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TIIVISTELMÄ
Härkälän tila on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa laajennetaan BroiCo Oy:n
ja AgriNisu Oy:n olemassa olevia broilerkanaloita. Hanke sijoittuu Huittisten kunnan
kiinteistöille 102-405-14-151, 102-405-1-211 ja 102-405-1-212.
Arviointi sisältää seuraavat eri vaihtoehdot (VE) ja niiden tarkastelut:
VE0

VE1
VE2

Nykyinen toiminta. Broilerkasvattamot BroiCo Oy, jossa on 174 000 eläinpaikkaa ja AgriNisu Oy, jossa on 94 000 eläinpaikkaa, yhteensä 268 000
eläinpaikkaa.
Toiminnan laajentaminen niin, että broilerpaikkoja on 418 000 kpl.
Toiminnan laajentaminen niin, että broilerpaikkoja on 568 000 kpl.

YVA-menettely koostuu kokonaisuutena kahdesta eri osasta: arviointiohjelmasta ja
arviointiselostuksesta. Tässä dokumentissa on kuvattu arviointiohjelma, joka on
suunnitelma broilerkasvattamon ympäristövaikutusten arvioinnista, vaadittavista
selvityksistä ja arviointimenettelyn kokonaisuuden järjestämisestä.
YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa päätöksenteon tueksi tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista, vaihtoehdoista, haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia.
Arviointiprosessia on 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 kesällä 2020. Hankkeen suunnittelussa ja sitä seuraavassa ympäristölupaprosessissa otetaan huomioon YVA-menettelyssä saatava informaatio.
YVA-menettelyn koordinaattorina toimii FM Jaana Tuppurainen ja FM, KTM Rebecca
Dukpa Watrec Oy:stä ja yhteysviranomaisena Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus, jossa asiaa hoitaa ylitarkastaja Erika Liesegang. Hankkeesta ja
YVA-menettelystä vastaa Juhani Nisu, Härkälän tilalta.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely perustuu YVA-lain ja –asetuksen edellyttämiin vaatimuksiin. Broilerkasvattamon ympäristövaikutusten arviointiin kuuluvat erityisesti seuraavat seikat, joihin tässä arviointimenettelyssä keskitytään:
- Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset (haju, melu, liikenne, pöly, terveys)
- Vaikutukset maahan, maaperään, pohjaveteen ja pintaveteen
- Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon
- Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
- Vaikutukset maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön sekä aineelliseen omaisuuteen
- Rakentamisen aikaiset vaikutukset
3
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Toiminnan aikaiset riskit ja ympäristöonnettomuudet

Ympäristövaikutusten arviointi 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
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 3 - 5 kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat vaikutukset, kuten haju-, liikenne- ja
meluvaikutukset, ehdotetaan arvioitavan noin 1 - 1,5 kilometrin säteellä hankkeen
sijoituspaikasta.
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1. JOHDANTO
Härkälän tila on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa Huittisissa olevaa broilerkasvattamoa suunnitellaan laajennettavan. Härkälän tilaan kuuluu ArgiNisu Oy sekä
BroiCo Oy. Vaihtoehtoina käsitellään nykyisen toiminnan (VE0:268 000 eläinpaikkaa
(BroiCo Oy 174 000 + AgriNisu Oy 94 000)) lisäksi kahta muuta kokonaisuutta
(VE1:418 000 ja VE2: 568 000 eläinpaikkaa).
Hankkeen valmistelusta ja käynnistämisestä vastaa Härkälän tilalta Juhani Nisu.
Hankkeella halutaan vastata kasvavaan broilerin lihankulutukseen ja taata tilan elinkelpoisuus myös jatkossa. Kotieläintuotannon suhteellinen kannattavuus, keskitettyjen toimintojen muodostamat kustannussäästöt sekä yleinen suuntaus kohti suurempia yksikkökokoja puoltavat hanketta.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely koostuu kokonaisuutena kahdesta eri
osasta, arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta. Tässä dokumentissa on kuvattu
arviointiohjelma, joka on suunnitelma laajennushankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista, vaadittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn kokonaisuuden järjestämisestä. Arviointiselostuksessa esitetään yhtenäinen selostus varsinaisen ympäristövaikutusten arviointityön tuloksista. Arviointiselostus laaditaan yhteysviranomaisen
arviointiohjelmasta antaman lausunnon jälkeen.
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.
Toimintaan
sovelletaan
Lakia
ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä
(252/2017) liitteen 1, kohdan 1a mukaan: kanalat ja sikalat, joissa kasvatetaan yli
85 000 kananpoikaa tai 60 000 kanaa.
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2. TIEDOT HANKKEESTA
2.1 Arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettely sisältää seuraavat arvioitavat vaihtoehdot (VE):
VE0

VE1
VE2

Nykyinen toiminta. Broilerkasvattamot BroiCo Oy, jossa on 174 000 eläinpaikkaa ja AgriNisu Oy, jossa on 94 000 eläinpaikkaa, yhteensä 268 000
eläinpaikkaa.
Toiminnan laajentaminen niin, että broilerpaikkoja on 418 000 kpl.
Toiminnan laajentaminen niin, että broilerpaikkoja on 568 000 kpl.

