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TIIVISTELMÄ
Hankekuvaus ja -vaihtoehdot
Hankkeessa suunnitellaan emakkosikalan laajentamista Rekoisten kylässä
Nousiaisissa. Kiinteistö sijaitsee noin kaksi kilometriä Nousiaisten keskustasta
lounaaseen ja noin 1,5 kilometriä Maskun keskustasta luoteeseen. Myös biokaasulaitoksen perustamista sikaloiden yhteyteen selvitetään.

YVA-menettelyssä tutkittavia hankevaihtoehtoja ovat seuraavat:
VE0:

laajennushanketta ei toteuteta, nykytoiminta (1 250 emakkoa ja
400 siitossikaa) jatkuu

VE1/a:

nykysikalat laajennetaan 2 400 emakon ja 800 siitossian sikaloiksi

VE1/b:

nykysikalat laajennetaan 2 400 emakon ja 800 siitossian sikaloiksi sekä rakennetaan 35 000 t/v biokaasulaitos

VE2/a:

nykysikalat laajennetaan 4 000 emakon ja 2 000 siitossian sikaloiksi

VE2/b:

nykysikalat laajennetaan 4 000 emakon ja 2 000 siitossian sikaloiksi sekä rakennetaan 60 000 t/v biokaasulaitos

YVA-ohjelmavaiheessa mukana olivat myös vaihtoehdot VE3/a&b, mutta ne
poistettiin tarkastelusta yleisen mielipiteen ja ympäristövaikutusten laajuuden
takia. Vaihtoehdossa VE3/a suunniteltiin 8 000 emakon ja 4 000 siitossian sikaloita ja vaihtoehdossa VE3/b lisäksi 120 000 t/v biokaasulaitosta.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointi perustuu YVA-lakiin ja –asetukseen. YVAasetuksen mukaan YVA-menettelyä sovelletaan uuteen sikalaan tai sikalalaajennukseen, jossa kasvatetaan yli 900 emakkoa sekä jätteiden biologisiin käsittelylaitoksiin (esim. biokaasulaitos), jotka on mitoitettu vähintään 20 000
tonnin vuotuiselle jätemäärälle.
Vuorovaikutus
Eri sidosryhmien välinen vuorovaikutus ja kansalaisten osallistuminen ovat
keskeinen osa hankkeen YVA-menettelyä. Sekä ohjelma- että selostusvaiheessa järjestetään vuorovaikutustilaisuudet, joissa lähiasukkailla ja muilla
kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä hankesuunni-
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telmista ja hankkeen ympäristövaikutusten selvittämisestä. Yhteysviranomaisena toimivalle Varsinais-Suomen ELY-keskukselle voi ilmaista mielipiteensä
kuulutuksessa ilmoitettuna ajankohtana. Mielipiteensä voi ilmaista sähköpostitse, postitse tai toimittamalla kirjallisen vastineen henkilökohtaisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Myös vuorovaikutustilaisuuksissa on jaossa
mielipidelomakkeita. YVA-ohjelma ja –selostus ovat julkisesti nähtävillä kuulutusaikana ja lisäksi ne tulevat nähtäville Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Internet-sivuille.
Ympäristön nykytilan kuvaus
Hankekiinteistö on maakuntakaavassa merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi. Kiinteistö sijaitsee kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeän
alueella. Hanke-alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä keskustan
osayleiskaava, joka on oikeusvaikutukseton. Osayleiskaavan aluevarausmerkintä hankealueella on MY eli maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Aluetta ei ole asemakaavoitettu.

Ympäristövaikutusten kannalta herkät alueet (luonnonsuojelualueet, pinta- ja
pohjavedet, maisema-alueet) on selvitetty noin kahdeksan kilometrin etäisyydeltä hankkeesta. Lähiympäristön herkkiä alueita ja kohteita ovat mm. Hallusvuoren Natura 2000 –alue (noin 3 km), Mäksmäen luonnonsuojelualue (noin
2,5 km), Mynämäenlahden maisema-alue (noin 8 km), Hirvijoki (noin 140 m),
Linnavuoren (noin 0,8 km) ja Humikkala-Alhon (noin 2 km) luokan I pohjavesialueet. Kairisen vedenottamo on 6 km etäisyydellä Linnavuoren pohjavesialueella.

Mahdollisesti häiriintyvät kohteet (asutus, muut toiminnot) on selvitetty noin
kahden kilometrin säteellä. Mahdollisesti häiriintyviä kohteita ovat lähiasutus
(yli 50 asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöä 1,5 km säteellä), Maskun (noin 1,5 km)
ja Nousiaisten (noin 2 km) keskustat. Muita lähialueen toimintoja ovat broilerikasvattamo (noin 1,1 km) ja kuntorata (noin 1 km).
Ympäristövaikutusten arviointi
Hankkeen

olennaisimmat

ympäristövaikutukset

on

selvitetty

YVA-

selostusvaiheessa. Hankkeen kannalta keskeisiä ympäristövaikutuksia ovat
mm. seuraavat: ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, haju- ja liikennevaikutukset
sekä lannanlevityksen vaikutukset. Ympäristövaikutusten arviointi perustuu
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mm. seuraaviin tietoihin ja selvityksiin: annetut mielipiteet ja lausunnot, asukaskysely, vuorovaikutustilaisuudet, laskennalliset massa- ja energiataseet,
liikenneselvitykset, hajupäästöjen matemaattinen mallintaminen ja aiemmin
tehdyt ympäristöselvitykset (mm. maakuntakaavoituksen selvitykset). Tehtyjen
selvitysten perusteella on suoritettu asiantuntija-arvio eri ympäristövaikutuksista ja niiden merkittävyydestä.
Merkittävimmät ympäristövaikutukset eri hankevaihtoehdoissa
Vaihtoehtojen vertailun perusteella laajennusvaihtoehtojen välillä ei ole erityisen merkittävää eroa. Vaihtoehdon VE1/b ympäristövaikutukset arvioitiin pienimmiksi ja vaihtoehdon VE2/a suurimmiksi. Eri ympäristövaikutuksia tarkasteltiin yhteismitallisina, eikä mitään yksittäistä vaikutusta painotettu.

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

Toiminnasta aiheutuu tällä hetkellä hajuhaittaa lähiympäristössä, joskin vuosina 2012-2013 ei ole nykyisestä toiminnasta tullut yhtään valitusta tai huomautusta hajusta valvovalle ympäristölupaviranomaiselle Varsinais-Suomen ELYkeskukseen. Hajumallinnuksen perusteella jo nykyisestä toiminnasta aiheutuu
hetkellistä hajuhaittaa Nousiaisten ja Maskun keskustaan sekä tiettyjen maiden hajutuntien ohjearvot ylittyvät lähiasutuksen kohdalla. Toiminnasta aiheutuva haju, niin havaitun hajun hajutuntien määrä kuin maksimipitoisuudet lisääntyvät sikalatoiminnan laajentuessa. Virallista ohjearvoa, saatikka rajaarvoa, toiminnasta aiheutuvalle hajuhaitalle ei ole Suomen lainsäädännössä
määritetty, joten pelkän hajumallinnuksen perusteella ei voida sanoa, että jokin hankevaihtoehto olisi toteuttamiskelvoton. Biokaasulaitoksella ei arvioida
olevan toiminnasta aiheutuvaan hajuun merkittävää vaikutusta, kunhan prosessi ja hajunpuhdistus toimivat eikä häiriötilanteita synny.

Liikennevaikutukset ovat suurimmat biokaasulaitosvaihtoehdossa VE2/b, jossa biokaasulaitokseen tuodaan sikaloissa syntyvän lietelannan lisäksi käsittelyyn noin 28 000 tonnia muita raaka-aineita. Rekoistentien ja Lemuntien liikenneturvallisuuden parantamiseen tulee panostaa. Uusi tieyhteys sikalalta
Akkoistentielle parantaisi merkittävästi Rekoistentien turvallisuutta.
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Kaikkien hankevaihtoehtojen meluvaikutus on lievästi negatiivinen. Melua aiheutuu lähinnä lisääntyneestä liikenteestä sekä jonkin verran myös ilmanvaihdosta. Myös rakentamisesta ja aikanaan mahdollisesta käytöstä poistosta aiheutuu melua rakennus- ja purkutöistä.

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

Merkittäviä vesihuolto, pinta- tai pohjavesivaikutuksia ei arvioida olevan millään hankevaihtoehdolla. Toiminnan tarvitsema vesi tullaan kokonaan tai pääosin kattamaan omilla porakaivoilla. Suunniteltu kunnan toimittaman vesijohtoveden käyttö ei vaikuta veden toimitusvarmuuteen. Biokaasulaitoksessa käsitelty lanta on tehokkaammin kasvien hyödynnettävissä, joten ravinnevalumia
vesistöihin aiheutuu vähemmän. Lannanlevitystä ei tulla lisäämään nykyisillä
levityspelloilla, vaan lantaa levitetään uusille pelloille ja kuljetetaan kauemmas.
Luokitelluilla pohjavesialueilla ei levitetä lantaa.

Maankäyttöön ja maisemaan kaikilla hankevaihtoehdoilla arvioidaan olevan
negatiivinen vaikutus. Hankkeiden välittömään läheisyyteen ei ole mahdollista
kaavoittaa asutusta tai muita herkkiä toimintoja. Sikalalla on jo nykyisin merkittävä maisemavaikutus ja se lisääntyy uudisrakentamisen myötä. Maisema on
myös osa kulttuuriympäristöä, johon hankevaihtoehdoilla arvioidaan olevan
lievä negatiivinen vaikutus.

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

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

Aikataulu
YVA-menettelyn ja hankkeen alustava aikatauluarvio on seuraavanlainen:
YVA-ohjelma valmistui helmikuussa 2012, jonka jälkeen pidettiin vuorovaikutustilaisuus helmikuussa 2012. YVA-selostus valmistui toukokuussa 2013,
jonka jälkeen pidetään vuorovaikutustilaisuus kesäkuussa 2013. YVAmenettelyn arvioidaan päättyvän syys-lokakuussa 2013, jolloin yhteysviranomainen antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta. Laajennuksen ympäristölupamenettelyn arvioidaan alkavan syksyllä 2013 ja päättyvän noin vuoden kuluttua tästä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttamisen arvioidaan alkavan aikaisintaan loppuvuonna 2014.
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1. HANKEKUVAUS
Hankkeessa suunnitellaan emakkosikalan laajentamista Rekoisten kylässä
Nousiaisissa. Kuvassa 1 hankealue on ympyröity vihreällä. Kiinteistöt sijaitsevat noin kaksi kilometriä Nousiaisten keskustasta lounaaseen ja 1,5 kilometriä
Maskun keskustasta luoteeseen. Myös biokaasulaitoksen perustamista sikaloiden yhteyteen selvitetään. Biokaasulaitoksessa on alustavasti suunniteltu
käsiteltävän lietelantaa, peltobiomassaa, elintarviketeollisuuden sivutuotteita ja
kunnallisia jätevesilietteitä.

