoittelulla ja puuttumalla tehokkaammin
melupäästöjen syntymiseen. Melua voidaan ehkäistä maankäytön suunnittelulla ja sijoittamalla meluherkät kohteet mahdollisimman kauaksi.
Biokaasulaitosvaihtoehdon (VE2) toteutuminen toisi mahdollisuuden siirtyä ainakin osittain käyttämään biokaasulaitoksella jalostettua biometaania, jolloin kokonaispäästöt liikenteen osalta tippuvat murto-osaan nyt esitetyistä. Tämä edellyttäisi biokaasujalostusasemaa, mitä tässä hankkeessa ei tarkasteltu. Biokaasunjalostus on mahdollista tehdä
myös ulkopuolisen yrittäjän toimesta.

8.1.3 Sosiaaliset vaikutukset ja terveysvaikutukset
Hankkeen sosiaalisia vaikutuksia ja terveysvaikutuksia arvioitiin kaasujen, pölyn, melun ja
eläintautiriskin osalta pääasiassa kirjallisuuden, ohjelmasta saatavien viranomaislausuntojen, sekä yleisötilaisuuksien kautta saatavan tiedon perusteella. Lisäksi osittain sosiaalisia haittoja on arvioitu haju-, melu- ja liikennevaikutusten kohdalla.

8.1.3.1

Kaasut

Sikalakasvattamotoiminnan suorat haitalliset terveysvaikutukset yhdistetään toiminnasta
ilmaan aiheutuviin päästöihin ja mahdollisiin vesistöpäästöihin. Eläinsuojien ilmanlaatuun
vaikuttavat pääasiassa lannasta haihtuva ammoniakki, eläinten hengityksessä syntyvä hiilidioksidi sekä eläimistä, rehuista ja kuivikkeista peräisin oleva pöly. Muodostuviin pitoiCopyright Watrec Oy 2017
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suuksiin vaikuttavat mm. eläintiheys, lannan määrä, lämpötila, kosteus, ilman virtaukset
sekä hoitomenetelmät. (Palva, 2006).
Biokaasulaitoksen osalta (VE2) terveysvaikutuksia voi aiheutua biokaasun koostumuksesta
johtuen lähes samoista kaasuista kuin sikalatoiminnassakin: ammoniakki, rikkivety, metaani ja hiilidioksidi. Normaalitoimintatilanteessa biokaasulaitoksen työskentelytiloihin ja
ympäristöön ei kuitenkaan vapaudu haitallisia kaasuja, koska prosessi toimii täysin suljetuissa tiloissa eikä maatilakokoluokan biokaasulaitoksissa ole varsinaisia sisällä olevia työskentelytiloja. Vuototilanteissa ulkopuolella oleville kaasuista ei aiheudu terveyshaittaa,
koska biokaasu ilmaa kevyempänä sekoittuu nopeasti ilmamassaan. Rikkivety ja ammoniakki voivat aiheuttaa lisäksi myös hajuhaittaa.
Sikalatoiminnan ilmapäästöistä esimerkiksi ammoniakki-, rikkivety-, voihappo-, etikkahappo- ja fenolipäästöt voivat ylittää ihmisen aistivan hajukynnyspitoisuuden, mutta useiden yhdisteiden hajukynnys on vähintään 500 kertaa alhaisempi kuin ihmisen terveydelle
vaarallinen pitoisuus. Onkin erittäin epätodennäköistä, että kotieläinyksiköiden keskimääräiset ilmaan pääsevien haitallisten yhdisteiden pitoisuudet suoraan aiheuttaisivat terveyshaittoja ympäristölle. Yhdisteiden pitoisuudet laimenevat ulkoilmassa tehokkaasti ja
useimpien haitallisten yhdisteiden pitoisuudet laimenevat alle määritysrajan. (Arnold,
2002) Ongelmana voi kuitenkin olla tiettyjen yhdisteiden hajukynnyksen ylittävät pitoisuudet ympäristössä. Vakavien hajupäästöjen on todettu aiheuttavan stressiä ympäristön
asukkaille, mikä välillisesti voi aiheuttaa terveyshaittoja ihmisissä. (Arnold, 2002, Schiffman, 1998). WERF:n (Water Environment Research Foundation) teettämässä selvityksessä
on tutkittu vastaavasti kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden hajupäästön mahdollisia
terveysvaikutuksia. Tutkimuksen loppuraportissa (Cain, ym. 2004) päädytään vastaaviin
johtopäätöksiin hajun terveysvaikutuksista.
Karjatilojen ilmapäästöihin voidaan laskea myös mm. erilaisia eläinperäisiä mikrobeja sisältävä pöly, jolla on todettu olevan positiivisia terveysvaikutuksia erityisesti tilalla kasvaneille lapsille. Useissa viimeaikaisissa epidemiologian alan tutkimuksissa on todettu
maatilalla kasvaneiden lasten huomattavasti alhaisempi todennäköisyys sairastua astmaan
ja altistua allergioille kuin lapsilla, jotka eivät ole altistuneet maatilaympäristön eläinperäisille allergeeneille. Tutkimuksissa on todettu erityisesti varhaisessa vaiheessa, alle 5vuotiaasta maatilaympäristössä elävien lasten saavan vahvaa suojaa allergioita ja astmaa
vastaan (Riedler, ym. 2001). Eri maiden alueilla sekä aikuisten että lasten parissa tehdyt
kattavat joukkotutkimukset ovat antaneet samansuuntaisia tuloksia, joiden mukaan varhaisessa vaiheessa eläinperäisille allergeeneille altistuminen suojaa yksilöä allergioiden ja
astman kehittymiseltä. Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole täysin selvitetty altistuksen tuloksena lapsille muodostuvan immuniteettisuojan biologista syntymekanismia. (Johnson, ym.
2002). Suomalaisessa, kansanterveyslaitoksen teettämässä tutkimuksessa on ensimmäisen
kerran osoitettu mekanismin yhteys Th1-tyyppisten vasta-aineiden muodostumiseen maatilalle syntyneille lapsille jo kolmen ensimmäisen elinkuukauden aikana. Mikrobialtistuksen keskeinen lähde tutkimuksen mukaan oli maatilan eläimistö. Kyseisen tutkimuksen
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tulokset viittaavat siihen, että maatilaympäristössä jo vastasyntyneen lapsen kohtaama
mikrobialtistus voi vähentää allergian kehittymisen riskiä. (Roponen ym., 2005)
Kaasujen ominaisuuksia
Ilman epäpuhtauksien haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) ovat arvioita hengitysilman epäpuhtauksien pienimmistä pitoisuuksista, jotka työntekijöiden hengitysilmassa
saattavat aiheuttaa haittaa tai vaaraa turvallisuudelle tai terveydelle. Arvot ovat Sosiaalija terveysministeriön määrittelemiä ja ne on vahvistettu työturvallisuuslaissa. Taulukkoon
8.8 on kerätty yhteen hiilidioksidin, rikkivedyn ja ammoniakin HTP-arvot.
Taulukko 8.8 Ilman epäpuhtauksien haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2016).
8h
15 min
3
ppm
mg/m
ppm
mg/m3
Hiilidioksidi
5 000
9 100
Rikkivety
5
7
10
14
Ammoniakki
20
14
50
36
Metaani
Normaalitoimintatilanteessa sikalan kaasupitoisuudet eivät ole haitallisella tasolla, koska
ilmanvaihdon avulla pidetään haitallisten yhdisteiden pitoisuudet turvallisella tasolla. Häiriötilanteissa voi sisätiloihin vapautua terveydelle haitallisia pitoisuuksia hiilidioksidia
(CO2), rikkivetyä (H2S) ja ammoniakkia (NH3).
Kaasujen vaikutusten tarkemman kuvauksen lähteinä ovat olleet Työterveyslaitoksen julkaisemat WHO:n koordinoiman kemikaaliturvallisuusohjelman ja EU:n yhteistyöprojektin
tuloksena syntyneet kansainväliset kemikaalikortit (ICSC, International Chemical Safety
Cards) ja onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet (OVA) – turvallisuusohjeet. Kaasujen
ominaisuuksia on kuvattu seuraavasti:


Hiilidioksidi (CO2) on väritön ja lähes hajuton ilmaa raskaampi kaasu. Ilmaa raskaampana hiilidioksidi voi kerääntyä mataliin tiloihin, jossa suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa hapenpuutetta. Hiilidioksidin kahdeksan tunnin HTP-arvo on 5 000
ppm (9 100 mg/m3). 15 minuutin arvoja ei ole määritelty.



Rikkivety (H2S) on ilmaa raskaampi väritön kaasu, jolle tunnusomaista on mädäntyneen kananmunan haju. Rikkivety on räjähtävää, jos sitä on ilmassa 4,3 - 46 tilavuusprosenttia. Rikkivedyn kahdeksan tunnin HTP-arvo on 5 ppm (7 mg/m3) ja 15
minuutin HTP-arvo on 10 ppm (14 mg/m3). Rikkivedyn hajukynnys on 0,008 ppm
(0,011 mg/m3). Hajuaisti turtuu altistumisen jatkuessa ja lamaantuu yli 100 ppm
(150 mg/m3) pitoisuuksissa. Lyhytaikainen altistuminen voi aiheuttaa silmien ja
hengitysteiden ärsyyntymistä.
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Ammoniakki (NH3) on ilmaa kevyempi väritön kaasu, jossa on pistävä haju. Ammoniakki on räjähtävää, jos sitä on ilmassa 15 - 28 tilavuusprosenttia. Ammoniakin
kahdeksan tunnin HTP-arvo on 20 ppm (14 mg/m3) ja 15 minuutin HTP-arvo on 50
ppm (36 mg/m3). Ammoniakin hajukynnys on 5 – 50 ppm (3,6 – 36 mg/m3). Suurien
pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön.



Metaani (CH4) on hajuton ja väritön, ilmaa kevyempi kaasu. Suuret pitoisuudet suljetuissa tiloissa aiheuttavat hapenpuutetta. Metaani on räjähtävää pitoisuudessa 515 til-% ilmassa suljetussa tilassa. Metaanille ei ole määritetty HTP-arvoa. Tiloissa,
jotka ovat kaasulinjojen kanssa yhteydessä, on käytettävä metaanikaasunilmaisinta.

8.1.3.2

Pöly

Pääosa eläinsuojissa olevasta pölystä on peräisin eläinten ihosta, rehuista, kuivikkeista
sekä lannasta. Kokonaispölypitoisuus pienenee eläinten ollessa levossa ja suurenee eläinten liikehtiessä ja ruokinta-aikoina. Hienojakoinen pöly leijailee ilmassa jatkuvasti. Hienopöly tarkoittaa yleensä pölyä, jonka hiukkaskoko on alle 5 μm. Pöly pystyy tunkeutumaan sitä syvemmälle keuhkoihin, mitä hienompaa se on. Homeiden ja sienten itiöt voivat
aiheuttaa kuumetta ja homepölykeuhkoa (allerginen alveoliitti), endotoksiinit (gram- negatiivisista bakteereista) voivat aiheuttaa kuumetta ja keuhkoputkentulehdusta, ja punkit
ja lanta voivat aiheuttaa allergiaa ja astmaa. Ammoniakki altistaa pölyn vaikutuksille sekä
hengitysteiden mikro-organismien aiheuttamille infektioille. (Palva, 2006)
Eläinsuojien lisäksi pölyä voi aiheutua liikenteestä johtuen. Tilan ympäristö on sorapäällysteinen, mistä kuivana kautena on mahdollista irrota pölyä kuljetuksista ja koneiden
työskentelystä johtuen.