Lannan osalta loppusijoitusvaihtoehtoja ovat sopimusperusteinen toimittaminen
joko peltoviljelyyn tai käsiteltäväksi Biolan Oy:n kompostointilaitokseen tai näiden
yhdistelmä.
Olemassa olevat, vuosina 1979, 1996/2002, 2008, 2009 ja 2013 rakennetut viisi broilerkasvattamoa sijaitsevat hankealueen välittömässä läheisyydessä.
Muita sijoituspaikkoja ei tarkastella. Laajennusta suunnitellaan osaksi olemassa olevaa toimintaa, jolloin tilan muita toimintoja pystytään hyödyntämään myös laajennustilanteessa.
2.2 Hankkeesta vastaava sekä muut yhteystahot
Hankkeesta ja sen YVA-menettelystä vastaa broilerin kasvattamiseen erikoistunut
Härkälän tila. Härkälän tilaan kuuluu vuonna 1982 perustettu AgriNisu Oy ja vuonna
2006 perustettu BroiCo Oy. Yhtiöiden kotipaikkana on Huittinen.
Watrec Oy on saanut toimeksiannon hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin järjestämisestä, YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen laadinnasta, sekä tarvittavien selvitysten ja tutkimusten sekä tiedottamisen koordinoinnista. YVA-lain pykälässä § 33
säädetään YVA:n laatijan pätevyydestä. Watrec Oy on vuonna 2003 perustettu, suomalainen ympäristöalan pienyritys, joka tarjoaa mm. asiantuntijapalvelua alkutuotannon toimialoille sekä eri teollisuuden aloille. Watrec Oy on viimeisen kymmenen
vuoden aikana laatinut suomalaisiin kanaloihin ja sikaloihin kohdistuvia YVA- ja ympäristölupamenettelyjä yli 30 kappaletta. Watrec Oy täyttää em. pykälän vaatimuksen riittävästä pätevyydestä. Yhtiön referenssilista löytyy osoitteesta www.watrec.fi.
Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirasto.
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YVA-menettelyn eri osapuolten yhteystiedot:

HANKKEESTA VASTAAVA:
Juhani Nisu
Nokkamäentie 390
32700 Huittinen
040 769 2891
juhani.nisu@gmail.com
KONSULTTI:
Watrec Oy
Tapionkatu 4 C 7, 40100 Jyväskylä
Jaana Tuppurainen, vanhempi konsultti
040 553 9005
jaana.tuppurainen@watrec.fi

YHTEYSVIRANOMAINEN:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
PL 236
20101 Turku
Erika Liesegang, Ylitarkastaja
02 9502 3051
erika.liesegang@ely-keskus.fi

2.3 Hankkeen sijainti ja maankäyttötarve
Laajennushanke sijoittuu Huittisiin, Härkälän tilalle, kiinteistöille 102-405-14-151,
102-405-1-211 ja 102-405-1-212. Kuvassa 2.1 on esitetty hankkeen sijoittuminen.
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Kuva 2.1 Hankkeen sijoittuminen.
Broilerkasvattamon etäisyys Huittisten taajamaan on noin 2 km ja keskustaan 5 km.
Lähimmät naapurikiinteistöt sijaitsevat noin 100 m päässä broilerkasvattamosta luoteeseen ja noin 200 m päässä tilan kaakkoispuolella.
Kasvattamojen koillispuolella noin 100 - 400 m päässä kulkee Loimijoki.
Lähialue on harvaan asuttua, tyypillistä maaseutualuetta. Toiminta sijoittuu hajaasutusalueelle.
Kuvassa 2.2 on esitetty hankkeen lähiympäristöä.
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Kuva 2.2 Hankealueen lähiympäristö.
2.4 Liittyminen muihin hankkeisiin
Broilerkasvattamohanke ei suoraan liity muihin hankkeisiin.
2.5 YVA-menettelyn tarkoitus ja vaiheet
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) koostuu kokonaisuutena
kahdesta eri osasta, arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta. Tässä dokumentissa on kuvattu arviointiohjelma, joka on suunnitelma käsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnista, vaadittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn kokonaisuuden järjestämisestä. Arviointiselostuksessa esitetään yhtenäinen selostus varsinaisen ympäristövaikutusten arviointityön tuloksista. Arviointiselostus laaditaan yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon jälkeen.
YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa hankkeen suunnittelun ja päätöksenteon
tueksi tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista, vaihtoehtoisista ratkaisuista ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyn periaatteellinen kulku on
esitetty kuvassa 2.3.