Kuva 1. Hankkeen sijainti
(Maanmittauslaitos, 2011, kopiointilupa 790/KP/11).

1.1. HANKKEEN TARKOITUS
Hankkeen tarkoituksena on perustaa sikalayksikkö alueelle, jonka läheisyydessä on merkittävä määrä kasvinviljelytiloja, jotka voisivat hyödyntää lietelantaa lannoituksessa. Hankkeessa suunnitellaan rakennettavan tehokas sikalayksikkö alan parhaita käytäntöjä noudattaen. Hankkeen mukaisilla eläinyksikkömäärillä on mahdollista pärjätä myös tulevaisuudessa edelleen kiristyvässä kilpailutilanteessa. Halpa tuontiliha ja sianlihasta maksettava alhainen
tuottajahinta vaativat tuottajia panostamaan joko suuriin yksikkökokoihin tai
erikoistumaan esim. luomutuotantoon.
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Hankkeessa suunnitellaan ja selvitetään myös biokaasulaitoksen perustamista
sikalan yhteyteen. Biokaasulaitoksen tuottamalla energialla voidaan kattaa sikalan tarvitsema sähkö- ja lämpöenergia ja tuottaa samalla maanparannus- ja
lannoitevalmisteita. Sian lietelannan lisäksi biokaasulaitoksessa on alustavasti
suunniteltu käsiteltävän muitakin elintarviketeollisuuden, kaupan ja yhdyskuntien tuottamia sivutuotevirtoja. Biokaasulaitoksen kasvihuonekaasutase on
negatiivinen ja ilmastovaikutus positiivinen eli sen toiminta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

1.2. HANKKEEN SUUNNITTELUTILANNE
Aki Alituvalla on 1 250 emakolle ja 400 siitossialle voimassa oleva vuonna
2007 myönnetty ympäristölupa. Hankkeessa on laadittu alustavat asemakuvat
ja hankkeen toteutus on tarkoitus aloittaa vuonna 2014-15. Biokaasulaitoksen
toteutussuunnitelmat ovat vielä esisuunnitteluasteella, eikä tarkoista teknisistä
ratkaisuista ole YVA-menettelyn aikana tietoa.

1.3. HANKKEEN LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN
Hanke ei suoraan liity muihin hankkeisiin. Aki Alitupa suunnittelee yhdessä
Mika Lempiäisen kanssa lihasikalan perustamista Tarvasjoelle. Emakkosikalan tuottamia porsaita on tarkoitus kasvattaa Tarvasjoen lihasikalassa.

Hanke tukee valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Jätesuunnitelman yhtenä tavoitteena on edistää biokaasun laitosmaista tuotantoa ja käyttöä. Ohjelmassa asetetaan yhdeksi keinoksi edistää maatilojen biokaasulaitosten rakentamista suuntaamalla maatalouden investointi- ja kehittämistukia maatilakohtaisiin biokaasulaitoksiin. Päämäärässä 4: Jätehuollon
haitallisten ilmastovaikutusten vähentäminen -kohdassa todetaan, että karjanlanta yms. biohajoavat jätteet tarjoavat merkittävän potentiaalin biokaasun
tuottamiseen. Tavoitteeksi suunnitelmassa asetetaan, että vuonna 2016 käsiteltäisiin biokaasulaitoksissa noin 10 % syntyvästä lantamäärästä, noin 2,1
miljoonaa tonnia. Toinen tavoite suunnitelmassa on, että kaikki maaseudun
elinkeinotoiminnassa syntyvä lanta hyödynnetään. (Ympäristöministeriö, 2008)
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Etelä- ja Länsi-Suomen alueellisessa jätesuunnitelmassa esitetään biokaasutuskapasiteetin lisäämistä alueella niin, että kierrätyksen lisääminen onnistuu
suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Biokaasutus- yms. käsittelylaitoksia esitetään perustetavaksi tarpeen mukaan. Ohjelmassa nähdään
tarkoituksenmukaisena, että maatilakokoluokan biokaasulaitoksilla käsitellään
biojätteiden, lietteiden, lannan ja peltojen vihermassojen eri yhdistelmiä. (Pirkanmaan ympäristökeskus, 2009)

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan maatalouden osalta on huolehdittava, etteivät mahdolliset lisäpäästövähennystavoitteet merkitse kotimaisen tuotannon rajoittamista ja kotimaisten tuotteiden korvaamista tuontielintarvikkeilla. Mädätyksen osuutta on tarkoitus kasvattaa kompostoinnin kustannuksella. Maatalouspohjaisen biomassan energiakäytön edistämistä painotetaan erityisesti muiden kuin ruoaksi kasvien tai kasvinosien tuotantoa ja käyttöä sekä elintarvikeketjun sivujakeiden ja jätteiden (ml. lanta) käyttöä. Edistetään toimia, joilla kehitetään suljettuja ravinne- ja ainekiertoja maatalouspohjaisessa energiantuotannossa. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013.) Sikalahanke tukee osaltaan kotimaista lihantuotantoa ja biokaasulaitos edistää energiaja ilmastostrategian tavoitteita.

Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma (2012–2015) haluaa tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaan. Tavoitteena on, että ravinteita vuotaa merkittävästi nykyistä vähemmän ympäristöön ja edelleen Saaristomereen. Itämerihuippukokouksessa 2010 Suomen hallitus sitoutui siihen, että Saaristomeren
hyvä tila saavutetaan vuoteen 2020 mennessä mm. seuraavilla tehostetuilla
toimilla: Vähennetään maatalouden ravinnekuormitusta Saaristomereen laskevalla valuma-alueella, pyritään ravinteiden kierrättämisen esimerkkialueeksi
sekä vähennetään yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesikuormitusta. Saaristomeren valuma-alueelle ollaan parhaillaan laatimassa ravinteiden käytön
yleissuunnitelmaa. Saaristomeren ravinteiden käytön yleissuunnitelman tavoitteena on esittää aluekohtaisia ravinteiden käytön vähentämiseen tähtääviä
toimenpiteitä. Tavoitteena on, että esitetyt toimenpiteet ovat toteuttamiskelpoisia niin ympäristöllisesti, teknisesti kuin yhteiskunnallisestikin. Biokaasulaitoskäsittelyn avulla ravinteiden kierrätystä voidaan tehostaa.
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1.4. HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT JA SUUNNITELMAT
Hanke kuuluu YVA-menettelyn piiriin YVA-asetuksen (713/2006) hankeluettelon (6 §) perusteella.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan rakennusluvan myöntäminen
suunnittelutarvealueelle edellyttää, että rakentaminen:
1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä
3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai
kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.
Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hankealue tulee kaavoittaa. Nousiaisten kunta valmistelee parhaillaan osayleiskaavaa, joka ulottuu sikalan hankealueelle.

YVA-menettelyn jälkeen hankkeen toteuttamiseksi tulee hakea ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaista ympäristölupaa. Toimivaltaisena lupaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lupaviranomainen ei voi
myöntää hankkeelle ympäristölupaa ennen kuin sen käytössä on ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto.

Hankkeen toteuttaminen vaatii maakäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen rakennusluvan. Toimivaltaisena lupaviranomaisena toimii Nousiaisten
kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Mikäli biokaasulaitoksen tuottamaa biokaasua hyödynnetään kaasuna laitoksen ulkopuolella, sovelletaan maakaasuasetusta (1058/1993). Biokaasun siirtoputkiston rakentamiseen vaaditaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) myöntämä lupa. Biokaasulaitoksella varastoidaan kaasua määrä, joka
velvoittaa tekemään ilmoituksen Tukesille. Varastoidun kevyen polttoöljyn
määrä ylittää ilmoitusvelvollisuusrajan (10 t), jos polttoainesäiliötilavuutta on
15 m3. Eri vaarallisten kemikaalien kertavarastointimäärien suhdelukujen
summa ei ylitä missään vaihtoehdossa yhtä, joten vaarallisten kemikaalien te-
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ollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen mukaista lupaa ei
tässä yhteydessä tarvitse tehdä.

Lannan tuotteistaminen markkinoille sekä yhteiskäsittely biokaasulaitoksessa
tilan ulkopuolisten jätejakeiden, kuten erilliskerätty biojäte ja puhdistamoliete,
ovat toimintoja, joilta edellytetään sekä ilmoituksen toimittamista Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle, että sivutuoteasetuksen ja lannoitevalmistelain
mukaista laitoshyväksyntää.

Jos eläimessä epäillään esiintyvän vastustettavaksi määrättyä eläintautia, tulee toiminnanharjoittajan ottaa välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin.
Mikäli pohjavettä otetaan yli 250 m3/d, vaaditaan vedenottoon Etelä-Suomen
aluehallintoviraston myöntämä lupa. Myös pienemmissä ottomäärissä voidaan
tarvita lupa, mikäli pienempi ottomäärä voi aiheuttaa pohjaveden laadun tai
määrän muuttumista (pohjaveden muuttamiskielto).
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2. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
2.1. LAINSÄÄDÄNTÖ
YVA-menettely pohjautuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
(468/1994). YVA-lakia on muutettu seuraavin säädöksin: 59/1999, 267/1999,
623/1999, 1059/2004, 201/2005, 458/2006 ja 1584/2009. Lain tavoitteena on
edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista
suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Valtioneuvoston asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (VNa
713/2006) säädetään tarkemmin lain soveltamiseta ja viranomaisten tehtävistä. YVA-menettelyä sovelletaan YVA-asetuksen mukaisiin uusiin ja laajennushankkeisiin kuten sikaloihin, joissa kasvatetaan yli 900 emakkoa sekä jätteiden biologisiin käsittelylaitoksiin, jotka on mitoitettu vähintään 20 000
tonnin vuotuiselle jätemäärälle. YVA-asetusta on muutettu seuraavin säädöksin: 1812/2009 ja 359/2011.

2.2. ARVIOINTIOHJELMA
YVA-menettely alkaa virallisesti, kun hankevastaava toimittaa YVA-ohjelman
yhteysviranomaiselle. YVA-asetuksen mukaan arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa määrin:

1) tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista,
maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin sekä hankkeesta vastaavasta;
2) hankkeen vaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton;
3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin
rinnastettavista päätöksistä;
4) kuvaus ympäristöstä, tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja
suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista;
5) ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta;
6) suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä; sekä
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7) arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta sekä arvio selvitysten
ja arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.

2.3. ARVIOINTISELOSTUS
YVA-asetuksen mukaan arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa
määrin:

1) arviointiohjelman tiedot tarkistettuina;
2) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin
sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin;
3) hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, kuvaus toiminnasta,
kuten tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, liikenteestä, materiaaleista,
ja arvio jätteiden ja päästöjen laadusta ja määristä ottaen huomioon hankkeen
suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheet mahdollinen purkaminen mukaan lukien;
4) arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto;
5) selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista, käytettyjen tietojen mahdollisista puutteista ja keskeisistä epävarmuustekijöistä, mukaan lukien arvio mahdollisista ympäristöonnettomuuksista ja niiden seurauksista;
6) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta;
7) ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia;
8) hankkeen vaihtoehtojen vertailu;
9) ehdotus seurantaohjelmaksi;
10) selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen;
11) selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on
otettu huomioon; sekä
12) yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto 1–11 kohdassa esitetyistä tiedoista.
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2.4. OSAPUOLET
Hankkeesta vastaava on vastuussa hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta. Tässä hankkeessa hankevastaavana ja yhteyshenkilönä toimii Aki Alitupa.