8.1.3.3

Eläintaudit

Suomen eläintautilaki määrittelee eläintaudin sairaudeksi tai tartunnaksi, joka voi siirtyä
suoraan tai välillisesti eläimestä toiseen eläimeen tai ihmiseen. Taudinaiheuttajia voivat
olla bakteerit, virukset, loiset, alkueläimet, sienet ja bakteeri- tai homemyrkyt. Ne voivat
siirtyä yksilöstä toiseen muun muassa kosketuksen, pisaroiden, eritteiden, elävien vektoreiden (ihmiset, vertaimevät hyönteiset, linnut, jyrsijät ja muut eläimet) tai mekaanisesti
kuljetuskalusto ja työvälineiden välityksellä. Eläimen ja ihmisen välillä leviäviä tauteja
kutsutaan zoonooseiksi. (Tarttuvien tautien leviäminen)
Eläintautilain mukaan eläintaudit jaetaan helposti leviäviin, vaarallisiin, valvottaviin ja
muihin eläintauteihin. Näistä kolme ensimmäistä ovat Suomessa lakisääteisesti vastustet-
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tavia eläintauteja, koska suuren tarttuvuuden takia ne aiheuttavat taloudellisesti merkittäviä tappioita. Eläintautien luettelo on muutoksineen maa- ja metsätalousministeriön
eläinlääkintä- ja elintarvike-osaston päätöksessä (1346/1995).
Suomessa sikojen terveystilanne on säilynyt Euroopan ja maailman laajuisesti katsottuna poikkeuksellisen hyvänä. Tämä perustuu pitkäjänteiseen eläintautien vastustukseen,
jonka peruspilareina ovat olleet tiukka tuontikontrolli viranomaisten taholta ennen Suomen liittymistä EU:n jäseneksi vuonna 1995, sekä hallitun tuontitoiminnan jatkuminen sen
jälkeenkin elinkeinon omien päätösten pohjalta. Tuottajien vastuuntuntoinen toiminta on
ollut tässä ensisijaisen tärkeää.
Tarttuvien sikatautien tilannetta Suomessa seurataan jatkuvasti vuosittain tehtävillä laajoilla kartoituksilla Eviran toimesta. Tulokset kootaan raporttiin Eläintaudeista Suomessa.
Viimeisin tällainen raportti on valmistunut vuodelta 2015. Raportin mukaan tuotantosikojen tautitilanne säilyi vuonna 2015 ennallaan. Tuotantosioilla ei todettu helposti leviäviä
eikä vaarallisia eläintauteja. Taulukkoon 8.9 on koottu eräiden sikatautien esiintyminen
Suomessa. Lisäksi myös useammalle lajille yhteisiä tauteja tilastoidaan. Näistä esim. Salmonellaa todettiin yhteensä viidessä sikalassa. Ilmoitettaviin eläintauteihin kuuluvaa trikinelloosia ei todettu tuotantosioissa eikä tarhatuissa villisioissa vuonna 2015. Vuoden
2015 aikana ei todettu myöskään yhtään influenssa A –virusta tutkituissa sikojen näytteissä. Sikainfluenssavirusta todettiin edellisen kerran vuonna 2014
Taulukko 8.9 Eräiden sikatautien esiintyminen Suomessa. (Evira)

Afrikkalaisen sikaruton uhka Suomen lähialueilla kasvoi vuoden 2015 aikana taudin jatkaessa leviämistään Baltian maissa. Afrikkalainen sikarutto (African Swine Fever, ASF) on
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helposti leviävä, viruksen aiheuttama kesy- ja villisikojen verenvuotokuumetauti, joka aiheuttaa valtavia taloudellisia menetyksiä, mutta ei tartu ihmiseen. Viruksesta tunnetaan
22 genotyyppiä (gt). ASF -virukseen ei ole olemassa rokotetta eikä hoitokeinoa.
Tiloilla itsestään kuolleiden ja lopetettujen tuotantoeläinten eläinten kohdalla Suomi on
jaettu kahteen alueeseen: keräilyalueeseen ja syrjäiseen alueeseen. Sallitut raatojen hävittämistavat riippuvat siitä, kummalla alueella tila sijaitsee. Syrjäisellä alueella sikojen
ja siipikarjan raatojen hautaaminen on sallittua annettujen ohjeiden mukaisesti. Pöytyä
kuuluu keräilyalueeseen. Eviran ohjeen mukaan sikojen raatoja ei saa haudata keräilyalueella. Tämä koskee kaiken ikäisiä kuolleita eläimiä. Raadot on toimittava hyväksyttyyn
luokan 1 tai 2 käsittelylaitokseen tai hävitettävä ne polttamalla hyväksytyssä polttolaitoksessa. Kuolleena syntyneet porsaat voidaan kuitenkin haudata koko Suomen alueella.
Rantasen Tilalla kuolleet eläimet toimitetaan kerran viikossa Honkajoki Oy:n renderöintilaitokselle Honkajoelle. Tilalla raadot säilytetään kylmäsäilytyksessä.

8.1.3.4

Melu

Melua on käsitelty liikkeenvaikutusten yhteydessä. Häiritseväksi koettua melua voi aiheutua myös toiminnasta, kuten esimerkiksi puhaltimien ja pumppujen toiminnasta. Muu kuin
liikenteestä aiheutuva melu sijoittuu kuitenkin pääasiassa sisätiloihin, eikä siitä arvioida
aiheutuvan merkittävää haittaa alueen asukkaille. Vaihtoehdon VE2 separointi voi aiheuttaa ulospäin kuuluvaan melua separointien yhteydessä. Separointia tapahtuu pari kertaa
vuodessa parin päivän aikana.

8.1.3.5

Vaikutus

Kaasujen ja pölyn ei ole todettu olevan merkittävä haitta sikatiloilla. Riittävällä tuuletuksella voidaan varmistaa, ettei sikalan ilmaan pääse kertymään sellaisia kaasu- tai pölypitoisuuksia, joista olisi haittaa siellä työskentelevien terveydelle. Biokaasulaitoksen osalta
kaasuvaara minimoidaan mm. suunnittelemalla kaasuvaaraa aiheuttavat rakenteet ulkotiloihin. Toiminta ei aiheuta myöskään varsinaisesti meluhaittaa. Eläintautien leviämistä
ihmisiin pidetään epätodennäköisenä riskinä kun eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista
huolehditaan asianmukaisesti.
Siten sosiaaliset ja terveysvaikutukset alueen asukkaille arvioidaan jäävän kaikkien tutkittujen asioiden osalta vähäisiksi laajentumistilanteista huolimatta. Käytettäessä asianmukaisia turva- ja suojavälineitä, työvaatetusta ja työtapoja ei toiminasta arvioida olevan
terveyshaittaa myöskään alueella työskenteleville.
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8.1.3.6

Haitallisten vaikutusten vähentäminen

Kaasut ja pöly
Siipi- ja sikatalouden BAT-päätelmissä mainitaan pölyn vähentämiseksi seuraavanlaisia
toimenpiteitä (BAT 11 ja BAT 27):
-

-

vähennetään pölyn muodostumista: karkea kuivike, levitystekniikka, vapaan tarjonnan
ruokinta, kostutettu tai pelletöity rehu, öljymäinen rehu, sideaineellinen rehu, paineilmalla täytettävien kuivarehuvarastojen varustelu pölynerottimilla, ilmanvaihtojärjestelmällä
vähennetään pölypitoisuutta: vesisumutus, ionisaatio
poistoilman puhdistus: vesisuodatin, vesipesuri, happopesuri, biologinen kaasupesuri,
kaksi- tai kolmivaiheinen ilmanpuhdistusjärjestelmä, biosuodatin

Eläintaudit
Eläintenpitäjä voi itse vaikuttaa merkittävästi pitopaikan riskiin saada eläintautitartunta.
Samoin suuri vaikutus on koko tuotantoketjun toimintatavoilla. Evira ohjeistaa hyvin eläintaudeilta suojautumiseen. Ajantasaisia ohjeita voi käydä lukemassa Eviran sivuilta
[www.evira.fi -> eläimet-> eläinten terveys ja eläin taudit -> eläintautien vastustaminen
ja valvonta-> eläintaudeilta suojautuminen].
Tutkittuja tautisuojaustoimenpiteitä olivat:
- tilan omien jalkineiden ja suojavaatetuksen käyttö eläintiloihin mentäessä,
- tautisulkuna käytetty penkki tai vastaava,
- käsien pesumahdollisuus vaatteidenvaihtotilassa sekä
- desinfektioaltaan käyttö
Eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle ja tästä aiheutuvaa ihmisten ja eläinten terveyteen kohdistuvaa vaaraa voidaan rajoittaa tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä. Epidemiatilanteissa raadot on käsiteltävä tarkoitukseen hyväksytyssä käsittelylaitoksessa, käytännössä Suomessa Honkajoki Oy:n toimesta.
Vakavasta eläintautiepäilystä on ilmoitettava eläinlääkärille. Eläimen omistajan on ilmoitettava virkaeläinlääkärille, ensisijaisesti oman kunnan kunnaneläinlääkärille, jos hän
epäilee eläimen sairastuneen lainsäädännössä vastustettavaksi määriteltyyn eläintautiin.
Kunnaneläinlääkäri ilmoittaa epäilystä virkaketjussa eteenpäin.
Eviran eläintautivalvonnalle epäilystä ilmoittaa yleisimmin läänineläinlääkäri. Ilmoituksen
saatuaan Evira antaa ohjeet tarvittavasta näytteenotosta ja muista mahdollisista toimenpiteistä. Näytteet tutkitaan yleensä Eviran laboratorioissa. Usein tiloille annetaan tutkimusten ajaksi nk. rajoittavat määräykset, joilla estetään eläinten liikkuminen tilalta pois
ja mahdollisen tartunnan leviäminen muille tiloille. (Evira, 2010)
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Melu
Yleisesti melua voidaan vähentää pitämällä ovet kiinni, niin ettei sisätiloissa syntyvää melua pääse ulos. Toiminnan ajoittaminen päivä-aikaan vähentää illan ja yön aikaista melua.
Siipi- ja sikatalouden BAT-päätelmissä on lueteltu melun vähentämiseksi seuraavanlaisia
toimenpiteitä (BAT 10):
- toiminnan sijoittelu niin, että häiritsevää melua ei aiheudu herkille kohteille
- laitteiden sijoittelu mahdollisimman kauas herkistä kohteista
- melun huomioiminen työtehtävissä 8esim. ovet kiinni, ei öisin yms.)
- hiljaisten laitteiden käyttäminen
- meluntorjuntalaitteiden käyttäminen (äänenvaimentimet yms.)
- käytetään melunvaimentimia melun lähteen ja altistuvan kohteen välillä
Terveys- ja viihtyvyys yleisesti
Terveyteen ja viihtyvyyteen liittyvien haittavaikutusten, etenkin uhkien ja pelkojen lieventämisen osalta, on tiedonkululla ja monipuolisella vuorovaikutuksella merkittävä rooli.
Tällaisia keinoja voivat olla mm. vuotuiset asukastilaisuudet ja/tai avoimet ovet. Luottamusta vahvistavina keinoina voidaan pitää esim. säännöllisesti ja avoimesti saatavilla olevia mittaustietoja.
Yleisesti suoria terveysvaikutuksia tilalla työskenteleville ehkäistään parhaiten kiinnittämällä huomiota tarvittaviin suojavarusteisiin kuten hengityssuojaimiin ja asianmukaisiin
työvaatteisiin. Työskentelyssä on noudatettava turvallisia työskentelytapoja sekä työsuojelumääräyksiä.