Copyright Watrec Oy ja Härkälän tila 2019

9

Härkälän tila - Broilerkasvattamon laajennus - YVA-ohjelma - 2019

Kuva 2.3 Ympäristövaikutusten arviointiprosessin pääkohdat ja prosessin kulku
(kuva: Ympäristöhallinto).
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 ohjelmasta. 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.
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 perustellut päätelmät arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. Tarvittaessa YVA-selostusta voidaan pyytää täydentämään.
2.6 Osallistumisen ja tiedottamisen järjestäminen
Erilaisilla YVA-menettelyyn liittyvillä osallistumismenettelyillä pyritään lisäämään
kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointiohjelmasta voi
esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle toimittamalla mielipiteen kirjallisesti tai
sähköpostilla ELY-keskuksen kirjaamoon kuulutuksessa ilmoitettuna aikana.
10
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Hankkeen aikana tehdään myös yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa ja varmistetaan tiedonkulkua hankkeesta ja sen etenemisestä.
Yhteysviranomainen huolehtii YVA-menettelyyn liittyvästä tiedottamisesta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä yhteistyössä hankkeesta vastaavan kanssa. Hankkeen
YVA-menettelyä varten avataan oma verkkosivu ympäristöhallinnon verkkopalveluun
osoitteeseen www.ymparisto.fi > Asiointi, luvan ja ympäristövaikutusten arviointi >
Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet (julkaisijana Varsinais-Suomen ELYkeskus).
2.7 Suunnittelu- ja toteutusaikataulu
Kuvassa 2.4 on esitetty tavoiteaikataulu YVA-menettelyn ja tiedottamisen sekä ympäristölupavaiheen järjestämiseen.

Kuva 2.4 Hankkeen YVA- ja lupamenettelyn tavoiteaikataulu.
YVA-menettely alkaa esiselvitysten ja alustavan esisuunnittelun pohjalta. Menettelyn aikana toiminnan kehitysvaihtoehtojen suunnitelmia tarkennetaan mm. teknisten
ratkaisujen ja lannan jatkokäsittelyn osalta. YVA-menettely arvioidaan saatavan päätökseen kesällä 2020. YVA-menettelyn aikana, kun ympäristövaikutusten arvioinnista
on saatu riittävä tieto tarkentavien suunnitelmien pohjaksi, voidaan aloittaa myös
hankkeen ympäristölupahakemuksen valmistelu. Viranomainen ei saa myöntää ympäristölupaa tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä, ennen kuin se on saanut
käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen siitä antaman perustellun
päätelmän. Täten ympäristölupapäätös voidaan antaa aikaisintaan loppuvuonna
11
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2020. Rakennuslupaa tullaan hakemaan heti, kun ympäristölupa on saatu. Rakennustyöt voidaan aloittaa, kun rakennuslupa on saatu. Rakentaminen käynnistyy aikaisintaan vuonna 2021. Käyttöönotto tapahtuu vuoden 2021 loppupuolella. Kuvassa 2.5
on esitetty arvio hankkeen aikataulusta.

Kuva 2.5 Arvio hankkeen aikataulusta.
Lähtökohtaisesti YVA-menettely pyritään toteuttamaan niin, että tässä vaiheessa
suunnitteilla olevan laitoksen ympäristövaikutukset tunnetaan ja ympäristölupaprosessissa mahdollisesti esille tuleviin, hankkeen ympäristövaikutuksia koskeviin, kysymyksiin saadaan vastaus YVA-selostuksesta.
2.8 Suhde maankäyttösuunnitelmiin sekä luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin
2.8.1 Kaavoitus
2.8.1.1 Maakuntakaava
Ympäristöministeriö vahvisti 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan. Samalla ympäristöministeriö on vahvistanut maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n 1 momentin
nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voimassa olevien
Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kunnan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen. Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä
13.3.2013.
Maakuntakaavassa toiminta sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle.
Koko maakuntakaava-alueella on voimassa maakuntakaavamääräys: Koko maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun oltava alueelle
kohdistuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamista edistävää. Vesiensuojelullisesti erityisen herkillä, kaltevilla sekä eroosio- ja tulvaherkillä vesistöjen rannoilla tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäyttö suunnitella siten, että estetään tai vähennetään ravinteiden, kiintoaineen ja
haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin.
Kuvassa 2.6 on esitetty ote Satakunnan maakuntakaavasta.