Yhteysviranomainen vastaa hankkeen kuuluttamisesta, kirjallisten lausuntojen
ja mielipiteiden keräämisestä sekä oman lausuntonsa antamisesta. Tässä
hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus, jonka
yhteyshenkilönä toimii ylitarkastaja Seija Savo.

YVA-konsultti vastaa hankevaihtoehtojen ympäristövaikutusten puolueettomasta ja asiantuntevasta selvittämistä ja arvioinnista. Tässä hankkeessa YVAkonsulttina toimii AIRIX Ympäristö Oy, jonka yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Mika Manninen.

Hankkeen vaikutusalueen ihmiset ovat erittäin tärkeässä roolissa YVAmenettelyn aikana. Lähialueen ihmiset tuntevat hyvin lähiympäristönsä ja ovat
täten erittäin tärkeä tietolähde ja selvityksen tukiverkosto.

Hanke- ja lähialueen kuntien (Nousiainen, Masku) viranomaiset ja luottamushenkilöt toimivat tärkeinä linkkeinä välittäessään hankkeesta tietoa ja näkemyksiä. ELY-keskus pyytää lausunnot vaikutusalueen kunnilta sekä muilta
hankkeen kannalta olennaisilta asiantuntijatahoilta.

Kuvassa 2 on havainnollistettu hankkeen kannalta olennaisten osapuolten välistä suhdetta. Kaikkien osapuolten välinen avoin ja rakentava vuorovaikutus
on erittäin tärkeää YVA-menettelyn onnistumisen kannalta.
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Hankevastaava
Yhteysviranomainen
ja muut
viranomaiset

YVA-konsultti
ja muut asiantuntijat

YVAhanke
Kunnan
viranomaiset
ja luottamushenkilöt

Lähialueen
asukkaat ja
toimijat
Muut sidosryhmät

Kuva 2. Hankkeen osapuolet.

2.5. VUOROVAIKUTUS
Eri sidosryhmien vuorovaikutus ja tietojen vaihto on keskeinen osa YVAmenettelyn toteuttamista. YVA-menettelyn aikana järjestetään kaksi julkista
vuorovaikutustilaisuutta, joissa eri sidosryhmillä on mahdollisuus esittää omat
mielipiteensä hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten selvittämisestä. Hankevastaava esittelee hankkeen yleisesti, yhteysviranomainen kertoo YVAmenettelystä ja sen tarkoituksesta ja YVA-konsultti esittelee suunnitelman arvioinnin toteuttamiseksi (ohjelmavaihe) ja arvioinnin tulokset (selostusvaihe).

Yhteysviranomainen huolehtii arviointiohjelman ja –selostuksen tiedottamisesta kuuluttamalla siitä viipymättä vähintään 14 päivän ajan hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla. Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa
kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää vähintään 30 päivää ja enintään 60
päivää. Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta kuukauden
kuluessa lausuntojen ja mielipiteiden antamiseen varatun ajan päätyttyä. Se-
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lostusvaiheessa vastaava yhteysviranomaisen lausunnonantamisaika on kaksi
kuukautta.

Yhteysviranomaisen edustajan kanssa pidettiin hankkeesta alustava neuvottelu 23.9.2011, jolloin käytiin läpi hankkeen kannalta olennaisia ympäristövaikutuksia ja niiden selvittämistä. Yhteysviranomaisen edustajan mukaan keskeisiä ympäristövaikutuksia sikalahankkeissa ovat haju, liikenne ja joissain tapauksissa melu. Hankeajatuksista on alustavasti keskusteltu Nousiaisten kunnanjohtajan kanssa tammikuussa 2012.

Arviointiohjelma oli kuulutusaikana 20.2.2012 – 23.3.2012 julkisesti nähtävillä
Nousiaisten ja Maskun kunnanvirastoissa ja kirjastoissa. Arviointiohjelma on
myös nähtävillä Internetissä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kotisivuilla
(www.ely-keskus.fi > Oikopolut tietoon: Ympäristönsuojelu – YVA > Vireillä
olevat YVA-hankkeet: Varsinais-Suomi > Eläinten pito). Myös arviointiselostus
tulee nähtäville em. paikkoihin.

YVA-ohjelmasta pidettiin vuorovaikutustilaisuus 27.2.2012, johon osallistui
osanottajalistan mukaan 38 henkilöä. Vuorovaikutustilaisuudessa tilaisuudessa keskusteltiin mm. seuraavista aiheista:
-

miltä viranomaisilta pyydetään lausunnot

-

ovatko lausunnot julkisia

-

ovatko ihmisiin kohdistuvat vaikutukset mukana

-

pyydetäänkö lausunto jätevesien osalta

-

lähialueen hajuhaitat

-

sijoituspaikkaa pidettiin epäsopivana

-

biokaasulaitos on teollista toimintaa, joten syytä kaavoittaa

-

biokaasulaitoksen hajuhaitat

-

Hirvijoki lähellä

-

mihin lanta on mahdollista levittää

-

lannan separointi on lisännyt hajuhaittoja

-

liikennöinti tapahtuu pihojen läpi, pitäisi rakentaa uusi tie

-

pitääkö lannanlevityspäivien määrä paikkansa, millaisella kalustolla lantaa
levitetään

-

lantavarastot pitäisi kattaa

-

biokaasulaitoshanke on utopistinen

-

metsä vähentäisi hajuhaittaa
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-

vaikutusalue pitäisi olla laajempi

-

miten voidaan arvioida tulevaa hajuhaittaa

2.6. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
Yhteysviranomaisena toimivalle Varsinais-Suomen ELY-keskukselle toimitettiin 10 lausuntoa ja 24 mielipidettä. Yhteysviranomainen antoi YVA-ohjelmasta
lausuntonsa 15.5.2012.

Yhteysviranomaisen lausunto on liitteenä 1. Taulukkoon 1 on poimittu lausunnon keskeiset osiot ja miten niihin on YVA-selostuksessa vastattu.
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Taulukko 1. Yhteysviranomaisen lausunnon huomiointi YVA-selostuksessa.
Lausunto

Lausunnon huomiointi

Hankekuvaus
Hankealuetta koskevat kiinteistötiedot tulisi esittää laajemmin. Tiedot on esitetty laajemmin ja jokiranMyös hankkeen sijainti jokirannassa tulee selkeämmin käydä tasijainti on tuotu selkeästi esille.
ilmi arviointiselostuksesta.

Biokaasulaitoksen osalta ohjelmassa esitetty tekninen kuvaus

Biokaasulaitoksen tekninen kuvaus ja

jää ylimalkaiseksi ja sitä pitää tarkentaa ja selkeyttää. Jos

asemakuvat lisätty. Biokaasua ei ole

biokaasua myydään valtakunnan verkkoon, tulee esittää,

tarkoitus myydä valtakunnan verkkoon.

edellyttääkö se uusia voimalinjoja. Hankekuvauksesta tulee

Karjula on huomioitu. Suunnitteilla ei ole

käydä ilmi myös kemikaali- ja polttoainevarastot sekä biokaa-

etälietesäiliöitä.

sulaitoksen toimintaan liittyvä jätevesien/rejekti-vesien käsitte-

toehdoissa on tarkoitus tehdä etämädä-

ly. Hankkeen kokonaisuuteen liittyvä karjularakennus (ny-

tesäiliöitä, mutta niiden sijoittumista ei

kysikalasta noin 500 metrin päähän koilliseen rakennettava

ole vielä suunniteltu.

Biokaasulaitosvaih-

sikala) tulee ottaa arvioinnissa huomioon. Hankekiinteistön
nykyisen toiminnan rehusiilojen, varastoalueiden ym. mahdollinen muutos tulee ottaa huomioon kuvauksessa. Toimintaan
suunnitellut etälietesäiliöt tulee esittää osana hanketta sikäli
kun lietesäiliöiden sijoittuminen on suunniteltu.

Miten hankkeessa tehtävät ratkaisut toteuttavat parhaan käy- Sikala- ja biokaasulaitoksen toimintaa
tettävissä olevan tekniikan periaatetta.

on arvioitu suhteessa IPPC:n BATdokumentteihin.

Hanke edellyttää ELY-keskuksen käsityksen mukaan maan- Menettely on tarkennettu.
käyttö- ja rakennuslain mukaista kaavoitusta ja menettely sen
osalta tulee vielä tarkentaa arviointiselostukseen.

Lausunnoissa esitetyt tarkennukset lupa- ja ilmoitusmenette- Tarkennettu.
lyihin tulee täsmentää arviointiselostukseen.

Valtakunnallinen ja alueellinen jätesuunnitelma sekä ilmasto- Jätesuunnitelmat on huomioitu ja hanja energiapoliittiset ohjelmat tulee ottaa huomioon.

ketta on peilattu kansallisen energia- ja
ilmastostrategian tavoitteisiin.
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Vaihtoehtojen käsittely
Hankkeen sijoittamispaikalle on esitetty kuusi erilaista vaihto- Toiminnan sijoittamiselle toiseen paikehtoa ja hankkeen toteuttamatta jättämisvaihtoehto. Tarkaste- kaan ei ole teknis-taloudellisia mahdollilussa on vain yksi sijoituspaikka, jonka osalta perusteet on suuksia.
lähtökohtaisesti esitetty arviointiohjelmassa riittävällä tavalla.
Hanketta koskevien, hankkeesta vastaavan omistuksessa
olevien tilojen osalta on tarpeen harkita, onko toiminnan sijoittamiselle olemassa vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Vaikutukset ja niiden selvittäminen
Arviointimenetelmien valinnassa ja kuvaamisessa keskeistä Arviointimenetelmät kuvattu, myös haon, että arviointimenetelmällä saadaan ennakolta riittävän jun matemaattinen mallinnus kuvattu.
luotettava selvitys aiheutuvasta vaikutuksesta. Sen vuoksi
arviointimenetelmien kuvausta tulee vielä tarkentaa ja erityisesti hankkeen keskeisimmän vaikutuksen, hajun osalta selvittäminen menetelmineen tulee selkeästi esittää. Arviointimenetelmät tulee riittävässä määrin ”avata” ja esittää ne kunkin selvitettävän vaikutuksen yhteydessä.

Nykytilan kuvauksessa olemassa oleva sikala toiminta tulee Esitetty.
myös esittää, vaikka se ohjelman eri kohdissa on osana arvioinnissa mukana.