8.2

Vaikutukset maaperään, pohjaveteen ja pintaveteen

Hankkeen vaikutuksia maaperään, pohja- ja pintavesiin selvitetään kartoittamalla nykytilanne tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella. Vaikutuksia lähestyttiin ravinteiden
kautta. Ravinnemääriä arvioitiin laskennallisesti. Laskennallisesti saadaan suuntaa-antava
arvio hankevaihtoehtojen tuottamista ravinnemääristä. Arvoja verrattiin vuonna 2010 tehtyihin tutkimuksiin. Tilanteet ravinteiden lähtötason osalta ovat saattaneet muuttua nykypäivään verrattuna.

8.2.1 Vaikutukset maaperään
Maaperävaikutusten osalta tyypillisiä tilanteita pilaantumiselle eläintepidossa ovat
esimerkiksi maatalouskoneiden öljyvuodot sekä lantalaoiden vuodot. Biokaasulaitoksen
osalta riskit maaperään ovat samanlaisia. Suomalaisten tilojen tulee noudattaa Maa- ja
Metsätalousministeriön rakentamismääräyksiä ja –suosituksia, jonka mukaan lantalat ja
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lietealtaat tulee mitoittaa siten, ettei lanta nesteineen valu lantalan ulkopuolelle.
Rantasen tilalla käytetään polttoaineita ja muita öljytuotteita lähinnä koneissa ja
laitteissa. Lantavarastot on rakennettu määräyksiä noudattaen.
Siten varsinaisia
maaperävaikutuksia ei tässä hankkeessa arvioida aiheutuvan.

8.2.2 Vaikutukset pinta-ja pohjavesiin
Alueen pinta- ja pohjavedet on esitetty aiemmin kappaleessa 5. Rantasen Tila tai
lannanlevityksessa käytettävät pellot eivät sijoitu pohjavesialueille. Pelloista osa voi
kuitenkin rajoittua pintavesiin. Peltoalueet eivät myöskään kuulu tulvaherkiksi
luokitelluille alueille.
Pinta-ja pohjavesille suurimmat vaikutukset aiheutuu lannan sisältämistä ravinteista
johtuen. Tilan nykyiset ja tulevat lannanlevityspellot on esitetty karttakuvassa 8.2.
Käytännössä syntyvä lanta/mädätejäännös levitetään pääasiassa Pöytyän kunnan alueella
sijaitseville pelloille noin 2-3 kilometrin säteellä tilasta. Pieni osa pelloista voi olla myös
Loimaan kunnan puolella.

Kuva 8.2 Arvio tilan lannanlevityspelloista sekä lietekaivojen sijainnit.
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8.2.2.1

Ravinnemäärät

Eläinsuojatoimintaa harjoittavalla tulee olla käytettävissään riittävästi lannan levitykseen soveltuvaa peltoa. Lantaa voidaan myös toimittaa ympäristöluvan omaavaan laitokseen käsiteltäväksi. Hallinnassa olevan peltoalan ja erilaisten sopimusten tulee kattaa kotieläintilalta vuodessa muodostuneen lannan määrä. Levitysalan laskennassa voidaan ottaa huomioon lannan eri käsittelymenetelmät ja niiden vaikutukset lannan levitysmäärään
ja –alaan. Lisäksi huomioon tulee ottaa, että osa alueen pelloista ei sovellu lannanlevitykseen korkeiden fosforilukujen takia. Huomioitava on myös tarvittavat suojakaistat vesistöihin rajoittuvilla pelloilla. Tällöin osa lannasta voidaan joutua viemään kauemmas levitettäväksi. Lisäksi nitraattiasetuksen lannan varastointia koskevan 12 kuukauden vaatimuksen tulee täyttyä.
Hankkeen eri vaihtoehtojen tuottaman lantamäärät ja niiden sisältämien ravinnejakeiden
määrät sekä tarvittavat peltopinta-alat on laskettu taulukkoon 8.10. Sian lietelannan sisältämien ravinteiden määrässä on käytetty Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin
olevien päästöjen rajoittamisesta annetun asetuksen (1250/2014) (nitraattiasetus) taulukkoarvoja: kokonaisfosfori P 0,8 kg/m3 ja kokonaistyppi N 3,4 kg/m3. Nitraattiasetuksessa
määritellään lisäksi, että tuotantoeläinten lannassa vuosittain levitettävä kokonaistypen
määrä saa olla enintään 170 kg/ha. Lisäksi lannan levityksessä on huomioita, että liukoisen
typen ja fosforin osalta levitysmäärään vaikuttaa viljeltävä kasvi sekä peltolohkon maalaji. Näissä laskelmissa ei ole huomioitu liukoista typpeä ja fosforin osalta on annettu
esimerkki ympäristötukiehdoista levitysmääräksi 15 kg/ha. Peltopinta-alamäärä on lisäksi
laskettu myös Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen 2010 mukaan perustuen eläinpaikkamääriin.
Taulukko 8.10 Hankkeen eri vaihtoehtojen tuottamat lantamäärät, ravinteet ja tarvittavat peltopinta-alat.
VE0
VE1
VE1
VE2
kuivajae
märkäjae
Lantamäärä m3
11 200
1 180
13 780
23 400
Fosfori kg
8960
9300
3100
18 720
Kokonaistyppi kg
38080
13175
39525
79 560
Peltoalan tarve ha* (N170kg/ha) 224
78
233
468
Peltoalan tarve ha** P15 kg/ha
597
620
207
1 248
Kotieläintalouden ymp.suojelu
ohje ha
550
986
ks.ed
1 604
* nitraattidirektiivi
** ymp. Tukiehdot Huom! esimerkki, riippuu viljavuusluokasta ja maaperästä
*** ympäristönsuojeluohje, perustuu eläinmäärään

Tarvittavien peltopinta-alojen määrä vaihtelee laskentatavasta sekä siitä onko typpi tai
fosfori rajoittavana tekijänä. Tässä esimerkissä peltoalan tarve on VE0: 597 tai 550 ha;
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VE1: 853 (yhteismäärä) tai 986 ha ja VE2: 1248 tai 1604 ha. Maaseutuviraston vuoden 2015
tietojen perusteella Pöytyällä oli viljelykäytössä liki 21 000 hehtaaria peltopinta-alaa.
Pöytyällä ja Loimaalla vastaavasti noin 62 000 hehtaaria. (Teho-hanke, 2010).
Karjanlannan typpi- ja fosforimääriä sekä niiden jakautumista Satakunnassa ja VarsinaisSuomessa on tutkittu vuonna 2008 Teho-hankkeessa. Hankkeessa ravinteiden jakautuminen laskettiin alueen kotieläinten tuottama lanta jakamalla se alueen peltohehtaareille
tasaisesti. Arvioinnissa käytettiin eläinten laskennallisesti lannassa erittämiä kokonaisravinnemääriä. Tämä on ympäristönäkökulmasta katsottuna tarkoituksenmukaista, koska ravinteiden kokonaismäärä kuvastaa suurinta mahdollista ympäristöriskiä, jos lannan käsittely ja käyttö eivät ole ympäristön kannalta asianmukaisia. Taulukkoon 8.11 on laskettu
hankevaihtoehtojen vaikutus alueen peltojen ravinnetaseisiin. Lähtöarvoja on korjailtu
vastaamaan vuoden 2015 tilannetta mm. viljeltyjen peltoalan määrän suhteen. Korjaillut
luvut vastaavat Teho-hankkeessa tehtyä skenaariota vuodelle 2015.
Taulukko 8.11 Laajennushankkeen (VE1 ja VE2) vaikutus Pöytyän sekä Pöytyän ja Loimaan
alueella tuotetun lannan ravinnetaseisiin.
VE1
VE2
Peltoala ha
P kg
P kg/ha
N kg
N kg/ha
P kg
Pöytyä
20989
119417
5,7
522 105
24,9
125737
Pöytyä+Loimaa
62150
252981
4,1
1 133 495 18,2
259301
Lisäys (kg) kun lanta levitetään Pöytän alueelle
3440
0,2
14620
0,7
9760
Muutos%
2,9
2,8
Lisäys (kg) kun lanta levitetään Pöytyän ja Loimaan alueelle
3440
0,1
14620
0,2
9760
Muutos%
1,4
1,3

P kg/ha
6,0
4,2

N kg
548 965
1 160 355

N kg/ha
26,2
18,7

0,5
7,8

41480

2,0
7,6

0,2
3,8

41480

0,7
3,6

Laskennan mukaan vaihtoehdon VE1 lisäys koko Pöytyän pelloille on fosforin osalta 2,9 %
ja typen osalta 2,8 %. Vastaavasti vaihtoehdossa VE2 lisäys fosforin osalta on 7,8 % ja typen
osalta 7,6 %. Lisäksi laskettiin jos syntyvä lanta levitetään sekä Pöytyän, että Loimaan
alueelle tasaisesti, tällöin lisäysprosentit olivat luonnollisesti pienemmät pinta-alan kasvaessa. Toisin sanoen lasketut prosentit kertovat ravinnelisäysmäärän Teho-hankkeessa
laskettuihin alueen keskimääräisiin ravinnemääriin hehtaaria kohden. Laskenta ei huomio
erilaisia peltoja ravinteiden osalta, jolloin syntyisi hyvin erilaisia peltolohkokohtaisia muutosprosentteja. Selvää on kuitenkin, että kasvava lantamäärä lisää osaltaan peltojen ravinnekuormitusta.
Teho-raportin mukaan laskentahetkellä koko Varsinais-Suomessa keskimääräinen lannasta
tulevan kokonaistypen määrä oli noin 27,7 kg/ha ja kokonaisfosforin 5,9 kg/ha. Pöytyän
ja Loimaan luvut olivat hiukan keskiarvoja suurempia. Määrät ovat huomattavia, jos niitä
verrataan ympäristötuen ehtojen mukaisiin lannoitusmääriin. Esimerkiksi saavutetun satotason ollessa 4000 kg, voi Etelä-Suomessa antaa ohralle typpeä maalajista riippuen 60 100 kg/ha ja fosforia 0 - 34 kg/ha maan fosforipitoisuudesta riippuen.
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Samassa Teho-hankkeen tutkimuksessa vertailtiin myös alueelta Viljavuuspalveluun tulleiden maanäytteiden tuloksia. Tulosten mukaan Pöytyän pellot kuuluvat keskimäärin fosforiluokkaan 6-9 kg/ha ja typen osalta 30 - 40 kg/ha. Lisäksi analyysien mukaan Pöytyän
sekä Loimaan pelloista otetuista näytteistä < 10 % kuuluu ns. korkeiden tai erittäin korkeiden fosforilukujen maanäytteisiin.
Tulosten mukaan ravinnetaseiden määrät voivat poiketa huomattavasti menetelmästä
riippuen. Teho-hankkeessa analyyseihin perustuvat tulokset olivat korkeammat verrattuna
lannan laskennallisiin ravinnemääriin perustuvaan menetelmään. Eli toisin sanoen lannanlevitysmäärät olisivat pienempiä kuin laskennallisesti. Siksi onkin tärkeää seurata analyyseihin perustuen peltojen fosfori- ja typpitaseita oikeanlaisen lannoitemäärän laskemiseksi. Oikealla lannoitemäärällä pystytään ehkäisemään ylimääräistä ravinteiden levittämistä ja vähentämään näin ravinnevalumia vesistöihin. Toisaalta täsmälannoituksella
varmistetaan myös kasvien tarvitsema ravinnemäärä halutun satotason saavuttamiseksi.