Copyright Watrec Oy ja Härkälän tila 2019

12

Härkälän tila - Broilerkasvattamon laajennus - YVA-ohjelma - 2019

Kuva 2.6 Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Hankealue on ympyröity katkoviivalla.
Hanke sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle Kokemäenjokilaakson maisema-alueelle ja Kokemäenjoen ja Loimijoen kulttuurimaisema-alueelle.
2.8.1.2 Yleiskaava ja Asemakaava
Hankealueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Alueelle ei ole tiedossa
kaavoitustoimenpiteitä tai muita suunnitelmia Huittisten kaupungin toimesta. Tarvittaessa sellaisen laatii Huittisten kaupunki.
2.8.2 Valtioneuvoston selonteko kansallisesta 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
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yhdessä EU:ssa sovitut energia- ja 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 hankkeessa nousee esille erityisesti eloperäisten maiden
päästöjen vähentämiseen liittyviä toimia. Syntyvät ravinteet levitetään olemassa
oleville pelloille, hankkeen myötä ei raivata uutta peltoalaa. Lisäksi lannalla korvataan teollisesti tuotettuja lannoitteita ja näin vähennetään mm. niiden kaivauksissa
ja valmistuksessa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.
2.8.3 Satakunnan ilmastostrategia 2020
Satakunnan ilmastostrategiana on olla vuonna 2020 ilmastoystävällinen, kestävien
energiaratkaisuiden maakunta. Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena
on suhteuttaa maakunnalliset lähtökohdat ilmasto- ja energiatavoitteiden osalta
paitsi kansallisiin ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin, niin myös valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja Lounais-Suomen ympäristöstrategian linjauksiin.
Ilmasto- ja energiasektoreiden kehittämistä ja merkitystä on korostettu eri näkökulmista sekä kansallisissa että alueellisissa strategioissa.
Satakunnan strategian ohjausvaikutus kohdistuu ensisijaisesti maakunnan ilmasto- ja
energia-asioiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Uusiutuvien energiamuotojen käytön edistämisellä, energiankulutuksen vähentämisellä ja energiatehokkuuden lisäämisellä, päästöjen vähentämisellä sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumisella ja sopeutumisella vastataan samalla myös kansallisen ja EU:n tason linjauksiin.
Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia palvelee osaltaan myös Satakunnan energiahuoltoa koskevan vaihemaakuntakaavan tavoitteiden muodostamista. Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia tarjoaa maakunnalliset suuntaviivat ilmasto- ja energiaasioiden huomioon ottamisen kehittämiseksi Satakunnassa.
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Satakunnan ilmasto- ja energiavision päämääränä on ilmastonmuutoksen hillintä sekä
ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen. Päämäärän saavuttamiseksi on
laadittu neljä strategista tavoitetta ja jokaiselle tavoitteelle tarkennetut painopisteet.
Tavoitteet:
1. Energiankulutuksen vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen
a. Edistetään energian tehokasta käyttöä yhdyskuntarakenteen suunnitelmallisella kehittämisellä
b. Edistetään teollisuuden energiatehokkuutta
c. Edistetään energiatehokasta rakentamista ja korjausrakentamista
d. Edistetään vastuullista energian tuotantoa ja kulutusta
2. Uusiutuvien energiamuotojen käytön edistäminen
a. Lisätään bioenergiaan perustuvan uusiutuvan energian osuutta maakunnan energiankulutuksessa
b. Lisätään tuulivoiman tuotantoa maakunnassa
c. Edistetään olemassa olevien vesivoimaloiden tehokkuutta
d. Kehitetään monipuolista energia-alan osaamista ja koulutusta maakunnassa
3. Päästöjen vähentäminen
a. Edistetään sellaisten energiamuotojen käyttöä, joiden kasvihuonekaasupäästöt ovat vähäisempiä kuin fossiilisten energiamuotojen
b. Kehitetään ydinenergian tuotanto- ja osaamisalaa perusenergian tuotannossa
c. Edistetään joukko- ja kevyenliikenteen toimintaedellytyksiä
d. Edistetään sellaisten energiamuotojen käyttöä, joiden kasvihuonekaasupäästöt ovat vähäisempiä kuin fossiilisten energiamuotojen
4. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen ja varautuminen
a. Edistetään tulvariskien hallintaa
b. Varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin yhdyskuntasuunnittelussa
c. Lisätään ilmastonmuutostietoisuutta
d. Varaudutaan vieraslajien uhkaan
Hankkeessa vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä mm. lannan käytön myötä niiden
korvatessa teollisesti valmistettuja lannoitteita. Toiminnassa valitaan energiatehokkaita ratkaisuja.
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2.8.4 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

Toimenpiteiden toteuttaminen koskee myös Härkälän tilan toimintaa.

2.8.5 Vesienhoidon suunnitelmat
Vesienhoitoa suunnitellaan Suomessa vesienhoitoalueittain. Vesienhoitoalue muodostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta. Vesienhoitoalueilla laaditaan hoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia, joiden avulla voidaan saavuttaa vesien hyvä
tila. Hankealue kuuluu kokonaisuudessaan Satakunnan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) toimialueeseen ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen. Hankealuetta koskee suunnitelma: KokemäenjoenSaaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueenvesienhoitosuunnitelma vuosiksi
2016-2021. Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön
ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja hoitotoimista. Valtioneuvosto hyväksyi Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 3.12.2015.
Toimenpideohjelmista hankealuetta koskee Kokemäenjoen alaosan-Loimijoen osaalueen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016–2021. Toimenpideohjelmassa on pääosin keskitytty ravinnekuormituksen vähentämiseen ja siihen liittyviin
toimenpiteisiin, koska ulkoinen ravinnekuormitus on suurimmilta osin syynä alueen
pintavesien hyvää huonompaan tilaan. Turve- ja metsävaltaisilla alueilla tarvitaan
myös kiintoainekuormituksen vähentämistä. Ravinnekuormituksen vähentämisessä
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korostetaan maatalouden toimenpiteitä, kuten peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisäämistä sekä suojavyöhykkeitä ja kosteikkoja. Näiden lisäksi tarvitaan tilakohtaista neuvontaa.
Toimenpiteiden toteuttaminen koskee monilta osin Härkälän tilan toimintaa mm. ravinteiden levittämisen osalta.
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3. HANKKEEN KUVAUS
3.1 Yleistä
Hankkeen tarkoituksena on laajentaa olemassa olevien broilerkasvattamoiden toimintaa. Nykyinen toiminta on käynnistynyt vuonna 1979, 28 000 broilerin kasvattamolla. AgriNisu Oy perustettiin vuonna 1982. Uusi kasvattamo rakennettiin vuonna
1996 (30 000 broileria) ja sitä on laajennettu vuonna 2002 (30 000 broileria). Sukupolvenvaihdos tehtiin tilalla vuonna 2006, kun perustettiin uusi yhtiö, BroiCo Oy.
Yhtiö rakensi vuonna 2008 60 000 broilerin kasvattamon. BroiCo Oy:n toimintaa on
laajennettu vuonna 2009 (60 000 broileria) ja vuonna 2013 (60 000 broileria). Nykyinen toiminta käsittää viisi rakennusta. Vuonna 1979 rakennetussa rakennuksessa on
1 osasto. Muina vuosina valmistuneissa rakennuksissa on 2 osastoa, joissa molemmissa on 30 000 eläinpaikkaa, yhteensä 268 000 eläinpaikkaa. Tässä YVA-menettelyssä käsitellään tilannetta, jossa laajennuksen jälkeen eläinpaikkojen määrä kasvaa
nykyisestä; VE1:418 000 ja VE2: 568 000 eläinpaikkaan. Kasvua nykytilanteeseen on
VE1: 150 000 ja VE2: 300 000 broileria. Laajennusrakennukset on suunniteltu nykyisten hallien välittömään läheisyyteen, niiden lounaispuolelle.
Kuvassa 3.1 on esitetty kasvattamon toimintakaavio pääpiirteittäin. Teknisissä ratkaisuissa noudatetaan Sikojen ja siipikarjan tehokasvatus – BAT-asiakirjan vaatimuksia soveltuvin osin.