Arvioinnin ulottaminen lähtökohtaisesti vähintään kahden ki- Arvioinnin rajaus on laajennettu 2 km
lometrin säteelle on tarpeellista ottaen huomioon hankkeen etäisyydelle hankkeen keskipisteestä.
sijainti ja toiminnan häiriötilanteet. Vaikutusalueiden hahmottamista helpottaisi myös vaikutusalueiden rajaaminen kartalle.
Alustava vaikutusalueen rajaus on edellä mainitulla lähivaikutusalueen laajentamisella asianmukainen. Arvioinnin tarkemmat rajaukset tulee esittää kunkin arvioitavan vaikutuksen
yhteydessä ja tarkentaa vaikutusalueet arviointiselostukseen.

Hajuvaikutus on hankkeen merkittävin ja keskeisin vaikutus. Hajun vaikutusten arvioinnissa on huoKysymys on myös varsin suuresta hankkeesta, minkä vuoksi mioitu konkreettisten haitantorjuntatoihajun vaikutuksen riittävän tarkka selvittäminen konkreettisine mien vaikutus. Hajumallinnus on tehty
haitantorjuntatoimineen on tarpeen arviointiselostuksessa. olfaktometriseen mittaukseen perustuArviointiohjelmassa on esitetty, että hajuvaikutusten arviointi en.
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tulee perustumaan hajupäästöjen matemaattiseen mallintamiseen ja että hajupäästötietoina käytetään vastaavien aiempien hankkeiden mitattuja hajupäästötietoja. Hankkeen laajuuden ja sijainnin vuoksi on tarpeen, että mallinnus tehdään
olemassa oleva toiminta huomioon ottaen olfaktometriseen
mittaukseen perustuen, jotta saadaan mahdollisimman luotettava ennakollinen käsitys hajun leviämisestä.

Hajun vaikutusten arvioinnista tulee käydä ilmi myös konk- Näin on toimittu.
reettisten haitantorjuntatoimien vaikutus. Hajunpoistoon liittyvät ratkaisut tulee esittää mahdollisimman avoimesti. Tässä
tarkoituksessa myös lannan jäähdyttäminen, ilmastoinnin periaatteet ja mahdollinen poistoilman hajusuodatus tulee käsitellä.

Biokaasulaitoksen hajupäästöjen arvioinnissa on tarpeen ot- Positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia on
taa huomioon sekä myönteiset että kielteiset kokemukset tuotu esille erityisesti mädätteen ja bioolemassa olevien biokaasulaitosten toiminnasta.

kaasulaitoksen

häiriötilanteiden

haju-

päästöjen osalta.

Toiminta aiheuttaa myös jossain määrin melua, joka tulisi laa- Sikala- ja biokaasulaitoksen toiminnandultaan ja merkitykseltään mainita muutoinkin kuin rakenta- aikainen melu huomioitu vaikutusten
misaikaisena vaikutuksena.

arvioinnissa.

Sekä Maskun että Nousiaisten lähialueen asukkaiden näke-

Asukaskysely on tehty siten, että se on

mysten kartoittaminen riittävän kokoiseen otantaan perustu-

tavoitteena ollut toimittaa kaikille 1,5 km

valla asukaskyselyllä on tarpeellista. Esitetty 30 lähitalouden

ja systemaattisena otantana 1,5 – 5 km

kattava kysely on liian suppea, kyselyn otannan tulee olla

säteellä sijaitseville kiinteistöille. Kysely-

huomattavasti laajempi ja tuoda jonkin verran esiin näkemyk-

lomakkeita on toimitettu noin 480 kpl.

siä myös lähialuetta laajemmalta. Myös internet-sivujen käyt-

Asukaskyselyn toteutuksesta on vas-

töä tulee harkita asukasnäkemysten esille saamiseksi. Arvi-

tannut Turun ammattikorkeakoulu.

ointimenettelyn toteuttamiseen ei ole liitetty vuorovaikutusta
tukevaa ohjaus- tai seurantaryhmää, minkä vuoksi konkreettinen tieto alueen asukkaiden näkemyksistä puuttuu. Yhteysviranomainen pitää tässä tapauksessa asukaskyselyä tarpeellisena.
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Arviointiohjelmassa on esitetty mm. lähialueella olevat koti- Yhteisvaikutuksia hajuhaitan osalta on
eläintuotanto- ja muut mahdollisesti ympäristöhaittoja aiheut- käsitelty laadullisesti.
tavat kohteet. Näiden kohteiden ja suunniteltavan hankkeen
mahdollista yhteisvaikutusta tulee käsitellä arviointiselostuksessa.

Arviointiselostuksessa tulee esittää maaperään sekä pinta- ja Pinta- ja pohjavesivaikutukset on esitetpohjavesiin kohdistuvat vaikutukset. Vedenhankinta ja sen ty kuten myös hankkeen vaikutukset
vaikutukset pohjavesivaroihin ja kuntien vedenottamoiden vedenhankintaan. Lähialueen talousvetoimintaan tulee sisällyttää arviointiin. Hankkeen vaikutusta sikaivot on selvitetty asukaskyselyn yhsekä pohjavedenoton että pintavesivaikutusten kannalta alu- teydessä

lähetetyllä

kaivokartoitus-

een talousvesikaivoihin on tarpeen selvittää arviointiselostuk- kyselyllä.
sessa. Mahdolliset talousvesikaivot vaikutusalueella olisi hyvä
selvittää jo tässä vaiheessa. Pintavesiin vaikuttavat lannanlevitys ja ravinnehuuhtoumat, joiden vaikutus tulee ottaa huomioon. Hankkeen ja lannanlevityspeltojen läheisyydessä olevien vesistöjen, erityisesti Hirvijoen tilaan kohdistuva vaikutus
tulee selvittää.

Peltoalan riittävyyttä tulee tarkastella ottaen huomioon nykyi- Peltoalan riittävyyttä on tarkasteltu.
set levityspellot ja suunnitellulla lannanlevitysalueella olevat
muut ja mahdolliset tiedossa olevat uudet suuryksikköhankkeet. Kun myös maatalouden ympäristötukijärjestelmää uudistetaan, tulee ottaa huomioon, aiheutuuko tästä mahdollisesti
muutoksia lähivuosina lannanlevityksen vaatimaan pintaalaan.

Maisema- ja kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten selvit-

Hankkeen

tämisessä huomiota on kiinnitettävä myös siihen, miten hanke

arvioitu. Maisemavaikutusten arvioinnin

mahdollisesti rajoittaa muuta maankäyttöä ympäristössään tai

pohjaksi on laadittu havainnekuvia. Ym-

edellyttää suojaetäisyyksiä mm. asutukseen nähden. Hank-

päristöministeriön 20.3.2013 vahvista-

keen maisemaan kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa raken-

man maakuntakaavan määräykset on

nusten koko ja sijoittuminen sekä niiden suhde olemassa ole-

huomioitu. Nyynäisten kartano on lisät-

vaan maisemaan ja asutukseen tulee olla arvioinnin pohjana.

ty.

Uuden rakentamisen maisemavaikutukset tulee arvioida riittävin havainnekuvin. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon hankealueen maiseman paikallisesti ja maakunnallisesti arvokas
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merkitys, joka ilmenee mm. Nousiaisten kunnanvaltuuston
hyväksymästä rakenneyleiskaavasta sekä ennakoida myös
vahvistettavana olevassa maakuntakaavaehdotuksessa olevat määräykset. Maskun puolelle, samalle peltoaukealle sijoittuu maakuntakaavana voimassa olevan seutukaavan RKYkohde Nyynäisten kartano, SU-2 441, jota ei ole arviointiohjelmassa huomioitu.

Maankäyttöä koskevan osan kaavoja koskevat tiedot tulee Kaavakartat on päivitetty.
karttoineen esittää ajantasaisina. Esim. sivulla 35 oleva kuva
21 maakuntakaavana voimassa olevasta seutukaavasta karttapalvelu Lounaispaikasta on yleistetty versio eikä vastaa
virallista otetta seutukaavakartasta. Arviointiselostuksessa
tulee käyttää hyväksyttyihin kaavoihin kuuluvia otteita.

Sivuilla 35-36 on maakuntakaavaehdotuksesta tekstiä ja ote

Maakuntakaava on vahvistettu. Maa-

ympäristöministeriössä vahvistettavana olevasta kaavasta.

kuntakaavan kaavamääräys on lisätty

Vaikka maakuntakaavaa ei vielä ole vahvistettu, on sen in-

selostukseen. Maisemavaikutukset on

ventoinnit otettava huomioon. Arviointiselostukseen on siksi

arvioitu.

tarpeen lisätä, että maakuntakaavan rasterimerkintään liittyy
kaavamääräys: ”Maisema-arvojen tulee olla lähtökohtana
alueelle laadittaville suunnitelmille ja toimenpiteille. Suunnitelmien ja toimenpiteiden alueella tulee olla maiseman arvoja
turvaavia ja edistäviä ja ottaa huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet. Maisemaan vaikuttavien suunnitelmien ja hankkeiden (korkeiden rakennelmien) yhteydessä
maisemavaikutukset tulee erikseen arvioida. Rakentamisen
manneralueella tulee kohdistua aukeamien reunoille olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen ja edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä.

Arviointiselostukseen tulee tarkistaa Nummen läntisen alueen Nummen läntisen alueen osayleiskaaosayleiskaavan sijoittuminen suhteessa hankealueeseen se- van sijoittuminen ja rakenneyleiskaavakä käyttää hyväksytyn rakenneyleiskaavan karttaa, sillä oh- kartta on päivitetty.
jelman kuva 24 ei vastaa hyväksyttyä rakenneyleiskaavaa.

Koska varsin massiivista rakentamista (kuva 8, sivu 24) suun- Maaperävaikutuksia on arvioitu.
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nitellaan aivan jokirantaan, jossa kantava moreeni tai kallio on
noin 10-13 metrin syvyydessä, on mahdolliset vaikutukset
jokirannan maaperän vakavuuteen sekä siitä aiheutuvat riskit
selvitettävä.

Liikennöintiä on esitelty ohjelman sivuilla 19-20, kuva 5. Siinä Karjusikala on lisätty.
ei ole mainittu hankkeen kokonaisuuteen kuuluvaa karjusikalaa, joka sijaitsee radan toisella puolella. Sinne kulku tapahtuu
tilakeskuksen kohdalla olevan tasoristeyksen kautta. Liikennemäärien mahdollisesti kasvaessa vaikutukset ja riskit kasvavat, mikä tulee ottaa huomioon arvioinnissa.

Hankkeen rakentamisaikaisia vaikutuksia arvioitaessa tulee Uusia vesijohtolinjoja ei ole suunnitteilla.
ottaa huomioon myös hankkeen edellyttämät mahdolliset ve- Biokaasua ei ole tarkoitus syöttää maasijohtolinjat sekä biokaasun syöttämiseksi sikalarakennuksiin kaasuverkkoon.

Rakentamisaikaisten

tai mahdollisesti maakaasuverkkoon. Rakentamisaikaisten vaikutusten tarkastelua on jäntevöitetty.
vaikutusten tarkastelua tulee myös hankkeen pitkähkön toteuttamisajan vuoksi jäntevöittää hankkeen muiden vaikutusten tarkasteluun nähden.