8.2.2.2

Vaikutus

Kasvava lantamäärä kasvattaa myös lannan mukana vesistöön pääsevien ravinteiden määrää aiheuttaen mm. vesistöjen rehevöitymistä. Laskennallisesti ravinnelisäyksen muutosprosentti Pöytyän peloille tasaisesti levitettynä jää alhaiseksi. Pelloilla missä fosforikuormitusta on jo ennestään voi muutos olla kuitenkin nyt laskettua suurempi. Tämä voidaan
huomioida lannanlevityssuunnitelmissa.
Huomioimalla pakolliset nitraattiasetuksen, ympäristötukiehtojen ja BAT-päätelmien sekä
Saaristomeren valuma-alueen pintavesien toimenpideohjelman suositukset voidaan ravinteiden päätymistä vesistöihin vähentää tehokkaasti. Tällöin hankkeen vaikutusten arvioidaan jäävän enintään kohtalaisiksi.

8.2.2.3

Haitallisten vaikutusten vähentäminen

Lannan levityksestä aiheutuviin hajuhaittoihin vaikuttaa lannan ravinnesisältö, levitysmäärä, levitysajankohta ja levitysmenetelmä. Levitysajankohtaa ja –määriä säädellään
mm. nitraattiasetuksella sekä ympäristötukiehdoilla. Kasvien kannalta paras ajankohta
olisi keväällä. Suurin ravinnekuorma syntyy syksyisestä lietelannan pintalevityksestä.
Lannan ja pesuvesien levityksessä on otettava huomioon valtioneuvoston asetuksessa maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) mainitut
kasvilajikohtaiset lannoitusmäärät sekä ympäristötukiehtojen määrittämät rajoitteet.
haitallisia vaikutuksia vesistöön pyritään vähentämään mm. seuraavilla toimenpidevaatimuksilla:
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Nitraattiasetuksessa sanotaan, että lantaa ja lantaa sisältävissä orgaanisissa lannoitevalmisteissa vuosittain levitettävä määrä on kokonaistypen osalta tuo 170 kg/ha.
Lannoitusmäärän perustana on käytettävä keskimääräistä satotasoa, viljelyvyöhykettä ja kasvinvuorotusta.
Lannan levitys pellolle on kielletty 1.11. -31.3. välisenä aikana. Lannan levittäminen on mahdollista marraskuun loppuun johtuen poikkeuksellisista sääolosuhteista
(suuret sademäärät ja vähäinen haihdunta). Lantaa ei saa levittää lumipeitteiseen,
routaantuneeseen tai veden kyllästämään maahan. Lannanlevitys kuivaa ja sulaan
maahan vähentää ravinnepäästöjä.
Talousvesikaivojen ympärille ja vesistöjen varsille jätetään lannoittamatta kaista,
jolla estetään ravinteiden tai bakteerien pääsy kaivoon tai vesistöön. Lannan levitys
on kielletty 5 m lähempänä vesistöä.
Pellon pintaan levitetty orgaaninen lannoitevalmiste on muokattava maahan vuorokauden kuluessa levityksestä (levitys kasvustoon sallittu letkulevittimellä ja hajalevityksenä)
15.9. alkaen kasvipeitteisenä talven yli pidettävään peltolohkoon lannan ja org.lannoitevalmisteen levitys ainoastaan sijoittamalla ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannoitus.
Peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 prosenttia, nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen muulla tavoin kuin sijoittamalla on
aina kielletty. Kalteville peltolohkon osille levitettävät muut orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan kahdentoista tunnin sisällä levityksestä.

Teho-hankkeen tarkemmat paikkakohtaiset lantalaskelmat osoittivat, että ns. lantaongelma voi olla hyvinkin paikallinen, jolloin siihen on myös löydettävissä ratkaisuja paikallisella tasolla. Esimerkiksi lannan kysyntä ja tarjonta eivät aina käytännössä helposti kohtaa. Tärkein näistä on tilojen välinen yhteistoiminta lannan ravinteiden hyödyntämiseksi,
mikä vaatii aktiivista toimintaa kummaltakin osapuolelta. Yhtenä ratkaisuna voi olla internetissä toimiva ns. lantapörssi tai –pankki.
Kuljetusten kannalta lannan tulisi olla sitä ravinnepitoisempaa mitä kauemmas sitä kuljetetaan, jotta turhalta veden kuljettamiselta vältytään. Tulevaisuuden haasteena on saada
lanta sellaiseen muotoon, että sen kuljettaminen myös pitkiä matkoja on helppoa ja kannattavaa. Lisäksi lannan tai siitä tehdyn tuotteen levityksen tulisi onnistua samoilla välineillä kuin väkilannoitteiden. Ratkaisuja ovat esimerkiksi lannan käsittely separoimalla
tilalla tai mädättämällä biokaasulaitoksella sekä lannan tuotteistaminen sopiviksi lannoitteiksi.
Separoinnin (VE1) tavoitteena on erotella lietteen sisältämä vesi ja kiintoaine erilleen,
samalla myös liete-lannan sisältämät ravinteet jakautuvat. Typestä suurin osa sitoutuu
pinnalle syntyneeseen neste-osaan, kun taas suurin osa fosforista jää pohjalla sijaitsevaan
kiintoaineosaan. Jakeiden erottamisen jälkeen nestemäinen typpirikas pintaosa voidaan
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levittää fosforirikkaille lähipelloille sadettimella tai sijoittaa maaperän sisään siihen sopivalla kalustolla. Samalla väkilannoitetypen käyttöä voidaan vähentää kyseisillä peltoalueilla. Tällöin kuljetusmatkat lyhentyvät ja kustannukset pienentyvät. Fosforipitoinen kiintoaines voidaan puolestaan esimerkiksi kompostoida, sekoittaa turpeeseen tai käyttää sellaisenaan niillä pelto-alueilla, joilla on tarvetta fosforilannoitteelle. Logistiikkahyöty tulee siitä, että levitettävä lietemäärä vähenee ja lantaa voidaan levittää enemmän hehtaarille lähemmäs tuotantorakennusta. Kuiva-aineen kuljettaminen voidaan tehdä ennen
työhuippua ja sen kuljettaminen on myös edullisempaa. (Kukkonen, 2016)
Biokaasulaitoskäsittelyssä (VE2) lannan hajotessa suuri osa valkuaisaineisiin sitoutuneesta typestä muuttuu tai mineralisoituu ammoniumtypeksi, jota kasvit voivat helposti
hyödyntää. Tällöin typen huuhtoutuminen viljelysmaasta vähenee. Raaka-lantaan verrattuna mädätejäännöksen kuiva-ainepitoisuus on alempi ja se on tasalaatuisempaa. Mädätejäännös on mahdollista separoida samalla tavoin kuin raaka-lantakin ja siitä saatavat
hyödyt ovat niin ikään samanlaisia.
Siipikarjan ja sikalan BAT-päätelmien mukaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa
vähentää ravinnekuormitusta on mm.
- lannan kokonaistypen ja ammoniakkipäästöjen vähentäminen ruokintaan liittyvillä
menetelmillä (BAT 3)
- huomioida kokonaisfosforin vähentäminen ruokintaan liittyvillä menetelmillä (BAT
4)
- pienennetään lantapinta-alaa suhteessa lietelannan tilavuuteen: käytännössä pyöreä ja korkea lantala optimoi pinta-alan, lantalan ylimääräinen sekoituksen välttäminen (BAT 16)
- lietelantasäiliön kate: esim. kelluva kate (BAT 16)
- Lietelannan keruusta, siirtämisestä ja lietelantasäiliöistä maaperään ja vesiin aiheutuvien päästöjen ehkäiseminen (BAT 18):
o kestävät lietelantasäiliöt
o riittävä lantaloiden kapasiteetti
o tiiviit rakenteet lietelannan siirtämisessä
o lantaloiden vuotuinen tarkastaminen
- Lisäksi lannan tilakohtaiseen prosessointiin (BAT 19) on mainittu päätelmien mukaiseksi lannan käsittelymenetelmiksi mm. lietelannan separointi sekä mädätys biokaasulaitoksessa.
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8.2.2.4

Saaristomeren valuma-alueen pintavesien toimenpideohjelma vuosille
2016–2021

Sikala sijaitsee Saaristomeren pintavesien toimenpideohjelma-alueella, tarkemmin Kaulajoen valuma-alueella. Kaulajoki laskee Aurajokeen. Lannan ja biokaasulaitoksen mädätysjäännöksen levityspellot tulevat sijaitsemaan pääosin samalla alueella. Saaristomeren
valuma-alueen toimenpideohjelman aluerajaus on esitetty kuvassa 8.3.