Kuva 3.1 Kasvattamon toimintakaavio.
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Linnut tuodaan untuvikkoina tilalle niiden kuoriutumispäivänä ja niitä kasvatetaan
tilalla noin 5 viikkoa. Kasvatuseriä on vuodessa noin 6 kpl. Kasvatuserien määrään
vaikuttaa broilerien tarve markkinoilla. Eri vaihtoehtojen vuotuinen lihan tuotanto
on arvioitu taulukkoon 3.1. Kasvatuserien välissä hallitilat tyhjennetään, pestään ja
desinfioidaan. Hallit ovat erien välissä tyhjänä noin 2 - 4 viikkoa. Kasvattamoissa on
täyskuivikepohjat. Pehkuna (kuivikkeena) käytetään turvetta. Myös laajennusosat
(VE1 ja VE2) tulevat olemaan täyskuivikepohjallisia kasvattamoja. Pehkua ei varastoida vaan se tilataan ja levitetään heti aina ennen broilereiden tuloa. Eri vaihtoehtojen vuotuinen tarve on arvioitu taulukkoon 3.2.
Taulukko 3.1 Arvio vuotuisesta lihan tuotannosta.
VE0
VE1
Lihan tuotanto t/a 2400
3700

VE2
5000

Taulukko 3.2 Arvio vuotuisesta pehkun käyttömäärästä.
VE0
VE1
Pehku t/a
650
1000

VE2
1360

Toiminnassa on noudatettava broilereiden pidolle asetettuja eläinsuojavaatimuksia,
joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa broilereiden suojelusta 375/2011,
eläinsuojelulaissa 247/1996 ja eläinsuojeluasetuksessa 396/1996 muutoksineen.
Broilerkasvattamossa eläintiheys saa olla enintään 42 kg/m² eli n. 17 - 18 kpl/m².
Pehkun tulee olla pinnalta sopivan kuivaa ja kuohkeaa ja olla kaikkien broilereiden
jatkuvassa käytössä. Kasvatusosastossa tulee olla riittävästi rehua joko jatkuvasti tai
annosruokintana sekä juomapaikkoja kaikkien broilereiden ulottuvilla. Juomavettä
on oltava saatavilla jatkuvasti. Juottolaitteiden on oltava lisäksi sellaisia, että veden
läikkyminen on mahdollisimman vähäistä. Ruokinta- ja juottolaitteet ja välineet on
pidettävä puhtaina eikä broilereiden ulosteet saa liata rehua tai juomavettä.
Broilerien päivän pituutta säädellään siten, että väliin jää 6 tunnin yö, jolloin valot
ovat pois päältä. Broilerkasvattamoiden ilmanvaihto toimii koneellisesti. Ruokinnassa ja muussa eläinten hoidossa pyritään siihen, että rakennusten sisäilman laatu
pysyy mahdollisimman hyvänä. Maa- ja metsätalousministeriön ohjeen Maatalouden
tuotantorakennusten lämpöhuollosta ja ilmastoinnista (MMM-RMO C 2.2) mukaan ilmavaihto on oltava noin 0,1 – 5,0 m3/h/eläinpaikka. Poistoilman määrä on suurin
ulkolämpötilan ollessa korkeimmillaan (päiväsaikaan kesällä) ja yli 35 vuorokauden
ikäisillä broilereilla. Eri halleissa on eri-ikäisiä broilereita, eikä poistoilman määrä
ole missään vaiheessa maksimiarvossa yhtä aikaa kaikissa halleissa. Laajennustilanteen (VE1 ja VE2) hallit tulevat toimimaan samalla periaatteella kuin olemassa olevatkin.
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Kasvattamorakennuksissa on vikahälytys, joka on kytketty valvontajärjestelmään
lämmön, veden, sähkön ja ilmastoinnin osalta. Lisäksi tilalla on käytössä varageneraattorijärjestelmä, murtohälyttimet sekä tallentava valvontalaitteisto.
Lähtökohtaisesti suunnittelussa on huomioitu BAT-teknologiat sekä ympäristökuormitusta alentavat ratkaisut.
Sairas tai lopetettava eläin
Eläinsuojelulaissa ja –asetuksessa sairaan tai vahingoittuneen eläimen käsittelystä ja
lopettamisesta sanotaan mm.:
Sairas tai vahingoittunut eläin
Eläimen sairastuessa tai vahingoittuessa sille on viipymättä annettava
tai hankittava asianmukaista hoitoa. Sairas tai vahingoittunut eläin on
tarvittaessa sijoitettava asianmukaiseen tilaan erilleen muista eläimistä. Sairauden tai vamman laadun niin edellyttäessä eläin on lopetettava tai teurastettava.
Tuotantoeläinten omistajan tai pitäjän on pidettävä kirjaa tuotantoeläimille annetusta lääkinnällisestä hoidosta ja kuolleiden eläinten
lukumääristä. Kirjanpitoa kanojen lääkinnällisestä hoidosta on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan ja kirjanpitoa kuolleiden eläinten lukumääristä vähintään kolmen vuoden ajan sen vuoden päättymisestä lukien, jolloin kirjanpitoon viimeksi kirjattiin eläintä koskeva merkintä.
Lopetus tilalla
Eläimen lopettaminen on suoritettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Eläimen saa lopettaa vain lopettamisen osaava henkilö,
jolla on riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi. Kaikkien eläimen lopettamiseen käytettävien välineiden ja laitteiden tulee
olla tarkoitukseensa sopivia ja toimintakuntoisia. Välineiden ja laitteiden asianmukaisen toimintakunnon varmistamiseksi ne on tarkastettava
ja huollettava säännöllisesti.
Sairaat ja vahingoittuneet broilerit lopetetaan kasvattamoissa niskamurrolla heti
kasvattamokierroksen aikana ja toimitetaan Honkajoki Oy:n käsittelylaitokseen.
Konttiin mahtuu kerrallaan koko broilerinkasvatuskierron aikaiset kuolleet eläimet.
Tilalla on eläinten hävittämiseen hyväksytty polttolaitos, mutta sitä ei tällä hetkellä
käytetä kuolleiden eläinten polttoon.
Tilalla on käytössä Ruokaviraston mukainen ohjeistus lintujen lopetuksesta. Toimintaohjeet on kuvattu tilan laatukansiossa.
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3.2. Rehun valmistus ja ruokinta
Broilerit kasvavat halleissa vapaana. Ruokinta tapahtuu sekä nykyisissä, että laajennusosissa vesi- ja rehulinjalta omaan tahtiin. Ulkopuoliselta toimijalta ostettavan
rehun kulutus vuosittain on esitetty taulukossa 3.3.
Taulukko 3.3 Vaihtoehtojen rehun kulutus/vuosi.
VE0
VE1
Rehunkulutus t/a
5400
8400