Toiminnan aikaiset riskit ja ympäristöonnettomuuksien mah-

Olennaiset riskit on pyritty hahmotta-

dollisuudet sisältyvät arviointiin. Tärkeää on, että riskinarvioin-

maan ja niihin varautumaan. Eläintauti-

ti sisältää toiminnan kannalta olennaiset riskit ja poikkeuksel-

riskit on mainittu.

liset tilanteet sekä niiden hallinta. Arviointiin sisältynevät myös
eläintautiriskit.

Huomiota tulee kiinnittää mahdollisimman konkreettisten hai- Esitetyt haitantorjuntakeinot ovat konktantorjuntakeinojen löytämiseen.

reettisia ja toteutettavissa olevia.

Seuranta
ELY-keskus katsoo, että hankkeelle tulee arviointiselostuk- Esitetty.
sessa esittää yleispiirteinen seurantaohjelma YVA-lain mukaisesti, jossa omavalvontaan ja lupamenettelyihin liittyvät seurantavelvoitteet muodostavat keskeisimmät osat. Seurannassa tulee ottaa huomioon myös mahdollinen vesistövaikutusten
tarkkailu.

Nousiaisten sikalahanke – Ympäristövaikutusten arviointiselostus

31 (163)
E24894

Osallistuminen
Arviointimenettelyssä on keskeistä osallistuminen ja sen avul- Seurantaryhmän perustamisen sijaan
la saatavan palautteen aito huomioon ottaminen sekä hank- toteutettiin kattava asukaskysely, jossa
keen ympäristövaikutusten riittävä selvittäminen. Arvioinnissa saatiin

arvokasta

tietoa

lähialueen

on sidosryhmille varattu tähän mennessä riittävä mahdolli- asukkaiden näkemyksistä.
suus ilmaista mielipiteensä ja antaa lausuntonsa hankkeesta.
Osallistumisen kannalta seurantaryhmän perustaminen voisi
tuoda lisätietoa ja -näkökohtia hankkeen suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin.

Vaihtoehtojen vertailu
Vaihtoehtojen vertailu toteutetaan erittelevää vertailumene- Selkeyteen on pyritty.
telmää käyttäen. Vertailukohteena on nykytila, johon verrataan hankkeen arvioituja vaikutuksia. Vertailussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että arvioinnin tulokset välittyvät mahdollisimman selkeässä muodossa lukijalle.

2.7. YVA-MENETTELYN KULKU
YVA-menettely on ympäristölupamenettelyä edeltävä vaihe, eikä siinä tehdä
viranomaispäätöksiä. Julkinen kuuleminen on keskeinen osa prosessia. YVAmenettely jakaantuu kahteen vaiheeseen: ohjelma- ja selostusvaihe. Kuvassa
3 on esitetty YVA-menettelyn kulku. YVA-menettely kestää tyypillisesti noin
vuoden ja ympäristölupamenettely vajaan vuoden.
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Kuva 3. YVA-menettelyn kulku.
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3. HANKEVAIHTOEHDOT
YVA-menettelyn aikana esitetään tarkasteltavan yhtä sijoituspaikkaa. Yhden
sijoituspaikan riittävyydestä on alustavasti keskusteltu yhteysviranomaisen
kanssa. Mikäli tarkastellaan vain yhtä sijoituspaikkavaihtoehtoa, tulee se yhteysviranomaisen mukaan perustella hyvin. Yhden sijoituspaikan perusteluja
tässä hankkeessa ovat seuraavat:
Kiinteistöille on myönnetty ympäristölupa (9/2007) 1 250 emakon ja
400 siitossian sikalalle.
Lähistölle on rakennettu muuntamo, joten sähkönsaanti on turvattu.
Olemassa olevien sikaloiden lisäksi alueella sijaitsee porakaivoja, biolämpökeskus ja rehustamo.
Kiinteistöjen läheisyydessä sijaitsee useita suuria kasvinviljelytiloja,
jotka voisivat mahdollisesti hyödyntää sikalan lietelantaa lannoitteena.
Kiinteistöt sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien läheisyydessä (valtatie 8).
Kiinteistöllä ei ole erityisiä luonnonarvoja, vaan niillä sijaitsee sikalatoimintoja ja viljelypeltoa.
Hankevastaavalla ei ole omistuksessaan muita kyseiselle hankkeelle
soveltuvia maa-alueita.

3.1. TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT
Hankkeesta vastaava esittää tutkittavaksi seuraavanlaisia vaihtoehtoja (VE):

VE0:

laajennushanketta ei toteuteta, nykytoiminta (1 250 emakkoa ja
400 siitossikaa) jatkuu

VE1/a:

nykysikalat laajennetaan 2 400 emakon ja 800 siitossian sikaloiksi

VE1/b:

nykysikalat laajennetaan 2 400 emakon ja 800 siitossian sikaloiksi sekä rakennetaan 35 000 t/v biokaasulaitos

VE2/a:

nykysikalat laajennetaan 4 000 emakon ja 2 000 siitossian sikaloiksi

VE2/b:

nykysikalat laajennetaan 4 000 emakon ja 2 000 siitossian sikaloiksi sekä rakennetaan 60 000 t/v biokaasulaitos

YVA-ohjelmavaiheessa mukana olivat myös vaihtoehdot VE3/a&b, mutta ne
poistettiin tarkastelusta yleisen mielipiteen ja ympäristövaikutusten laajuuden
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takia. Vaihtoehdossa VE3/a suunniteltiin 8 000 emakon ja 4 000 siitossian sikaloita ja vaihtoehdossa VE3/b lisäksi 120 000 t/v biokaasulaitosta.

3.2. HANKEVAIHTOEHTOJEN TEKNISET RATKAISUT
Kaikissa hankevaihtoehdoissa sikalan tekniset ratkaisut toteutetaan samantyyppisesti. Sikalat rakennetaan kahdessa vaiheessa siten, että ensin toteutetaan puolet tiineysosastoissa (emakkojen astutus), tiineiden emakoiden osastoista (joutilasosastot), porsitusosastoista ja vieroitusosastoista (porsaiden sijoitus vieroitusajaksi).
3.2.1. Nykysikalan toiminnan kuvaus
Sikalarakennusten ilmastointi toimii alipaineilmastointijärjestelmällä, jossa
poistohormit/puhaltimet sijaitsevat rakennusten katolla. Porsitus- ja vieroitusosastoihin korvausilma johdetaan lattian alla olevia kanavia pitkin suoraan
eläinten eteen, jolloin ilma on viileää ja vaihdettavan ilman määrä on pienempi. Muutoin korvausilma otetaan räystäiden alta.

Sikala toimii lietelantajärjestelmällä. Sikalarakennuksissa muodostuvat pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Sikalarakennuksen alla sijaitsee noin 300 m3:n
lietesäiliö ja yhteydessä on kelluvalla katteella (styrox) katettu noin 850 m3:n
lietesäiliö. Emakkosikalan yhteydessä on kaksi noin 2 000 m3:n kelluvalla katteella (lecasora) katettua lietesäiliötä ja 20 m3:n katettu pumppukaivo. Lisäksi
sikaloissa on lietekuiluja noin 2 500 m3, joissa on jäähdytysputket. Lietesäiliöt
ovat betonirakenteisia ja ne täytetään altapäin.

Tilalla on kolme olemassa olevaa farmarisäiliötä, joiden yhteistilavuus on 8
000 litraa ja jotka sijaitsevat betonilaatoilla. Sikalan yhteydessä on 5 000 litran
polttoainesäiliö. Lisäksi tilalla on noin 200 litraa muita öljytuotteita, joita säilytetään tynnyreissä varastorakennuksessa.

Nykysikalan yhteydessä on tällä hetkellä käytössä kaksi porakaivoa. Kaksi
uutta kaivoa saadaan käyttöön kesän 2013 aikana.

Päästöt vesistöön ja pohjavesiin minimoidaan varastoimalla lietelanta vesitiiviissä lantavarastoissa. Liete levitetään multainvaunuilla mahdollisimman nopeasti (neljä vaunua). Kaikki liete sijoitetaan peltoon multaimella noin 5 cm sy-
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vyyteen maanpinnan alle. Öljyvahingot ehkäistään ennakolta käyttämällä tähän tarkoitukseen hyväksyttyjä säiliöitä ja tarkastamalla niiden kunto riittävän
usein. Melua syntyy mm. toiminnan kannalta tarpeellisesta liikenteestä. Teuras- ja välitysauto käyvät joka viikko ja rehuauto joka toinen viikko.

Tilalla kuolleet eläimet (vuodessa 1 000 – 1 500 porsasta ja noin 40 emakkoa)
varastoidaan raatokontissa ja toimitetaan käsiteltäväksi eläinjätteen käsittelylaitokselle. Jäteöljyt, vanhat torjunta-aineet, akut ja loisteputket viedään ongelmajätteiden keräykseen. Metalliromut viedään romuttamoon.

3.2.2. Tuotanto
Emakkosikala jakaantuu neljään osastoon 1) - 4). 1) Tiineysosastoilla tapahtuu siitossikojen ja emakoiden astutus. Tiineysosastoissa on vaihtoehdossa
VE0 380 paikkaa, VE1/a&b 750 paikkaa ja VE2/a&b 1 240 paikkaa. Tiineysosastoilta siitossiat ja emakot siirretään 2) joutilasosastoille odottamaan porsitusta. Joutilasosastoilla on vaihtoehdossa VE0 710 paikkaa, VE1/a&b 1 350
paikkaa ja VE2/a&b 2 120 paikkaa. 3) Porsitusosastoilla tapahtuu nimensä
mukaisesti porsitus. Porsitusosastoilla on vaihtoehdossa VE0 310 paikkaa,
VE1/a&b 530 paikkaa ja VE2/a&b 840 paikkaa. Porsitusosastolta porsaat siirretään 4) välikasvattamoon (ikä 25 päivää => 60 päivää). Välikasvattamossa
on vaihtoehdossa VE0 6 000 paikkaa, VE1/a&b 12 000 paikkaa ja VE2/a&b 20
000 paikkaa. Välikasvattamosta porsaat siirretään lihasikaloihin kasvamaan
noin 100 päiväksi kunnes ne kuljetetaan teurastettaviksi.
Yhden emakon tavoiteporsastuotanto on noin 24 porsasta vuodessa eli vaihtoehdossa VE0 porsaita tuotetaan noin 30 000, VE1/a&b 57 600 ja VE2/a&b
96 000 vuodessa. Emakot porsivat keskimäärin 4-5 kertaa elämänsä aikana,
minkä jälkeen ne toimitetaan teuraiksi. Siitossiat toimitetaan teurastettaviksi
noin puolen vuoden ikäisinä. Vuosittainen lihantuotanto (siitossiat ja emakot)
on vaihtoehdossa VE0 noin 205 tonnia, VE1/a&b noin 400 tonnia ja VE2/a&b
noin 775 tonnia.
Nykysikalasta noin 500 metrin päähän koilliseen on rakennettu sikala, johon
sijoitetaan vaihtoehdossa VEO 28, VE1/a&b 45 ja VE2/a&b 60 karjua.
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3.2.3. Ruokinta ja vesi
Sikojen ruokinta tapahtuu liemiruokintana. Rehua kuluu vuodessa noin 1 200
kg/emakkosikapaikka ja 850 kg/siitossikapaikka. Vaihtoehdossa VE0 rehua
kuluu vuodessa noin 1 840 tonnia, VE1/a&b noin 3 560 tonnia ja VE2/a&b
noin 6 500 tonnia. Sikalan yhteyteen rakennetaan rehustamo, jossa viljasta ja
muista rehun ainesosista valmistetaan rehuseos. Emakot ruokitaan 1-3 kertaa
vuorokaudessa ja juomavettä niillä on jatkuvasti saatavilla.