Kuva 8.3 Saaristomeren valuma-alueen toimenpideohjelman aluerajaus.
Ohjelman mukaan vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ei saa heikentää. Tavoitteen
saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia. Vesienhoidossa otetaan huomioon myös merenhoidon, tulvariskien hallinnan sekä luonnonsuojelun tavoitteet.
Alueen kotieläintalous on erikoistunutta, erityisesti sika- ja siipikarjatalous on voimaperäistä. Suomen sioista noin neljännes ja siipikarjasta kolmasosa on Varsinais-Suomessa.
Paimionjoen, Aurajoen ja Raisionjoen-Ruskonjoen valuma-alueet ovat maamme intensiivisimpiä maatalousalueita ja maatalouden hajakuormituksen vaikutukset alueen vesistöihin ovat merkittäviä. Rantasen Tila kuuluu Aurajoen valuma-alueeseen. Jokien vesi on
savisameaa ja runsasravinteista. Maatalouden lisäksi jokia kuormittavat haja-asutus ja
taajamien jätevedenpuhdistamot. Metsätalouden osuus kuormituksesta on pieni. Suuresta
ravinnekuormituksesta johtuen em. valuma-alueiden jokien ravinnepitoisuudet ovat Var-
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sinais-Suomen korkeimpia. Ulosteperäisten bakteerien määrä on paikoin korkea jätevedenpuhdistamojen alapuolisilla jokiosuuksilla, varsinkin alivirtaamakausina. Osa-alueen
joissa ei ole happamuusongelmia.
Aurajoessa ei ole järviä, jotka tasaisivat virtaamahuippuja ja joihin kerrostuisi kiintoainesta ja ravinteita. Alueen joet kuuluvat savimaiden jokityyppeihin ja niiden kaikkien ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi ja kemiallinen tila hyväksi.
Kotieläintaloudesta aiheutuva kuormitus muodostuu pääosin lannan levityksen kautta tapahtuvasta huuhtoutumisesta silloin kun eläinsuojissa on asianmukaiset, vesitiiviit lantavarastot. Varsinais-Suomen alueella suuntaus on karjataloudessa yhä suurempiin tuotantoyksiköihin.
Ravinnekuormituksen vaikutukset
Ravinteista erityisesti fosfori ja typpi vaikuttavat vesikasvien ja levien
tuotantoon. Kun ravinteiden määrä vedessä kasvaa, perustuotanto kiihtyy,
mikä näkyy etenkin kasviplanktonlevien määrän kasvuna. Perustuotannon
voimistumista kutsutaan rehevöitymiseksi. Veden samentuminen, verkkojen
ja rantakivien limoittuminen, arvokalojen väheneminen, särkikalojen
lisääntyminen, leväesiintymät ja rantakasvillisuuden muutokset ovat
vesistön käyttäjälle näkyviä merkkejä rehevöitymisen etenemisestä ja
muutoksista eliöyhteisössä. Klorofyllipitoisuuden kasvu sekä etenkin
alusvedessä happipitoisuuden väheneminen ilmentävät myös rehevöitymistä.
Ravinnekuormituksen kasvaessa kasviplanktontuotanto lisääntyy ja järven
pohjalle vajoaa yhä enemmän eloperäistä ainesta. Järvi pystyy tiettyyn
rajaan asti sitomaan ja varastoimaan ravinteita pohjasedimenttiin, eikä
järven tilassa tapahdu suuria muutoksia. Järven sietokykyyn nähden liian
suuri ravinnekuormitus ja sen seurauksena syntynyt eloperäinen aines ja sen
hajotus johtavat happivarojen vähenemiseen ja myös loppumiseen. Tällöin
hajotus pohjalla tapahtuu ilman happea eli anaerobisesti ja samalla fosforin
liukoisuus lisääntyy. Fosforia voi nyt vapautua poikkeuksellisen runsaasti
sedimentistä veteen levien ja vesikasvien käyttöön. Rehevöityminen kiihtyy
voimakkaasti ja järven tila heikkenee. Ilmiöstä, jossa pohjalta vapautuu
runsaasti fosforia veteen käytetään yleisesti termiä ”sisäinen kuormitus”.
Tämä on sikäli harhaanjohtavaa, että kyseessä on ulkoisesta
ravinnekuormituksesta johtuva tila, jossa pohjasedimentin kyky sitoa
fosforia on heikentynyt oleellisesti. Vesistöön tulevan kuormituksen
vähentäminen on tärkein toimenpide, jolla ”sisäistä kuormitusta” voidaan
vähentää pitkällä aikavälillä.
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Maataloutta koskevat lakisääteiset toimenpiteet perustuvat pääosin nitraattiasetukseen
ja kasvinsuojelulainsäädäntöön sekä ympäristönsuojelulakiin ja -asetukseen. Vesienhoitotoimenpiteet kaudelle 2016–2021 on listattu mm.
Maatalous
Keskeisin toimenpide maatalouden vesistökuormituksen vähentämisessä on
maatalouden ympäristötukijärjestelmä, joka on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja ollut käytössä EU-jäsenyyden alusta saakka. Ympäristötukeen on sitoutunut 90 % viljelijöistä ja se kattaa 94 % käytössä olevasta maatalousmaasta. Järjestelmään sitoutuminen on ollut viljelijöille vapaaehtoista. Ympäristöjärjestelmä sisältää kaikille ympäristötukeen sitoutuneille viljelijöille pakollisia perustoimenpiteitä, minkä lisäksi viljelijöiden valittavana on ollut valinnaisia lisätoimenpiteitä sekä vapaaehtoisia, tehokkaampia ympäristötoimia sisältäviä erityistukisopimuksia.
Nitraattiasetuksen mukaiset toimenpiteet
EU:n nitraattidirektiivin mukaiset vaatimukset on pantu toimeen valtioneuvoston asetuksella maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn
rajoittamisesta (1250/2015). Nitraattiasetuksessa säädetään mm. lannan varastoinnista, lannoitteiden levityksestä ja levitysajankohdasta sekä typpilannoitusmääristä.
Eläinsuojien ympäristölupien mukaiset toimenpiteet
Kotieläintalouteen liittyvät määräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin ja
-asetukseen. Eläinsuojien lupaviranomaisen toimivalta määräytyy eläinsuojan
koon perusteella. Eläinsuojalla on oltava ympäristölupa, jos se on tarkoitettu
vähintään 30 lypsylehmälle, 60 emakolle tai näihin verrattavalle eläinmäärälle. Myös edellä mainittua pienemmälle eläinsuojalle on haettava ympäristölupa, jos toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
Lannan prosessointi
Lannan käsittely ja jalostamisen kotieläin- ja turkistuotantovaltaisilla alueilla
lannan levitysalan ja ravinteiden hyötykäytön lisäämiseksi. Tällaisia menetelmiä voivat olla esimerkiksi lannan mekaaninen ja kemiallinen separointi, biokaasutus, kompostointi ja lannan tuotteistaminen lannoitteiksi. Toimenpiteen
tavoitemääräksi esitetään 30 % alueella syntyvän lannan määrästä.
Rantasen Tila Oy:n hanke vastaa hyvin Saaristomeren toimenpideohjelman tavoitteita.
Tila kuuluu ympäristötukiehtojen piiriin ja lannan levityksessä ja varastoinnissa noudatetaan nitraattidirektiivin vaatimuksia. Tilalla on voimassa olevan ympäristölupa, joka päivitetään vastaamaan laajennustilannetta. Lannan prosessoinnin osalta tarkastellaan eri
hankevaihtoehdoissa separointia ja biokaasulaitoskäsittelyä.
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8.3

Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon

Vaikutuksia ilmaan ja ilmastoon tutkittiin laskennallisesti selvittämällä toiminnan
ammoniakkipäästöt sekä kasvihuonekaasuista hiilidioksidipäästöt. Luvut ovat
kirjallisuudesta saatuja arvoja ja kertovat siten lähinnä yleisellä tasolla sikalatoiminnon
päästötasoista kyseessä olevassa kokoluokassa. Tulokset antavat kuitenkin hyvän arvioin
eri vaihtoehtojen välisistä eroista.
Sikalatoiminnassa aiheutuu vähäisiä ilmanpäästöjä lähinnä lannasta erittyvästä
ammoniakista sekä liikenteestä johtuvia päästöjä. Liikenteen päästöjä on tarkasteltu
kappaleessa 8.1.2.3.

8.3.1 Ammoniakkipäästöt
Ilmaan emittoituvien terveydelle haitallisten yhdisteiden pitoisuudet laimenevat ilmassa
nopeasti ja ovat huomattavasti alle haitallisten pitoisuuksien arvon. Esimerkiksi
ammoniakin osalta ihmiselle haitallinen pitoisuus on 18 mg/m 3 (Arnold, 2002).
Sikalatoiminnasta muodostuu suoria ammoniakkipäästöjä ilmakehään rakennusten
ilmanvaihdon kautta ja toisaalta lannan peltokäytön yhteydessä. Ammoniakki on luonnossa
happamoittava yhdiste. Vaikka ammoniakki (NH3) yhdenarvoisena emäksenä vähentää
sadeveden happamuutta, se saattaa lisätä maaperän ja vesistöjen happamoitumisvaaraa,
koska hapettuessaan maassa ja vesistössä ammoniakki toimii happona. Happaman
laskeuman on todettu olevan merkittävä tekijä maaperän happamoitumisessa.
Havumetsien maaperä on luonnostaan hapanta. Esimerkiksi havupuille otollisin maaperän
pH on noin 4,7 – 5,5. Jos maaperä käy tätä happamammaksi, puiden kasvu hidastuu, koska
niiden ravinnonotto vaikeutuu. Kun maaperän pH laskee alle neljän, alumiini ja
raskasmetallit alkavat muuttua liukoiseen muotoon. Samanaikaisesti myös puustolle
tärkeiden ravinteiden huuhtoutuminen lisääntyy. Ilmavirtaukset saattavat viedä päästöistä johtuvat happamat tai happamoittavat yhdisteet jopa tuhansien kilometrien päähän, jolloin saasteen tuottaja ei ole välitön kärsijä. (Metsäntutkimuslaitos, 2006)
Toiminnasta aiheutuvat ammoniakkipäästöt
Eri
vaihtoehtojen
ammoniakkipäästöt
arvioitiin
Kotieläntalouden
ympärsitönsuojeluohjeen (2010) arvojen perusteella. Dokumentissa on esitetty vuotuiselle
ammoniakkipäästölle arvoiksi emakolle porsaineen 10,3 kg NH3/eläinpaikka ja lihasian
osalta 3,3 kg NH3/eläinpaikka. Vieroitetuille porsaille ei ole erikseen annettu arvoa.
Vieroitetuille käytettiin puolet lihasian arvosta eli 1,6 NH 3/eläinpaikka. Arvot eivät huomio erilaisia lannankäsittelymenetelmiä.
Taulukossa 8.12 on esitetty arvio eri vaihtoehtojen aiheuttamasta ammoniakkipäästöistä
sekä laskettu, kuinka suuri vuotuinen ammoniakkipäästö aiheutuu hehtaaria kohti, kun
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arvioidaan, että sikalasta aiheutuva ammoniakkipäästö leviää 5 000 hehtaarin alueelle
kanalarakennuksista. Arvio leviämisalueen laajuudesta perustuu Metsäntutkimuslaitoksen
kanssa käytyyn keskusteluun.
Taulukko 8.12 Arvio eri vaihtoehtojen ammoniakkipäästöistä.
Vaihtoehto

VE0
VE1
VE2

Emakko
porsaineen
kpl
500
800
2 000

Lihasika
kpl
2 250
5 000
5 000

Vieroitettu
porsas
kpl
3 000
3 500
8 000

Ammoniakkia Ammoniakki
kg/vuosi
kg/ha/vuosi
17 375
30 340
49 900

3
6
10

Ammoniakkipäästöt kasvavat suhteessa kasvavaan eläinmäärään. Separoinnin ja
biokaasulaitoskäsittely voivat vähentää lannasta haihtuvaa ammoniakki, mitä ei näissä
lähtötiedoissa ole huomioitu. Siten laajennustilanteissa todellinen ammoniakkimäärä voi
olla nyt laskettua pienempi ja todennäköisesti erot eri vaihtoehtojen välillä eivät ole
merkittäviä käsittelystä johtuen.
Vertailun vuoksi esimerkiksi metsälannoituksessa puhdasta typpeä levitetään 100 – 150 kg
hehtaarille riippuen tarpeesta. Lannoituksen vaikutusaika on noin kahdeksan vuotta.
Metsäntutkimuslaitos on tehnyt tutkimuksia minkkitarhojen ammoniakkipäästöjen
vaikutuksista tarhoja ympäröiviin metsiin. Minkkitarhojen ammoniakkipäästötutkimuksissa
kävi kuitenkin ilmi, että metsä pidätti hyvin ammoniakkipitoisuuksien leviämistä.
Minkkitarhojen lähimmissä puissa oli havaittavissa vaurioita, esim. viherkasvustoa ja
pakkasvaurioita. Puiden kasvu oli vaurioista huolimatta lisääntynyt merkittävästi. Siksi on
myös odotettavissa, että ammoniumin laskeuma ei ole tasainen, vaan nimenomaan reunametsään, noin 0-50 tai 0-150 metrin matkalle laskeutuu huomattavasti enemmän kuin
kauemmaksi.