VE2
11400

Käytettävä täysrehu vastaanotetaan kasvattamoiden yhteydessä oleviin siiloihin,
mistä ne johdetaan spiraalikuljettimilla ruokinta-automaateille. Ruokinta- ja juomalaitteiden on täytettävä käyttöön liittyvät vaatimukset. Ruokinnan järjestämisessä
on estetty eläintautien leviäminen hallien välillä.
Ruokinnan turvaamiseksi ruokinta- ja juomalaitteet on kytketty vikahälytysjärjestelmään, joka ilmoittaa kaikista toiminnan häiriöistä.
3.3 Ilmanvaihto
Broilereiden pitopaikassa on oltava riittävä ilmanvaihto, jonka avulla huolehditaan
siitä, etteivät haitalliset kaasut, pöly, veto tai liiallinen kosteus vaaranna eläimen
terveyttä eikä hyvinvointia. Myös pitopaikan lämpötilan on oltava broilereille sopiva.
Nykyisissä broilerkasvattamorakennuksissa on alipaineilmastointi, jossa poistohormit
ovat katon harjalla ja korvausilma otetaan katon päältä. Lisäksi kasvattamoiden päädyissä sijaitsevat jättipuhaltimet. Broilerkasvattamoista poistettavan ilman määrä
vaihtelee lämpötilasta ja broilerien iästä riippuen. Kasvattamoissa on käytössä kostutuslaitteet.
Laajennusosien ilmastointi tulee toimimaan nykyisen kanssa samalla periaatteella.
Ilmastoinnin suunnittelussa on huomioitu mm. eläintautien leviäminen hallista toiseen.
Ilmastoinnin turvaamiseksi tilalla on valvontajärjestelmä, jonka lisäksi käytössä on
varageneraattorijärjestelmä. Häiriöiden ja vikojen havaitsemiseen on hälytysjärjestelmä.
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3.4 Lannan varastointi ja käyttö
Kasvattamot toimivat kuivalantamenetelmällä ja lanta siirretään kasvattamoista lintujen lastauksen jälkeen suoraan Biolan Oy:n tai muun jatkojalostajan kuljetuslavoille ja kuljetetaan tuotantopaikalle tai traktorin perävaunuun, jolla lanta siirretään lantalaan jatkokäyttöä odottamaan tai suoraan pellolle levitykseen. Lantaa ei
aumata Härkälän tilalla vaan pidempiaikainen varastointi tapahtuu betonipohjaisessa
lantalassa. Nykytilanteessa (VE0) lantalana toimii 980 m2 katettu avolantala. Laajennuksen (VE1 ja VE2) yhteydessä nykyisiä lantaloita laajennetaan tarvittaessa.
Lannan levitys pelloille tapahtuu keväällä ja syksyllä. Nykyiset lannanlevityspellot
sijaitsevat maksimissaan 30 kilometrin päässä tilalta. Nykytilanteessa käytössä on
omia peltoja 160 hehtaaria ja vuokra- ja sopimuspeltoja 350 hehtaaria. Lannan toimittamisesta Biolan Oy:n kompostointilaitokseen on tehty oma sopimus, jonka mukaan Biolan Oy on sitoutunut vastaanottamaan 5000 m3 tilan kuivikelantaa. Olemassa-olevat peltopinta-alat ovat toiminnanharjoittajan molempien yritysten (AgriNisu Oy ja BroiCo Oy) käytössä ja riittävät tämän hetkiseen tilanteeseen. Biolan
Oy:n kanssa sopimusmäärää voidaan lisätä.
Taulukossa 3.4 on esitetty vuodessa syntyvän lannan laskennallinen määrä ilman käsittelyä Valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta olevien päästöjen rajoittamiseksi (1250/2014) mukaan sekä tarvittava peltopinta-ala Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen mukaan.
Tarvittava peltopinta-ala voidaan laskea myös peltojen ravinnetaseisiin perustuen,
jolloin levitettävän lannan määrä voi vaihdella peltolohkoittain.
Taulukko 3.4 Syntyvän lannan määrä ilman käsittelyä ja peltoalan tarve eri vaihtoehdoissa.

3.5 Energian käyttö