Sikalassa kuluu vuodessa vettä ruokintaan, juomavedeksi ja pesuihin noin
6 000 litraa/emakkosikapaikka ja 3 000 litraa/siitossikapaikka. Siitä pesuvesien
osuus vuodessa on noin 100 litraa/sikapaikka. Pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Vaihtoehdossa VE0 vettä kuluu vuodessa noin 8 700 m3, VE1/a&b noin
16 800 m3 ja VE2/a&b noin 30 000 m3. Saniteettivesiä syntyy vuodessa vaihtoehdossa VE0 noin 40 m3, VE1/a&b noin 60 m3 ja VE2/a&b noin 80 m3. Saniteettivedet johdetaan kunnan viemäriin.

Vedentarve katetaan kiinteistölle rakennettavilla porakaivoilla ja osa vedentarpeesta katetaan kunnallisella vesijohtovedellä. Sikalan yhteydessä on neljä
porakaivoa, joista on tällä hetkellä käytössä kaksi. Uusien kaivojen myötä
oman veden tuotannon arvioidaan hankevastaavan mukaan olevan noin
21 900 – 25 550 m3/v eli 60 – 70 m3/d. Oman veden arvioidaan täten riittävän
nykyiseen sikalatoimintaan (VE0) ja laajennusvaihtoehtoon VE1/a&b. Vaihtoehdossa VE2/a&b käytetään kunnan toimittamaa vesijohtovettä noin 4 450 –
8 100 m3/v eli noin 12 – 22 m3/d. Alustavissa koepumppauksissa porakaivot
ovat tuottaneet vettä jopa 90 m3/d, joka vastaa vuositasolla noin 32 850 m3.
Jos jatkuva tuotto on em. luokkaa, ei myöskään vaihtoehdossa VE2/a&b tarvittaisi merkittävästi kunnan vesijohtovettä.

3.2.4. Energia
Sikaloiden vaatima sähköenergia hankitaan vaihtoehdoissa, joissa ei ole biokaasulaitosta, valtakunnanverkosta. Lämpöenergia tuotetaan vaihtoehdoissa,
joissa ei ole biokaasulaitosta, lannan jäähdytyksestä saatavalla energialla ja
haketta käyttävällä lämpökattilalla. Biokaasulaitosvaihtoehdoissa (VE1&2/b)
sikalan käyttämä sähkö ja lisälämpö tuotetaan biokaasulla. Sikaloissa kuluu
sähköenergiaa

vuodessa

noin

450

kWh/emakkopaikka

ja

60

kWh/siitossikapaikka. Vaihtoehdossa VE0 sähköä kuluu vuodessa noin 590
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MWh, VE1/a&b noin 1 130 MWh ja VE2/a&b noin 1 920 MWh. Sikaloissa kuluu

lämpöenergiaa

vuodessa

noin

350

kWh/emakkopaikka

ja

90

kWh/siitossikapaikka. Vaihtoehdossa VE0 lämpöä kuluu vuodessa noin 475
MWh, VE1/a&b noin 910 MWh ja VE2/a&b noin 1 580 MWh.

Vaihtoehtojen VE1/b ja VE2/b biokaasulaitoksen tuottamia energiamääriä on
tarkasteltu kappaleessa 3.2.8.

3.2.5. Lanta
Sikalat tullaan varustamaan lietelannan jäähdytyksellä, joka vähentää hajuhaittoja. Ammoniakkia haihtuu huomattavasti vähemmän viileämmästä lietelannasta. Samalla lannan ammoniakkihävikki pienenee eli lannan typpilannoitusvaikutus paranee. Lannan sisältämä lämpö siirretään teollisuusalkoholin
välityksellä lämpöpumppuun, josta lämpö siirretään lämmityksen vesikiertoon
ilman erillistä varaajaa.

Ympäristöministeriön vuonna 2010 julkaiseman Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen taulukkoarvojen mukaan yksi emakkosikapaikka tuottaa lietelantaa vuodessa seitsemän kuutiometriä ja siitossikapaikka kaksi kuutiometriä.
Vaihtoehdossa VE0 lietelantaa muodostuu vuodessa noin 9 550 m3, VE1/a&b
noin 18 400 m3 ja VE2/a&b noin 32 000 m3.

Ympäristöministeriön (2010) eläinten enimmäismääräsuosituksen mukaisesti
laskettuna lannanlevityspeltoalan tarve on vaihtoehdossa VE0 noin 530 hehtaaria, VE1/a&b noin 1 022 hehtaaria ja VE2/a&b noin 1 815 hehtaaria. Biokaasulaitosvaihtoehdoissa VE1/b ja VE2/b saatetaan lannoitevalmisteita
markkinoille. Konsentroituja lannoitteita on taloudellisesti mahdollista kuljettaa
pidempiä matkoja kuin sian raakalantaa.

Nitraattiasetuksen ja maatalouden ympäristötuen ehtojen mukaisesti laskettuna ja levitettäessä max 15 kg liukoista fosforia (liukoista fosforia 85 % kokonaisfosforista) hehtaarille vaaditaan vaihtoehdossa VE0 levitysalaa noin 707
hehtaaria, VE1/a&b noin 1 365 hehtaaria ja VE2/a&b noin 2 425 hehtaaria.
Taulukossa 2 on esitetty lannan ravinnemäärät ja levityspeltoalan tarpeet eri
hankevaihtoehdoissa.
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Taulukko 2. Lannan ravinnemäärät ja levityspeltoalan tarve.

Lannankäsittelymenetelmänä käytetään biokaasulaitoskäsittelyn lisäksi lietelannan separointia. Separoidun lietelannan kuivaosuuden kuiva-ainepitoisuus
on noin 30 prosenttia. Separoimaton lanta painaa noin 1 000 kg/m3 ja separoidun lannan kuiva-aines noin 300 kg/m3. Kuiva-aineessa on 20-25 % lietelannan typestä, 70-80 % fosforista ja noin 10 % lietelannan massasta. Vastaavasti nestefraktiossa on kuiva-ainetta 2-3 %, 75-80 % lietelannan typestä, 2030 % fosforista ja 90 % lietelannan massasta. Kuvassa 4 on esimerkkikuva
käytettävästä liikuteltavasta traktorikäyttöisestä separaattorista, jolla on mahdollista separoida noin 70-100 m3 lietelantaa tunnissa.
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Kuva 4. Lannan separaattori
(AIRIX Ympäristö Oy, 2011).
Tulevaisuudessa lantaa on myös mahdollista kuivata, rakeistaa ja pelletöidä.
Lantapelletti ei haise käytännössä lainkaan ja sitä on helppo siirtää, käsitellä ja
levittää tarkasti oikea määrä. Pelletöinti mahdollistaa lannan tuotteistamisen
lannoitteeksi tai maanparannusaineeksi ja markkinoinnin valtakunnallisesti.

Kaikki lietesäiliöt rakennetaan sikalakiinteistölle. Lietesäiliöt rakennetaan noin
2 000 kuutiometrin suuruisina kevytkatteisina betonisäiliöinä. Lannanlevityspellot tulevat todennäköisesti sijaitsemaan noin 30 kilometrin säteellä sikaloista (Nousiainen, Masku, Mynämäki, Rusko, Turku, Raisio, Vehmaa, Lieto,
Naantali, Taivassalo). Hankevastaavalla on tällä hetkellä omia peltoja noin 45
hehtaaria, vuokrapeltoja noin 84 hehtaaria ja lannanlevityssopimuksia noin
920 hehtaarille, joten lannan levitysalaa on vaihtoehdon VE1/a tarpeisiin.

Lietelantaa ei lähtökohtaisesti levitetä pohjavesialueilla tai niiden suojavyöhykkeillä. Kuivalantaa (separoitu lanta) voidaan levittää pohjavesialueen ulkorajan
ja pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen väliselle vyöhykkeelle keväällä. Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jä-
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tetään 30-100 metrin levyinen suojakaista. Mikäli pelto on viettävää, jätetään
vähintään 100 metriä levä suojakaista kaivon yläpuolelle.

3.2.6. Liikenne
Sikalatoiminnasta aiheutuu liikennettä pääasiassa lanta-, porsas- ja teurassekä rehukuljetuksista ja henkilökunnan työmatkoista. Biokaasulaitoksen liikenne muodostuu pääasiassa raaka-aine- ja lopputuotekuljetuksista.

Kuljetettaessa lantaa pidemmälle, tullaan sitä kuljettamaan 22 kuutiometrin
säiliöissä vaihtolavakuljetuksina kaksi säiliötä kerrallaan. Lannasta levitetään
arvion mukaan 70 % keväällä ja 30 % syksyllä. Lanta levitetään multaavalla
lannanlevittimellä, josta aiheutuu vähemmän hajuhaittaa kuin perinteisestä letkulevityksestä. Viime talvena on hankittu uusi lietteenlevitysvaunu, jossa on
ns. korkeapainepumppu, joka hankevastaavan mukaan osaltaan parantaa lietteen multausta. Suurempien vaunujen avulla lietelanta saadaan levitettyä noin
30 % nopeammin, jolloin lannanlevityksestä aiheutuva hajuhaitta-aika lyhenee.

Kiinteistön liikennöinti tullaan hoitamaan Rekoistentieltä Lemuntielle (mt
1912), josta liikennöidään Maskun Lemun (lantakuljetuksista noin 50 %) ja
Nousiaisten (lantakuljetuksista noin 50 %) suuntaan. Lemun suuntaan liikennöidään Kustavintielle (mt 192) ja Nousiaisten suuntaan Raumantielle (vt 8).
Kustavin- ja Raumantiellä liikennöinti tapahtuu molempiin suuntiin. Porsaskuljetuksista suurin osa ja kaikki teuraskuljetukset lähtevät Nousiaisten suuntaan.
Rehuviljaa tuodaan molemmista suunnista.