8.3.2

Kasvihuonekaasupäästöt

Kasvihuonekaasu (KHK) -päästöjen vähentäminen on nähty kriittiseksi toimenpiteeksi
maailmanlaajuisen kasvihuoneilmiön etenemisen rajoittamiseksi. KHK-päästöt esitetään
tyypillisesti CO2-ekvivalentteina; vaikkakin kasvihuonekaasuja ovat myös esimerkiksi
metaanikaasu ja typpioksiduuli, käytetään niiden osalta yleisesti hyväksyttyjä kertoimia
niiden vertaamiseksi määrällisesti suurimpaan yhdisteeseen, eli hiilidioksidiin.
Metaanikaasun vertailuluku hiilidioksidiin nähden on 23 ja typpioksiduulin 270, kertoimet
kuvaavat siis kaasuyhdisteen haitallisuutta hiilidioksidiin nähden.
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Laskelmissa huomioitiin energian käytön osalta vain sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt.
Toiminnassa käytetään sähköenergiaa ilmanvaihtoon ja valaistukseen. Lämpö tilalle
tuotetaan vaihteohdoissa VE0 ja VE1 hakekattilassa ja vaihtoehdossa VE2
biokaasukattilassa. Molemmat luokitellaan uusiutuviksi polttoaineiksi, joiden
hiilidioksipäästö lasketaan olevan 0. Laskelmassa on käytetty sähkönkulutuksen osalta
CO2-päästöinä Motivan 12/2012 laskemia keskimääräistä päästöä 210 kg CO2/MWh.
Toiminnan sivutuotteena muodostuu lantaa, jolla korvataan mineraalilannoitteita, joiden
tuotanto aiheuttaa merkittävät määrät kasvihuonekaasuja. Wood ja Cowie (2004)
selvittivät lannoitetuotannon kasvihuonekaasupäästöistä tehtyjä tutkimuksia. Selvityksen
mukaan typpi- ja fosforiyhdistelmälannoitteiden tuotannon hiilidioksidipäästöt olivat
Euroopassa keskimäärin typpitonnin osalta 2,56 – 6,39 tonnia ja fosforioksiditonnin (P2O5)
osalta 0,60 - 1,88 tonnia. Fosforioksidi on muutettu fosforiksi kertoimella 0,43. Tässä
arviossa käytettiin typpitonnin osalta arvoa 6,39 t CO 2 ja fosforioksiditonnin tuotannon
osalta arvoa 1,35 t CO2, jotka pohjautuvat Davisin ja Haglundin (1999) tekemään
tutkimukseen. Lannoiteteollisuuden KHK-päästöt ovat erityisesti typpioksiduuli- ja CO2päästöjä. VE2 ei huomiotu näitä erikseen vaan käytettiin Asplund, ym. 2005 arvoa 0,7
tn/CO2-ekv/MWh mädätejäännöksen käytön hiilidioksivähenemään. Arvo kuvaa lietteiden
varastoinnin ja raakalietteen peltokäytön aiheuttamaa metaani-, hiilidioksidi ja
typpioksiduulipäästöjä. Arvot eivät siten ole suoraan verrannollisia vaan suuntaa antavia.
Muutoin on huomioitu vain hiilidioksidipäästöt, eikä esimerkiksi raakalannan tai
separoidun lannan metaani- ja typpioksiduulipäästöjä ole tässä mukana, mitkä nostaisivat
ed. mainittujen päästöjä korkeammaksi.
Liikenteen päästöt on laskettu kappaleessa 8.1.2 (Liikenteen vaikutukset) lasketuilla
luivuilla. Toiminnasta aiheutuvia muita hiilidioksidipäästöjä (rehuntuotanto,
eläintuotanto, vesijohtoveden tuotanto, jätevedenkäsittely, yms.) ei ole huomioitu.
Taulukossa 8.13 on esitetty laskelma hiilidioksidipäästöistä mukana olevien parametrien
osalta eri vaihtoehdoilla VE0-VE2.
Taulukko 8.13 Arvio toiminnan aiheuttamamista hiilidioksidipäästöistä.

VE0
VE1
VE2

Vältetty CO2
Vältetty mädätejäänSähkönkulutus Sähkön käytön
Liikenteen
Lannan
Lannan lannoitenöksen käytössä ja CO2-tase
MWh
CO2 -päästöt (t) CO2 päästöt (t) fosfori (t) typpi (t) tuotannossa (t) varastoinissa (t)
(t)
306
643
52,7
7,9
30,2
204
0
492
532
1117
92,71
11
42,3
285
0
925
880
1848
128,56
805
1172

Hiilidioksiditase jää laskennallisesti positiiviseksi kaikissa vaihtoehdoissa. Toisin sanoen
hiilidioksidia tuotetaan enemmän kuin sitä kulutetaan. Hiilidioksidipäästöistä suurin osa
muodostuu sähkön käytöstä.
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Vaihtoehdossa VE2 lannan anaerobikäsittely vähentää selkeästi varastoinnin ja lannan levityksen päästöjä, ollen samaa luokkaa VE1 vaihtoehdon kanssa, vaikka sähkönkulutuksen
ja liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti suuremmat.
Yleisesti voidaan todeta, että tilan tuottama lanta korvaa ja vähentää joka tapauksessa
mineraalilannoitteita ja niiden valmistuksesta aiheutuvia päästöjä ja on näin osaltaan vähentämässä myös koko alueen kasvihuonekaasupäästötasetta hiilidioksidin osalta. Lisäksi
tilan lämpöenergia tuotetaan hakkeella (VE0, VE1) tai biokaasulla (VE2) joiden hiilidioksidipotentiaali on 0.

8.3.3 Vaikutus
Ammoniakki
Metsäntutkimuslaitoksen asiantuntija arvio on ollut aikaisemmissa vastaavanlaisissa YVAarvioinneissa, että lasketuilla pitoisuuksilla tilan lähimetsissä olisi mahdollista esiintyä
typpipitoisuuden kasvamista kaikissa vaihtoehdoissa. Vaikutukset voivat näkyä ravinneperäisinä mm. kasvuhäiriöinä tai ravinnepuutteina (Hytönen, 2010). Avoimelle alueelle (pelot) laskeuma on kuitenkin vähäinen. Rantasen tilan ympäristö on pääasiassa avointa peltoa. Eikä näin ollen ammoniakki laskeumasta arvella olevan merkittävää vaikutusta tilan
lähiympäristöön.
Hiilidioksidi
Hiilidioksidin osalta suurin osuus muodostuu sähkönkäytöstä, jolloin sen tuotannon vaikutukset eivät näy suoraan tilan ympäristössä. Myös liikenteen osalta vaikutukset leviävät
tilan lähiympäristöä laajemmalle. Lannan käyttö keinolannoitteiden sijaan vähentää kaikkien vaihtoehtojen hiilidioksidimäärää. Toiminnassa syntynyt hiilidioksidi on kuitenkin kaikissa vaihtoehdoissa positiivinen mikä edesauttaa kasvihuoneilmiötä. Vaikutusten kokonaisuudessaan arvioidaan kuitenkin olevan kohtuullinen verrattuna siihen, että Suomeen
tuotaisiin sianliha ulkomailta. Tarkkaa arviota on vaikea määritellä, johtuen laskelmamenetelmien erilaisuudesta.
Yleisesti arviot maatalouden maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä suhteessa
kaikkiin ihmisperäisiin kasvihuonekaasupäästöihin vaihtelevat: Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on arvioinut maatalouden osuudeksi 10 - 12 % ja YK:n elintarvikeja maatalousjärjestö FAO on arvioinut kotieläintuotannon osuudeksi 18 %. Kotieläintuotannon osalta vielä suurempiakin arvioita, jopa 50 prosentin osuutta maailman kasvihuonekaasupäästöistä, on esitetty. Päästömäärien arvioiden suuruus riippuu siitä mitä päästölähteitä laskelmissa on huomioitu. Esimerkiksi FAO:n arvioimiin päästöihin on laskettu
mukaan välilliset päästöt mm. maankäytön muutoksista eli käytännössä metsien raivaamisesta pelloiksi. Suomen maatalous -raportointisektorin päästöt ovat noin 7 %. Kun huomioidaan maatalouden energiankäyttö ja maaperäpäästöt, saadaan maatalouden osuudeksi
Suomen kokonaispäästöistä 18 %. (Ilmasto-opas)
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8.3.4 Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Ammoniakkipäästöt
Mahdollisia vaikutuksia voidaan vähentää puiden istuttamisella. Yhdysvalloissa tehdyssä
tutkimuksessa havaittiin, että jo kolmen puurivin levyinen suojavyöhyke riitti pienentämään kanalasta ympäristöön leviävää ammoniakkipäästöä 53 %. (American Chemical Society, 2008)
Kasvihuonekaasupäästöt
Kasvihuonepäästöjen osalta sähkönkulutuksen tuottamia päästöjä olisi mahdollista vähentää siirtymällä ostamaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähkö tai hyödyntämällä
biokaasulaitoksen ylijäämä energia sähköntuotantoon esimerkiksi investoimalla CHP-laitokseen. Tällöin tila siirtyisi kasvihuonekaasupäästöjen osalta nettovähentäjäksi, eli tuottaisi hiilidioksidia vähemmän kuin käyttäisi sitä.
Liikenteenosalta kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää tehokkaasti siirtymällä biokaasua käyttävään kalustoon. Tämä vaatisi lähellä olevan tankkausaseman. Tilalla tuotetusta biokaasusta olisi mahdollista jatkojalostaa myös liikenteeseen soveltuvaa biometaania. Biokaasun jatkojalostus tämän kokoluokan biokaasulaitokseen ei kuitenkaan todennäköisesti olisi taloudellisesti kannattavaa.

8.4

Vaikutukset luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen

Vaikutuksia luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen arvioitiin olemassa olevien luontoym. kohteiden kautta. Kohteet on kartoitettu ympäristöhallinnon Oiva – tietokannasta.
Tietokantaan ei välttämättä ole lisätty viimeisimpiä havaintoja ja siten arvio perustuu
kartoitushetkellä saatavana olevaan tietoon.
Hankealue ei sijaitse luontoarvoiltaan herkällä alueella tai sellaisen välittömässä läheisyydessä. Hanke sijoittuu jo olemassa olevalle tilalle. Lanta levitetään olemassa oleville
pelloille. Ilman kvalitatiivista arviointia hankkeella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta luontoarvoihin tai monimuotoisuuteen.
Toisaalta lannan käyttö keinotekoisten lannoitteiden sijaan edistää luonnon monimuotoisuutta.
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8.5

Vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan sekä yhdyskuntarakenteeseen

Vaikutuksia maankäyttöön ja maisemaan sekä yhdyskuntarakenteeseen tarkasteltiin yleisellä tasolla olemassa olevan tiedon kautta, mm. kaavoituksen ja arvokkaiden kohteiden
kautta. Tiedot on koottu viranomaistiedoista. Maisema-arvio perustuu subjektiiviseen oletukseen jo olemassa olevan maiseman säilymisestä lisärakentamisesta huolimatta. Yhdyskuntavaikutuksen perustuvat aiemmin esitettyihin arvioihin vedenkäytöstä sekä syntyvistä
jätemääristä.

Hanke sijoittuu olemassa olevalle tilalle. Tila sijaitsee maatalousvaltaisella haja-asutusalueella, jolle on vahvistettu Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja
Vakka-Suomen maakuntakaava 20.3.2013. Tilan toiminta on kaavan mukaista nykytilanteessa, sekä laajennustilanteissa. Alueelle ei ole tiedossa kaavoitustoimenpiteitä tai muita
suunnitelmia Pöytyän kunnan toimesta.
Alue ei kuulu tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole arvokkaita maisema-tai kulttuurihistoriallisia alueita. Laajennuksen myötä rakentuvat uudet osat sijoittuvat olemassa olevan rakennuskannan läheisyyteen, ollen myös tyyliltään samanlaisia. Maisemallisesti laajennushankkeen ei arvioida vaikuttavan merkittävästi maiseman kuvaan. Kuvassa 8.4 on
esitetty nykyinen näkymä Katinhännän tieltä kuvattuna VT9:n läheisyydestä. Sikalalaajennus on tarkoitus toteuttaa nykyisten rakennusten vasemmalle puolelle. Separointi/biokaasulaitos jää rakennusten taakse. Kuvassa 8.5 on Google Mapsin ilmakuva tilasta ja sen
lähiympäristöstä.

Kuva 8.4 Näkymä Katinhännäntieltä VT9:n läheisyydestä kuvattuna Rantasen Tilalle päin.
Lisärakentaminen tapahtuu rakennuskannan vasemmalle puolelle. (Kuva Watrec Oy)
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Kuva 8.5 Rantasen tila ja sen lähiympäristö Google Maps:n ilmakuvana. Tilan rakennukset
näkyvät keskellä. Vasemmalla näkyy Vapon turpeenottoalue, oikealla alanurkassa näkyy
Lemminkäisen kallionlouhintapaikka.
Laajentumisen myötä sosiaalitilojen viemäröitävät vesimäärät eivät kasva eivätkä siten
aiheuta vaikutuksia myöskään kunnalliseen jätevedenkäsittelyyn. Laajentaminen ei vaikuta myöskään kunnalliseen jätehuoltoon tai sen järjestämiseen.