Kasvattamon lämmitykseen tarvittava energia tuotetaan tilan omassa 2,5 MW hakelämpökeskuksessa (valmistunut 2018). Hakepuu saadaan omasta metsästä, joka
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haketetaan tilalla ja varastoidaan lämpökeskuksen yhteydessä olevassa hakevarastossa. Pääasiallinen polttoaine on kaurankuori, jota saadaan rehuteollisuuden sivuvirtana. Lämpölaitoksessa muodostuva tuhka tyhjennetään peltoon lannoitteeksi.
Nykyinen lämpölaitos on kunnan eläinlääkärin toimesta hyväksytty raadonpolttoon,
mutta se ei ole tällä hetkellä käytössä.
Tilalla on lisäksi 1 MW öljykattila varalla. Varalla olevaa öljylämmitystä varten tilalla
on 10 000 litran suoja-altaallinen öljysäiliö.
Sähköenergiaa toiminnassa kuluu pääosin ilmastointiin ja valaistukseen. Tilalla on
käytössä LED-valaistus ja uusiutuva tuulienergia. Tuulienergia ostetaan paikalliselta
sähköntoimittajalta, mutta energian tuottaa Lännen Lintu Oy, jonka osaomistajana
AgriNisu Oy on. Sähkökatkoksia varten tilalla on käytössä varageneraattorijärjestelmä. Arvioitu vuotuinen energian kulutus eri vaihtoehdoissa on esitetty taulukossa
3.5.
Taulukko 3.5 Arvio tilan vuotuisen sähkön ja lämmön kulutuksesta eri hankevaihtoehdoissa.
VE0
VE1
VE2
Sähköä MWh/v

700

1050

1400

Lämpöä MWh/v

5400

8400

11400

Sikojen ja siipikarjan tehokasvatusta koskevan asiakirjan (IRPP-BREF) päätelmissä on
energian tehokkaan käytön osalta annettu keinoiksi seuraavat toimenpiteet, joista
tilalla on käytössä toimenpiteet a-f:
BAT 8 Energian tehokas käyttö.
a) Hyvän hyötysuhteen lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmät
b) Lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmien hallinnan ja toiminnan
optimointi
c) Eläintilojen seinien, katon ja lattioiden eristys
d) Energiatehokkaiden valaistusjärjestelmien käyttö
e) Lämmönvaihtimien käyttö
f) Lämmönvaihdinjärjestelmän käyttö (ilma-ilma, ilma-vesi tai ilma-maa)
g) Lämpöpumppujen käyttö lämmön talteenotossa
h) Kuivitetun lattian lämmön talteenotto lämmityksen/jäähdytyksen yhteydessä
i) Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö
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3.6 Veden käyttö
Tuotantorakennuksessa käytettävä vesi otetaan kunnan vesijohtoverkosta. Vesi johdetaan tilalle kahta eri reittiä pitkin, tilan ollessa putkien risteyskohdassa. Ongelmatilanteissa tai toisen putkilinjan rikkouduttua vettä voidaan johtaa pelkästään toista
putkilinjaa pitkin. Kasvattamoihin vesi voidaan myös johtaa ulkosäiliöistä. Vettä kuluu pääasiassa broilereiden juomavetenä sekä pesuvesinä. Taulukossa 3.6 on esitetty
arvio eri hankevaihtoehtojen vuotuisesta vedenkulutuksesta.
Taulukko 3.6 Arvio tilan vuotuisesta veden kulutuksesta eri hankevaihtoehdoissa.
VE0
VE1
VE2
3
Vettä m /v
14400
22300
30300
Sikojen ja siipikarjan tehokasvatusta koskevan asiakirjan (IRPP-BREF) päätelmissä on
veden tehokkaan käytön osalta annettu keinoiksi seuraavat toimenpiteet, joista tilalla on käytössä toimenpiteet a-e:
BAT 5 Tehokas vedenkäyttö.
a) Vedenkulutuksen seuranta
b) Vesivuotojen paikantaminen ja paikkaaminen
c) Korkeapainepesureiden käyttö eläinsuojien pesussa
d) Kullekin eläinlajille soveltuvimpien juomalaitteiden käyttö, eli käytännössä
kupeilla varustetut juomanipat
e) Juomalaitteistojen säännöllinen tarkkailu ja säätö
f) Likaantumattoman sadeveden käyttö pesuvetenä