Valtatie 8:n uudelleenarviointi Turun ja Porin välillä valmistui tammikuussa
2013. Esityksen mukaan Raisio–Masku-välistä tehdään nelikaistainen ja Nousiaisten valo-ohjaus uusitaan. Tie pysyy Maskun ja Nousiaisten välillä kaksikaistaisena. Hallituksen kehysriihessä 21.3.2013 päätettiin suurten liikennehankkeiden aloittamisesta. Valtatien 8 perusparantamiseen on varattu 100
M€. Valtatie 8:n työt Turun ja Porin välillä alkavat mahdollisesti vielä tänä
vuonna. Valtatie 8 rakennetaan tiesuunnitelman mukaisesti moottoritieksi välillä Raisio-Masku. Mikäli valtatie 8 joskus tulevaisuudessa muutetaan nelikaistatieksi tai moottoritieksi myös välillä Masku-Nousiainen, ei sillä ole suurta
merkitystä kuljetusten suhteen, sillä lietelantakuljetukset voidaan hoitaa myös
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kuorma-autoilla ja yhdistelmäajoneuvoilla. Nousiaisten keskustan kautta ei tulla lietelantakuljetuksia ajamaan, mutta osa lietteestä ajetaan Koljolantietä pitkin.

Kuvassa 5 on esitetty kuljetussuunnat sinisellä viivalla.

Kuva 5. Kiinteistön liikennöinti
(Satakunnan M-Rakennustoimisto, 2012, lisäykset AIRIX Ympäristö Oy).

Kuvassa 6 on esitetty näkymä Rekoistentieltä Lemuntielle.
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Kuva 6. Näkymä Rekoistentieltä Lemuntielle
(AIRIX Ympäristö Oy, 2011).

3.2.7. Jätteet
Sikalatoiminnan merkittävin sivutuote on lanta, jota on käsitelty kappaleessa
3.2.4. Emakkosikojen kuolleisuus on noin neljä prosenttia ja siitossikojen noin
yksi prosentti. Arvion mukaan itsestään kuolleen tai lopetetun emakkosian
keskimääräinen paino on noin 200 kg ja siitossian noin 70 kg, jolloin vaihtoehdossa VE0 raatomäärä vuodessa on noin 11 tonnia, VE1/a&b noin 20 tonnia
ja VE2/a&b noin 37 tonnia. Itsestään kuolleet ja lopetetut lihasiat toimitetaan
Honkajoki Oy:n raatokeräilyn kautta hyötykäyttöön (lihaluujauho ja rasva).

Muita jätelajikkeita ovat loisteputket, työkoneiden jäteöljyt ja normaali yhdyskuntajäte. Kaikki jätejakeet toimitetaan asianmukaiseen kierrätykseen tai loppusijoitukseen.

3.2.8. Biokaasulaitos
Vaihtoehdoissa VE1/b ja VE2/b tarkastellaan biokaasulaitoksen rakentamista
sikaloiden yhteyteen. Biokaasulaitos on alustavasti suunniteltu toteutettavan
siten, että siellä käsitellään ns. porttimaksua vastaan lietelannan lisäksi myös
muita raaka-aineita. Laitoksessa käsiteltävät muut raaka-aineet voivat olla pelNousiaisten sikalahanke – Ympäristövaikutusten arviointiselostus
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tobiomassaa, erilliskerättyä biojätettä, elintarviketeollisuuden sivutuotteita ja
kunnallisia jätevesilietteitä. Kuvassa 7 on esitetty yhteiskäsittelybiokaasulaitoksen toimintavaihtoehdot. Käsiteltävistä raaka-aineista ei ole vielä hankkeen
tässä vaiheessa käyty neuvotteluja.

Kuva 7. Yhteiskäsittelybiokaasulaitoksen toimintavaihtoehdot
(Latvala, 2009).
Raaka-aineiden vastaanotto ja käsittely
Hajupäästöjen minimointi ja halutun syöteseoksen valmistus määräävät syötteiden eli vastaanotettavien raaka-aineiden vastaanoton tekniset valinnat (Latvala, 2009). Sikaloiden lietelanta ohjataan suoraan mädätysprosessiin ja muut
raaka-aineet vastaanotetaan suljetussa, alipaineistetussa vastaanottohallissa,
jonka hajukaasut ohjataan käsittelyyn.

Esikäsittelyn tarkoituksena on poistaa epäpuhtaudet käsiteltävistä syötteistä,
murskata materiaali sopivaan palakokoon ja homogenisoida syöteseos sekä
säätää sen kuiva-ainepitoisuutta ja orgaanista kuormaa prosessin toiminnan
edellyttämälle tasolle. Esikäsittely sisältää seuraavat vaiheet: murskaus, homogenisointi, repijä ja ylimääräisen materiaalin erottelu (esim. erilliskerätyn
biojätteen tapauksessa), sakeutus ja välppäys (yleensä puhdistamolietteille).
Ensin syötteet murskataan pienempään palakokoon ja hygienisoitavat syötteet
murskataan sivuoteasetuksen vaatimaan 12 mm palakokoon. Homogenisoinnissa syöte jauhetaan tasalaatuiseksi massaksi mekaanisella hienontimella.
Tiivistyksessä ja sakeutuksessa lietteen kuiva-ainepitoisuutta nostetaan,
yleensä noin 2-3 –kertaiseksi. Tässä vaiheessa ei vielä valittu, tehdäänkö sakeutus gravitaatio- vai flotaatio-sakeuttimella tai koneellisella sakeuttajalla (linko, suotonauha tai rumpusiivilä). (Latvala, 2009)
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Sivuoteasetuksen perusteella luokkaan 2 kuuluvat syötteet, paitsi lanta, tulee
steriloida (133 °C, 3 bar, 20 min, partikkelikoko < 50 mm) ja luokkaan 3 kuuluvat syötteet hygienisoida (70 °C, 60 min, partikkelikoko < 12 mm). Luokkaan 2
kuuluvat esimerkiksi lanta, itsestään kuolleet tai muutoin kuin ihmisravinnoksi
teurastetut tuotantoeläimet ja luokkaan 3 esimerkiksi elintarviketeollisuuden
sivutuotteet ja ruokajäte. (Latvala, 2009) Biokaasulaitoksessa tullaan käsittelemään vain luokan 3 materiaaleja ja luokasta 2 lantaa, joten hygienisointi on
riittävä käsittelymenetelmä.
Biokaasureaktorin toiminta
Biokaasulaitos on alustavasti suunniteltu toteutettavan jatkuvatoimisena ja
täyssekoitteisena suljettuna prosessina, jonne sikaloiden lietelantaa ohjataan
suoraan putkella. Tällöin myös lietelannan varastoinnista aiheutuvat hajuhaitat
vähenevät. Prosessina tulee todennäköisesti olemaan mesofiilinen (35-37 °C)
märkämädätys kuiva-ainepitoisuuden (TS) ollessa noin 10-15 %. Raakaaineen viipymä laitoksessa on noin kolme viikkoa.

Tuotettu biokaasu sisältää tyypillisesti metaania 55-70 % ja hiilidioksidia 30-45
%, sekä pieniä määriä muita komponentteja (mm. happi, typpi, rikkivety, ammoniakki, orgaaniset piiyhdisteet, hiukkaset, metyylimerkaptaani, dimetyylisulfidi, fluori, kloori) (Latvala, 2009).

Biokaasulaitoksen reaktori on betonista tai teräksestä valmistettu pystysäiliö.
Reaktorin tilavuus mitoitetaan noin 25 % suuremmaksi kuin käsiteltävä syötemäärä, jotta käsiteltävän materiaalimäärän vaihteluille sekä vaahtoamiselle
sekä kaasun kerääntymiselle lietemassan yläpuolelle jää tilaa. Vaahtoamista
voidaan hillitä pintalietteen poistojärjestelmällä ja vaahdonestoaineilla. Reaktori lämmitetään biokaasuprosessista saatavalla energialla.

Täyssekoiteprosessiin lisätään syötteitä puolijatkuvasti, esimerkiksi kerran
tunnissa tai vuorokaudessa. Käsittelyjäännös poistetaan myös tasaisesti ennen syöttöä jälkikaasuuntumissäiliöön. Syötteen sekoitus reaktorissa tapahtuu
todennäköisesti pystyakselisen lapasekoittimen tai nopean moottorisekoittimen avulla.
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Hajukaasujen käsittely
Biokaasulaitoksen hajukaasut käsitellään joko biologisella tai kemiallisella pesurilla tai biosuodattimella tai niiden yhdistelmällä. Hajukaasujen puhdistustehokkuutta on mahdollista tehostaa aktiivihiilisuodatuksella. Yleisin ratkaisu hajunpoistoon on biosuodatin. Hajupäästöjä on mahdollista vähentää ilmapesureiden avulla, joissa hajukaasut pestään vesisumun ja rikkihapon avulla.
Hajukaasut kerätään kohdeilmapoistolla kaikista niistä kohteista ja työvaiheista, joissa hajukaasuja syntyy. Näitä ovat erityisesti lietteen esikäsittely ja sekoitus sekä lietteen kuivaus. Hajukaasut ohjataan hajukäsittelyyn. Hajukaasujen käsittely hajunpoistojärjestelmässä voi käsittää esimerkiksi ensin rikinpoiston, jonka jälkeen on kaksi biosuodinta sekä aktiivihiilisuodatin. Tällaisella järjestelmällä saadaan vähennettyä toiminnasta aiheutuvia hajupäästöjä merkittävästi. (Latvala, 2009)

Tekniikat, joiden seurauksena esiintyy voimakasta turbulenssia syöteseoksessa kun sitä johdetaan biokaasureaktoriin, aiheuttavat todennäköisemmin hajuyhdisteiden esiintymistä (Latvala, 2009). Tämän takia kaikissa teknisissä ratkaisuissa, erityisesti tässä tapauksessa, tulee ottaa huomioon tekniikoiden
vaikutus aiheutuviin hajupäästöihin ja pyrkiä käyttämään sellaisia tekniikoita,
joiden avulla voidaan minimoida toiminnasta aiheutuva hajuhaitta.
Biokaasun käyttö
Biokaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä sekä sikalan tarpeisiin että myytäväksi. Ylijäämäsähkö myydään valtakunnanverkkoon. Ylijäämälämpöä ei arvioida syntyvän.