8.5.1 Vaikutus
Hankkeella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen maankäyttöön, maisemaan
tai yhdyskuntarakenteeseen.

8.6

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ja käytöstä poisto

Rakentamisen aikaisia ja käytöstä poistoa arviotiin yleisellä tasolla tavanomaisen rakentamisen ympäristövaikutuksina.
Sikalan laajennuksen (VE1 ja VE2) rakentamisella on paikallisia vaikutuksia. Laajennusosat
sijoittuvat jo rakennetun rakennuskannan välittömään läheisyyteen, joten pääosin ympäristövaikutukset rakennustoiminnoista rajoittuvat meluun. Jossain määrin muodostuu
myös liikenteestä ilmapäästöjä sekä kuormitusta paikalliselle tiestölle. Hankkeen sijoittuminen olemassa olevan tilan yhteyteen vähentää hankkeen ulkopuolisille asukkaille aiheutuvaa haittaa.
Mikäli laitoksen käytöstä poistaminen aiheuttaa purkutoimenpiteitä, on siitä seurauksena
normaaleja purkutoimenpiteistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia, kuten rakennusjätettä,
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melua ja liikennettä. Purkuvaiheessa on tarpeen olla yhteydessä paikalliseen rakennus- ja
ympäristöviranomaiseen ja tarkistettava voimassa olevat jätesäädökset ym. purkutoimenpiteisiin liittyvät velvoitteet. Tila ja sen rakenteet voidaan osoittaa myös muuhun käyttöön ilman purkutoimenpiteitä toiminnan lakkauttamisen tullessa kyseeseen.
Rakentamisen ja purkamisen aikaisia päästöjä ja haittaa alueen asukkaille voidaan vähentää mm. rajoittamalla työskentely päiväaikaan ja hyvällä logistisella suunnitelulla. Rakentamisesta/purkamisesta aiheutuvat jätteet on lajiteltava ja toimitettava asianmukaiseen
loppukäsittelyyn.

8.6.1 Vaikutus
Sekä rakentaminen, että purkaminen ovat ajallisesti suhteellisen lyhyitä jaksoja eikä
niistä arvioida aiheutuvan kohtuutonta rasitusta alueen asukkaille tai ympäristölle.

8.7

Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä ja ympäristöonnettomuuksien mahdollisuudesta sekä varautuminen niihin

Eläinsuojan häiriötilanteet voivat aiheutua tulipaloista, sähkökatkoksista, eläintaudeista
tai muista ennakoimattomista tilanteista, joilla saattaa olla haitallisia ympäristövaikutuksia. Häiriötilanne voi aiheuttaa muun muassa öljy- ja kemikaalivahinkoja. Tällaiset vahingot tulee aina ilmoittaa pelastuslaitokselle (hätäkeskukseen), joka suorittaa varsinaiset
torjuntatoimet. Häiriötilanteista ja poikkeuksellisista tilanteista tulee aina ilmoittaa myös
ympäristönsuojelun valvontaviranomaiselle.
Yleisesti ympäristöriskit voidaan jakaa esimerkiksi:
• pitkäaikaisiin suoriin vaikutuksiin
• pitkäaikaisiin välillisiin vaikutuksiin
• äkillisiin, onnettomuudentapaisiin vaikutuksiin
Pitkäaikaisia suoria vaikutuksia voi olla esimerkiksi happamoittavien kaasujen päästöt
ilmaan ja niiden vaikutukset luontoon ja rakennettuun ympäristöön, ilmaan kohdistuvien
hiukkaspäästöjen
terveysvaikutukset,
kuljetusten
turvallisuus-,
päästöja
meluvaikutukset.
Pitkäaikaisia
välillisiä
vaikutuksia
ovat
esim.
palamisen
hiilidioksidipäästöjen vaikutukset ilmakehään tai tuotteiden valmistuksen luonnonvarojen
tarve. Äkillisiä vaikutuksia ovat ennalta odottamattomat onnettomuudet, jotka
vaikuttavat terveyteen tai ympäristöön.
Sikalan riskit ja mahdolliset ympäristöonnettomuudet liittyvät pääasiassa lannan
kuljetukseen ja varastointiin, kaasumaisten yhdisteiden konsentroitumiseen sisätiloissa
sekä eläintautiriskeihin. Lisäksi riskejä voi liittyä poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin.
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Biokaasulaitoksen toiminnasta aiheutuviin riskeihin voidaan käsitellyn lannan kuljetuksen
ja varastoinnin lisäksi luetella kaasun aiheuttaman riskin.
Vaikka normaalitoiminta olisi ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla
hoidettu, voi häiriö- tai onnettomuustilanteissa aiheutua ympäristöhaittoja.
Toiminnanaikaisilla ympäristöonnettomuuksilla on ekologisia, terveydellisiä ja
yhteiskunnallisia seurauksia. Seuraus voi olla
lievä, suuri tai vakava.
Ympäristöonnettomuudet voivat herättää laajempaa mielenkiintoa, jolloin ympäristöonnettomuudesta voi olla imagoseurauksia. Ympäristöonnettomuuksilla on usein myös taloudelliset seuraukset.
Seuraavassa on lueteltu
biokaasulaitostoiminnasta.

tyypillisimpiä

riskejä,

jotka

aiheutuvat

sikala-

ja

8.7.1 Eläintaudit
Suomessa eläintauteja on vähän. Monia vaarallisia tauteja ei ole tavattu pariin vuosikymmeneen, useimpia ei koskaan. Eläintautiriskien hallinta on pohja eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuudelle. Riskien hallinnan avaintekijöitä ovat ennakoiva eläinten terveydenhuolto, riittävä eläinaineksen ja rehujen maahantuonnin seuranta ja ohjaus sekä
toimiva valvontajärjestelmä. Lisäturvaa tuovat vapaaehtoiset toimet tuotantoketjun eri
vaiheissa.
Suurimpia uhkia sikatautien leviämisestä Suomeen ovat hallitsemattomat sperman tai elävien eläinten tuonnit. Etenkin sikatalouden ulkopuolinen toimija tuojana ja sikojen tuominen harraste-eläimiksi lisäävät tautien leviämisriskiä. Lisäksi yhteistyömaiden tautitilanteilla on vaikutusta myös Suomen tilanteeseen. (Kortesniemi 2005). Pienempinä riskeinä tarttuvien sikatautien leviämisestä Suomeen ovat ihmiset, muut eläimet tai tuotteet. Ne ovat kuitenkin mahdollisia, koska esimerkiksi TGE:n ja salmonellan taudinaiheuttajat säilyvät tartuntakykyisinä sian elimistön ulkopuolella. Suomen sisäinen uhka tautien
leviämiseen ovat kaikki olosuhteiden ja toiminnan muutokset, jotka lisäävät eläinten
stressiä ja näin alentavat niiden vastustuskykyä. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa
eläintiheyden nousu, tuotannon keskittyminen, ristikkäinen ja jatkuva eläinliikenne, jatkuvatäyttöisyys, epäonnistunut ryhmien muodostus ja eläinten sekoittelu. (Kortesniemi
2005)
Evira ohjeistaa, että eläintautiepäilytilanteesta on ilmoitettava viipymättä eläinlääkärille. Vakavista eläintaudeista ilmoitusvelvollisia ovat eläinlääkärit ja laboratoriot,
sekä eläimistä vastuussa olevat toimijat ja *muut henkilöt, jotka osallistuvat eläinten tutkimiseen, hoitoon, käsittelyyn, kuljetukseen, lopetukseen, teurastukseen, metsästykseen,
pyyntiin, perkuuseen tai tarkkailuun. Ilmoitus tehdään viipymättä joko kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille. Eläimistä vastuussa olevan toimijan on
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ilmoitettava myös mahdollisesti vakavaan eläintautiin viittaavasta eläinten joukkosairastumisesta tai -kuolemasta, tai oleellisesta eläinten käyttäytymiseen tai tuottavuuteen liittyvästä muutoksesta, joka voi viitata vakavan eläintaudin esiintymiseen.
Evira, aluehallintovirasto tai kunnaneläinlääkäri tiedottavat puolestaan eläintautien esiintymisestä joko yleisesti kaikille tai kohdennetusti niille, joiden toimintaan eläintaudin
esiintyminen vaikuttaa, kuten teurastamoille tai meijereille. Eläintaudin leviämisen estämiseksi voidaan pyytää virka-apua poliisilta, pelastuslaitokselta tai puolustusvoimilta. Tällöin yhteistyön koordinaatiosta vastaa läänineläinlääkäri.
Kuolleiden eläinten aiheuttamalla riskillä voi olla varsinkin terveydellisiä ja
yhteiskunnallisia seurauksia, jos ihmiset tai eläimet joutuvat kosketuksiin raatojen kanssa.
Riski minimoidaan varastoimalla, kuljettamalla ja hävittämällä kuolleet eläimet
sivutuoteasetuksen edellyttämällä tavalla. Tautitilanteessa raatojen noutaminen tilataan
mahdollisimman nopeasti eläimen kuoltua. Tuottaja voi tilata Honkajoki Oy:n keräilyauton verkossa osoitteessa www.raatonetti.fi, automaattisella HELOS IVR -puhelinpalvelulla
tai soittamalla Honkajoki Oy:n tilauskeskukseen. Keräilyautoa odotettaessa raato on säilytettävä siten, ettei se houkuttele paikalle tuho- ja petoeläimiä. Jos raato on ehtinyt
pilaantua ja sen nostaminen keräilykonttiin kuormaimella ei todennäköisesti enää onnistu,
tulee siitä mainita noutotilauksen yhteydessä. Pilaantunut raato on pakattava tällöin suursäkkiin, jolloin se voidaan nostaa kuormaimella konttiin. Noudon yhteydessä keräilijältä
saa tositteen noudosta ja se on hyvä säilyttää kirjanpidossa. Honkajoki Oy laskuttaa tuottajaa jälkikäteen.
Sikojen raatoja voi toimittaa myös muihin sivutuoteasetuksen mukaan hyväksyttyihin luokan 2 käsittelylaitoksiin, joilla on lupa ottaa vastaan kyseistä ainesta. Noudon yhteydessä
täytetään aina raatokeräilylomake, josta yksi kappale jää tuottajalle. Lomake toimii samalla kuittina ja se tulee säilyttää kirjanpidossa.
Liitteenä 3 on Eviran ohje tiloille raatojen säilytyksestä keräilyä varten.