Sähköä ja lämpöä tuotetaan biokaasusta CHP-yksikössä. Ennen kuin biokaasua voidaan käyttää sähkön ja lämmön tuotantoon, tulee biokaasusta puhdistaa siinä oleva vesi, siloksaanit ja rikkivety. Biokaasussa oleva kosteus poistetaan vedenerottomilla, siloksaania poistetaan vesipesurilla ja rikkivetyä lisäämällä prosessiin rautaa. Biokaasu johdetaan soihtupolttoon silloin, kun biokaasun hyötykäyttö ei ole mahdollista eikä varastointikapasiteetti riitä syntyvän
biokaasun säilömiseksi. (Latvala, 2009) Kuvassa 8 on esitetty periaatekuva
biokaasun käsittelytavoista.
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Kuva 8. Biokaasun käsittelytavat
(Latvala, 2009, muokkaus AIRIX Ympäristö Oy).
Mädätteen käsittely ja käyttö
Mädätyksen lopputuotteena syntyy myös mädätysjäännös. Syntynyt mädätysjäännös voidaan hyödyntää sellaisenaan maanparannus- ja lannoituskäytössä
tietyin käyttörajoituksin (lannoitevalmistelainsäädäntö). Mädätysjäännös voidaan jakaa mekaanisen kuivatuksen avulla kahteen komponenttiin: typpipitoinen rejektivesi ja fosforipitoinen humus. Rejektiveden määrä on noin 75-90 %
kuivatun mädätteen määrästä (Latvala, 2009). Typpipitoista rejektivettä ei voida nykylainsäädännön mukaan sellaisenaan hyödyntää lannoitteena, mikäli
raaka-aineena on käytetty jätevesilietteitä, vaan se pitää jatkojalostaa.
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Käsittelyjäännös tyypillisesti kuivataan mekaanisesti, jonka jälkeen se kuivataan termisesti. Mekaanisesti kuivattu mädäte voidaan myös kompostoida.
Mekaaninen kuivaus tehdään joko lingolla tai suotonauha-, ruuvi- tai kammiosuotopuristimella. Terminen kuivaus tehdään käyttäen joko kontakti- tai
konvektiokuivaus-menetelmää tai rakeistusta. (Latvala, 2009)

Tässä hankkeessa oletetaan, että mädäte tullaan levittämään pelloille sellaisenaan ilman jatkokäsittelyä. Laitossuunnittelussa on tehty tilavaraukset mädätteen jatkojalostukselle typpipitoiseen nestejakeeseen ja fosforipitoiseen
humusjakeeseen, mutta niiden tekniset ratkaisut esimerkiksi jätevedenkäsittelyn osalta eivät YVA-selostusvaiheessa olleet selvillä. Biokaasulaitokselle ei
vastaanoteta jätevedenpuhdistamolietteitä, mikäli suoritetaan mädätteen erottelu nestejakeeseen ja humukseen. Jos lainsäädäntö muuttuu siten, että puhdistamolietteitä sisältäneestä raaka-aineesta muodostunut rejektivesi voidaan
levittää pelloille, on biokaasulaitoksen mahdollista vastaanottaa myös puhdistamolietteitä.

Kuvissa 10 ja 11 on esitetty biokaasulaitoksen paikka kiinteistöllä sekä laitoksen rakenteiden sijainti.

Taulukossa 3 on esitetty alustavat arviot biokaasulaitoksella käsiteltävien raaka-aineiden määristä, metaanintuottopotentiaalit sekä tuotetun bioenergian ja
mädätysjäännöksen määrä. Biokaasulaitoksen sähkön- ja lämmöntuotannon
hyötysuhteiksi on molemmiksi arvioitu 38 % eli yhteensä hyötysuhde on 76 %.
Biokaasulaitoksen omakäyttöenergiaksi on vaihtoehdossa VE1/b arvioitu kuluvan 18 % ja VE2/b 15 % laitoksen tuottamasta bioenergiasta. Tuotetusta bioenergiamäärästä on vähennetty myös sikaloiden omakäyttöenergia.
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Taulukko 3. Alustava arvio biokaasulaitokselle vastaanotettavista raakaaineista, metaanintuottopotentiaaleista, tuotetun bioenergian ja mädätysjäännöksen määrästä.

Biokaasulaitoksessa tuotetaan biokaasua vaihtoehdossa VE2/b noin 1 450
tonnia ja VE3/b noin 2 900 tonnia. Asetuksessa vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (1999/59) liitteen 1 osan 1 mukaan erittäin
helposti syttyvät nesteytetyt kaasut (mukaan lukien nestekaasu) ja maakaasun
varastoinnista ja tuotannosta on tehtävä ilmoitus jos korkein hetkellinen varastoitu määrä on 0,2 tonnia. Toiminta on luvanvaraista jos hetkellinen määrä ylittää viisi tonnia. Biokaasuvaraston tilavuus on noin 2 000 m3 jolloin siihen voi
varastoida noin 2,2 tonnia biokaasua (tiheys 1,1 kg/Nm3). Varastointitilavuutta
on vaihtoehdossa VE1/b noin 13 tunnin ja VE2/b noin 6,5 tunnin tuotantoa
vastaavalle määrälle. Toiminnasta on edellä mainitun asetuksen perusteella
tehtävä ilmoitus Tukesille.

3.3. MAANKÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN
Alastupa-kiinteistön (kiinteistötunnus 538-438-1-28/1) pinta-ala on noin 16,5
ha ja Ylistupa-kiinteistön (kiinteistötunnus 538-438-1-29/1) pinta-ala on noin 9
ha. Kiinteistöt omistaa Aki Alitupa. Kuvassa 9 näkyvät lähikiinteistöt kiinteistönumeroineen.
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Kuva 9. Hankealueen lähikiinteistöt
(Maanmittauslaitos, 2013, kopiointilupa 790/KP/11).
Nykysikala sijaitsee lähimmillään noin 140 metrin päässä Hirvijoesta. Sikalalaajennus tulee sijoittumaan lähimmillään noin 70 metrin päähän Hirvijoesta ja
biokaasulaitos noin 60 metrin päähän.

Hankevaihtoehtojen tilatarpeet kiinteistölle rakennettavine lietesäiliöineen ja
tie- ja huoltoalueineen ovat seuraavansuuruiset:
VE0:

noin 6 ha

VE1/a:

noin 8 ha

VE1/b:

noin 9 ha

VE2/a:

noin 10 ha

VE2/b:

noin 11,5 ha

Sikalarakennusten korkeudet ovat noin 8-10 metriä, rehusiilojen 15-30 metriä
ja biokaasulaitoksen reaktorien noin 15-20 metriä. Hakevaraston korkeus on
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noin 10 metriä ja lämpökeskuksen piippu noin 12 metriä. Kuivaamon (korkeus
noin 21 metriä) ympärille on suunnitelmissa rakentaa seinät ja katto.

Sikalalaajennuksen rakentaminen kestää kaikissa vaiheissa (VE1&2) noin
vuoden. Ensin poistetaan ylimääräiset maamassat, minkä jälkeen tehdään perustukset. Biokaasulaitoksen rakentaminen kestää vajaan vuoden.

Kuvassa 10 on esitetty asemakuva kaikkien hankevaihtoehtojen osalta. Mustapohjaiset rakennukset ja rakenteet kuvaavat nykytilannetta. Valkopohjaiset
rakennukset ja rakenteet kuvaavat laajennuksia. V1 tarkoittaa vaihtoehtoa
VE1/a, jolloin mädätesäiliöt tarkoittavat lietesäiliöitä. Vaihtoehto VE1/b koostuu
em. lisäksi biokaasulaitoksen muista rakenteista ja mädätesäiliöistä. Mädäte/lietesäiliöistä rakennetaan vaihtoehdossa VE1 kaksi ja VE2 kaikki neljä. V2
tarkoittaa vaihtoehtoa VE2/a, jolloin mädätesäiliöt tarkoittavat lietesäiliöitä.
Vaihtoehdossa VE2/b toteutetaan kaikki kuvan rakennukset ja rakenteet. Karjula säilyy samankokoisena kaikissa tarkasteltavissa vaihtoehdoissa, mutta
eläinmäärät vaihtelevat.
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Kuva 10. Asemakuva eri hankevaihtoehtojen osalta
(Satakunnan M-Rakennustoimisto Oy, 2012)
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Kuvassa 11 on esitetty biokaasulaitoksen toimintojen sijoittelu. Rakennusten
ympärille istutetaan suojapuustoa sekä maiseman että hajuhaittojen vähentämisen takia.

Kuva 11. Biokaasulaitoksen sijoittelu
(Satakunnan M-Rakennustoimisto Oy, 2012).
Taulukossa 4 on esitetty yhteenvetona hankevaihtoehtojen maa-alan tarve
sekä aine- ja energiamäärät.
Taulukko 4. Hankevaihtoehtojen maa-alan tarve sekä aine- ja energiamäärät.
Maa-alan
tarve
Porsaita Sianliha Raadot
Vaihtoehto
VE0
VE1/a
VE1/b
VE2/a
VE2/b

ha
6,0
8,0
9,0
10,0
12,0

kpl/v
30 000
57 600
57 600
96 000
96 000

t/v
205
400
400
775
775

t/v
11
20
20
37
37

Lanta

Bkl muut raakaaineet

Mädätysjäännös

t/v

t/v

16 600

33 550

28 000

57 100

3

m /v
9 550
18 400
18 400
32 000
32 000
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Rehu

Vesi

Sähkö

Lämpö Energiatase

t/v
1 840
3 560
3 560
6 500
6 500

m /v
8 700
16 800
16 800
30 000
30 000

3

MWh/v
590
1 130
1 130
1 920
1 920

MWh/v
MWh/v
475
1 065
910
2 040
910
3 360
1 580
3 500
1 580
5 700
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4. YMPÄRISTÖN NYKYTILAN KUVAUS
Hankealueen keskeisimmät ympäristön nykytilaselvitykset on pyritty mahdollisuuksien mukaan löytämään ja käymään olennaisilta osiltaan läpi. Nykytilaselvityksessä on hyödynnetty valtion ympäristöhallinnon OIVA – ympäristö- ja
paikkatietopalvelun tietoja. Kaavoituksen nykytilaselvityksessä on käytetty
Varsinais-Suomen liiton maakuntakaavatietoja ja Nousiaisten kunnan yleis- ja
asemakaavatietoja. Keskeisimmät tietolähteet on mainittu kappaleessa 11.

4.1. HANKEALUEEN YLEISKUVAUS
Hankealue on maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta. Nousiaisten
keskusta sijaitsee noin kahden kilometrin päässä koillisessa ja Maskun keskusta noin 1,5 kilometrin päässä kaakossa.

Vuoden 2012 lopussa Nousiaisten väkiluku oli 4 846. Vuoden 2011 lopussa
asuntokuntien määrä 1 907ja kesämökkejä oli 281. Vuoden 2010 lopussa
kunnassa oli työpaikkoja 1 135, joista alkutuotannon osuus oli 12,8 %, jalostuksen 16,7 %, palvelujen 68,4 % ja muiden 2,1 %. Vuonna 2011 yrityksiä
kunnassa oli 404. (Tilastokeskus, 2013.)

4.1.1. Asutus

Lähimmät asuinkiinteistöt (2 kpl) sijaitsevat suunnitelluista uusista sikalarakennuksista noin 550 metrin päässä pohjoisessa. Noin puolentoista kilometrin
etäisyydellä sijaitsee noin 63 kiinteistöä ja kahden kilometrin säteellä hankekiinteistöistä sijaitsee yli 315 asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöä. Kuvassa 12 on
esitetty lähimmät asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt punaisella ympyröityinä noin
2 km säteellä nykysikalarakennusten keskipisteestä. Hankealue on ympyröity
vihreällä. Nykyisistä lietesäiliöistä asutus sijaitsee lähimmillään noin 250 metrin päässä pohjoisessa. Erillistä karjularakennusta lähinnä ole kiinteistö sijaitsee noin 120 metrin etäisyydellä rakennuksen itäpuolella. Hankevastaavan
mukaan rakennus ei ole asuinkäytössä.
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