8.7.2 Kuljetus ja varastointi
Lietteen kuljetukseen, pumppaukseen ja varastointiin liittyy riski, että onnettomuuden
sattuessa lietettä voi päästä ympäristöön. Tästä aiheutuvia ekologisia seurauksia olisivat
maaperän ja mahdollisesti vesistön paikallinen ylikuormitus ravinteiden osalta. Yksittäisen
lietteenkuljetusonnettomuuden aiheuttamaa ympäristöhaittaa voidaan kuitenkin pitää
suhteellisen vähäisenä. Terveydellisiä ja yhteiskunnallisia seurauksia voisi aiheutua
lietteen hajuhaitoista tai esimerkiksi talousvesikaivon veden saastumisesta
onnettomuuden seurauksena. Riski minimoidaan rakentamalla lietesäiliöt, putkistot ja
kuilut tiiviiksi nitraattiasetuksen edellyttämällä tavalla. Kuljetuksen aikaiset riskit
minimoidaan käyttämällä asianmukaista, huollettua kuljetuskalustoa ja ohjeistamalla
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lietteen kuljettajat. Pidempikestoiset lietevuodot aiheuttaisivat maaperän ja vesistön
rehevöitymistä ja hygieniariskejä. Riskit minimoidaan toimijoiden omavalvontaan
sisältyvällä jatkuvalla tarkkailulla ja seurannalla, sekä ympäristöviranomaisten
suorittamalla tarkkailulla.
Tilanteessa, jolloin pellolle ei esim. märkyyden vuoksi päästä ajoissa lannanlevitykseen
voi liittyä riski, että varastointitilat täyttyvät. Riskiä pienentää riittävän
lantavarastotilavuuden varaaminen. Riskiä lantavarastojen täyttymiseen pienentää myös
vaihtoehdon VE1 lannan separointi kuiva- ja nestejakeeseen. Tällöin kuivajae voidaan
varastoida joko tilalla tai vastanottajan peloilla aumoissa ja nestejakeelle jää enemmän
varastointitilavuutta. Muutoin (VE0 ja VE2) varastointitilavuuden riittävyyteen voidaan
tarvittaessa varautua mm. vuokraamalla väliaikaista varastointitilaa tai mitoittamalla
lantavarastot yli vuoden tarpeeseen. Pöytyän alue ei kuulu varsinaiseen
tulvariskialueeseen.
Kuljetusongelmia voi ilmetä myös eläinkuljetuksissa kun tilalta viedään lihasikoja
teurastamolle. Syynä voi olla teurassikojen vastaanotto-ongelma tai ongelma
kuljetuskalustossa. Tilalla on sopimus HK:n kanssa, joka on velvoitettu sopimuksen kautta
järjestämään kuljetus ja vastaanottopaikka poikkeustilanteessakin.

8.7.3 Kaasumaiset yhdisteet sisätiloissa
Toiminnasta muodostuu erilaisia kaasumaisia yhdisteitä, kuten eläintiloissa ammoniakkia
(VE0, VE1, VE2) tai metaania mädätystoiminnassa (VE2). Haitallisten kaasujen
konsentroitumiseen varaudutaan varustamalla rakennukset riittävällä ilmanvaihdolla.
Biokaasulaitoksen putkistot ja varastointi ei tapahdu sisätiloissa.
Erittäin epätodennäköisenä riskinä voidaan mainita ihmisen terveydelle haitallisen
kaasumaisen yhdisteen kerääntyminen rakennuksen sisälle, jolloin kaasu voi aiheuttaa
terveydellisiä vaikutuksia rakennuksessa oleskeleville työntekijöille sekä eläimille. Riskit
minimoidaan asianmukaisella ilmastoinnilla ja ilmastoinnin ohjauksella ja seurannalla sekä
työntekijöiden ohjeistuksella.

8.7.4 Räjähdys/tulipalovaara (VE2)
Mikäli biokaasun linjastossa tapahtuu häiriö, purkautuu kaasu reaktorin katolta ilmakehään. Riskiä alentaa biokaasuvaraston käyttö, jonka tilavuus mitoitetaan riittäväksi ottamaan biokaasun talteen kattilan huoltojen ajaksi. Häiriötilanteen sattuessa lietteen
pumppaus reaktoriin voidaan lopettaa, jolloin kaasun tuotanto vähenee merkittävästi noin
neljännekseen täyden kapasiteetin kaasun tuotosta. Siten biokaasuvarasto toimii häiriötilanteen aikana mitoitusarvoa merkittävästi pidempiaikaisena varastona.
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Tilalle on laadittu pelastussuunnitelma, joka päivitetään laajennuksen yhteydessä. Pelastussuunnitelmaan lisätään myös biokaasulaitos. Biokaasulaitokselle laaditaan myös räjähdyssuojausasiakirjat. Lisäksi tila varustetaan riittävällä ensisammutuskalustolla.

8.7.5 Poikkeuksellinen sää
Poikkeuksellisten sääolosuhteiden ja niistä johtuvien tulvien ei arvioida aiheuttavan itse
hankealueille riskejä. Sen sijaan peltoalueilla tulvat voivat aiheuttaa ylimääräistä
ravinteiden ja maaperän valuntaa vesistöihin. Tulvariskeille pelloille ei lantaa levitetä.

8.7.6 Sähkökatkos
Odottamaton pitkittynyt sähkökatkos pysäyttää automaattisen ilmastoinnin, jolloin
sikalan sisätiloissa voi ilmeta kohonneita kaasu- ja pölypitoisuuksia. Pitkittynyt
sähkökatkos vaikuttaa myös valaistukseen ja veden saantiin.
Tilalla on varauduttu sähkökatkoksiin omalla varavoimalähteellä, jona toimii
dieselkäyttöinen aggregaatti. Aggregaatti käynnistyy heti sähkökatkon ilmettyä, eikä tilan
toiminnoissa tapahdu muutoksia.

8.7.7 Vaikutus
Tunnistettaessa toiminnassa aiheutuvat riskit sekä varautumalla niihin asianmukaisesti ei
laajentumisvaihtoehtojen arvioida lisäävän mahdollisuutta ympäristöonnettomuuksiin.
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9 VAIHTOEHTOEJN VERTAILU JA ARVIO TOTEUTUSKELPOISUUDESTA
Arvioinnin tulosten perusteella suoritettiin vaihtoehtojen vertailu ja arvio hankkeen eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta. Tarkasteltaessa ympäristövaikutuksia ei esille noussut
sellaisia vaikutuksia, joiden perusteella hanketta ei tulisi toteuttaa. Kokonaisuudessaan laajentaminen VE1 tai VE2 mukaisesti tuo joitakin lievästi negatiivisia vaikutuksia tai vaikutuksia
ei ole nykytilanteeseen verrattuna. Vaihtoehdon VE2 vaikutukset ovat vain lievästi suurempia
kuin vaihtoehdon VE1, minkä takia ne merkittiin arviointitaulukkoon samanarvoisiksi. Taulukkoon 9.1 on koottu yhteenveto ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista.

Copyright Watrec Oy 2017
Kokonainen tai osittainen kopiointi ilman oikeudenomistajan lupaa kielletty

88

Rantasen Tila Oy YVA-selostus - 2017

Taulukko 9.1. Yhteenveto ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista.
VE0

VE1

VE2

Haju

Selite
Lantamäärän kasvaessa myös hajumäärä
kasvaa. Ilman lannan käsittelyä (VE2,
VE2) hajumäärät olisivat suurempia.
Kasvava lantamäärä lisää myös kuljetuksia. Lannan levityksen aikoihin voi aiheutua vaikutuksia turvallisuuteen.
Havaittava muutos liikennemeluun on vähäinen. Ruuhkahuippuina vaikutus voi
kuitenkin olla selvä.
Liikennemäärien kasvaessa pakokaasupäästöt suurenevat.
Käytettäessä suojaimia ja hyviä työtapoja
kaasuilla ei ole vaikutusta.
Käytettäessä suojaimia ja hyviä työtapoja
pölyllä ei ole vaikutusta.
Käytettäessä suojaimia ja hyviä työtapoja
tilalla ei ole vaaraa että eläimistä tarttuisi tauteja ihmisiin.
Toiminnasta aiheutuva melu sijoittuu
pääasiassa sisätiloihin.
Noudattamalla rakennusmääräyksiä ei
maaperävaikutuksia arvioida olevan.
Kasvavalle lantamäärälle tarvitaan enemmän peltopinta-alaa, joka lisää myös
mahdollisuutta ravinnevalumille vesistöihin. Kokonaisravinnemäärissä muutos on
maltillinen molemmissa vaihtoehdoissa ja
noudattamalla levitysmääräyksiä haittoja
voidaan vähentää huomattavasti. Lannan
separointi ja biokaasulaitoskäsittely vähentävät lannan aiheuttamia ravinnevalumia.
Kasvava sikamäärä lisää ammoniakkipäästöjä maltillisesti. Vaikutus jää tod. näk.
vähäiseksi.
Hiilidioksiditase on kaikissa vaihtoehdoissa positiivinen, mikä lisää ilmastovaikutuksia.
Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta
luontoon. Lannan lisääntyvä käyttö voi
edistää monimuotoisuutta.
Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta
maankäyttöön tai maisemaan.
Lähinnä rakentamisesta ja purkamisesta
aiheutuvia tavan omaisia lyhytkestoisia
vaikutuksia (melu, pöly, liikenne)
Laajentuva toiminta ei lisää merkittävästi
ympäristöriskien mahdollisuutta, suojaustoimet kasvavat samassa suhteessa.

Liikennemäärät ja turvallisuus
Tieliikennemelu
Liikenteen pakokaasupäästöt
Kaasut
Pöly
Eläintaudit
Melu (toiminta)
Maaperä
Pohjavesi, pintavesi

Ammoniakkipäästöt ilmaan
Kasvihuonekaasupäästöt
Luonto ja monimuotoisuus
Maankäyttö, maisema, yhdyskuntarakenne
Rakentaminen ja käytöstä
poisto
Ympäristöriskit
Värikoodit:
positiivinen

lievästi positiivinen

ei vaikutusta nykytilanteeseen

lievästi negatiivinen
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10 TOIMINNAN VAIKUTUSTEN SEURANTA
Toiminnan vaikutusten seurannalla tarkoitetaan säännöllistä tietojen kokoamista ja
raportointia kanalatoiminnasta ja sen aiheuttamista vaikutuksista ympäristöön. Seuranta
on osa viranomaisvalvontaa sen toteamiseksi, että tila toimii annettujen lupaehtojen
mukaisesti ja että toiminnasta ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.
Seuranta on myös suunnittelun jälkiarviointia, sillä sen avulla saadaan tietoja
toteutettujen ympäristönsuojeluratkaisujen tehokkuudesta. Tämän perusteella voidaan
tarvittaessa tehostaa ympäristönsuojelutoimia, mikäli haittoja ilmenee. Osa seurannasta
tapahtuu omavalvonnan puitteissa. Hankkeen vaikutusten seuranta täsmentyy
ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.
Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on seurata seuraavia prosessimuuttujia vähintään
kerran vuodessa (BAT 29):
-

veden kulutus
sähkön kulutus
polttoaineen kulutus
tilalle tulevien ja sieltä lähtevien, myös kuolleiden, eläinten määrä
rehunkulutus
lantamäärä

LIITTEET
Liite 1 Viranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta
Liite 2 Hajumallinnusraportti
Liite 3 Eviran ohje raatojen säilytyksestä
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SANASTOA
1-luokan pohjavesialue: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
BAT: Best Available Techniques (paras käyttökelpoinen tekniikka)
BEP: Best Environmental Practise (ympäristön kannalta paras käytäntö)
h: tunti
ha: hehtaari
HTP: haitalliseksi tunnettu pitoisuus
kg: kilogramma
kk: kuukausi
km: kilometri
km²: neliökilometri
m: metri
m³: kuutiometri
MMM: maa- ja metsätalousministeriö
muinaisjäännös: Maassa tai vedessä säilynyt muisto menneistä sukupolvista. Kertoo elämisestä, asumisesta, liikkumisesta, elinkeinojen ja uskonnon harjoittamisesta sekä kuolleiden hautaamisesta. Voi erottua maisemassa, olla kokonaan maan peitossa tai veden
alla.
nitraattiasetus: Valtioneuvoston asetus, jolla rajoitetaan maataloudesta peräisin olevien
nitraattien pääseminen vesistöihin.
pohjavesialue: Pohjaveden täyttämä alue maa- ja kallioperässä. Pohjavettä syntyy, kun
sade- tai pintavesi imeytyy maakerrosten läpi tai virtaa kallioperän rakoihin.
TE-keskus: työ- ja elinkeinokeskus
VE: vaihtoehto
vrk: vuorokausi
Vt: valtatie
VTT: Valtion teknillinen tutkimuskeskus
YVA: ympäristövaikutusten arviointi
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