3.7 Polttoaineet ja muut kemikaalit
Tilalla on 10 m3 polttoainesäiliö, joka on varustettu lukituksella, ylitäytönestimellä
ja laponestolaitteella. Säiliö on teräksinen ja varustettu suoja-altaalla. Säiliö sijaitsee lämpökeskuksen yhteydessä kiinteällä betonilaatalla. Säiliön vuototapauksessa
säiliöstä valunut öljy saadaan hallitusti talteen. Säiliö tarkastetaan vuosittain. Säiliö
on lisäksi sijoitettu niin, ettei se jää mahdollisen tulvan aikana tulvaveden valtaan.
Kasvattamoyksiköt kuivapuhdistetaan harjalla, pestään kuumavesipesurilla ja desinfioidaan jokaisen kasvatuserän jälkeen. Desinfioinnissa käytetään tavanomaisia kotieläintaloudessa käytettäviä desinfiointiaineita.
Tilan kemikaalivarasto sijaitsee lukittavassa kasvinsuojeluainevarastossa, jossa ei ole
ikkunoita tai viemäriä. Varastossa säilytetään kulloinkin tarvittava määrä pesu- ja
desinfiointiaineita tilojen puhdistusta varten. Näiden lisäksi varastossa säilytetään
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myös mm. rottien ja muiden jyrsijöiden hävittämiseen tarkoitetut kemikaalit ja syötit. Kemikaalien varastoinnissa huomioidaan niitä koskevasta varastoinnista annetut
ohjeet.
Polttoaineiden ja kemikaalien kulutuksessa ei tapahdu merkittävää muutosta laajennuksen myötä.
3.8 Liikenne
Tilan liikenne koostuu mm. untuvikko-, teuras-, rehu- ja lantakuljetuksista sekä polttoaineen kuljetuksista ja painottuu kasvatuserän loppuvaiheisiin. Kasvatuserän viimeisellä viikolla rehuauto käy kolmesti viikossa. Broilereiden lastausvaiheessa kahden peräkkäisen päivän aikana tilalla käy noin 15 yhdistelmäajoneuvoa. Lastaus tapahtuu kuusi kertaa vuodessa. Muina aikoina kasvattamoille kulkeva liikenne ei poikkea normaalista liikenteestä. Kuolleiden broilereiden osalta kuljetusmäärä ei muutu,
koska autojen kapasiteetti riittää myös toiminnan laajentuessa.
Taulukkoon 3.7 on arvioitu eri vaihtoehdoista aiheutuva vuotuinen raskaan liikenteen
määrä. Määrä kuvaa käyntimäärä/vuosi.
Taulukko 3.7 Toiminnasta aiheutuva vuotuinen raskaan liikenteen määrä.
Kuljetusten määrä kpl / v
Teuraskuljetukset
Untuvikot
Kuolleet broilerit
Rehu
Lantakuljetukset
Polttoöljy tms., jos
on
Turve (tm. pehku)

VE0

VE1

VE2

186
24
6
110
14
2

280
36
6
170
21
2

370
48
6
240
28
2

18

24

36

Kulku tilalle tapahtuu Nokkamäentien kautta. Nokkamäentie on sorapäällysteinen
tie. Kuvassa 3.2. on esitetty pääasialliset liikennöintireitit.
Väyläviraston vuoden 2018 liikennemääräkartan mukaan Nokkamäentien kokonaisliikennemäärä oli 171 autoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä oli 14 autoa.
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Kuva 3.2 Pääasialliset kuljetusreitit ja liikennemäärät. Suluissa raskaan liikenteen
osuus.
3.9 Toiminnasta syntyvät jätteet, jätevedet ja muut päästöt
3.9.1 Jätteet
Toiminnassa syntyvät jätteet ovat pääasiassa raadot sekä sekalainen talousjäte. Tilalla kuolleet broilerit toimitetaan eläinjätteen käsittelylaitokselle, Honkajoki Oy:n
renderöintilaitokselle. Vaaralliset jätteet toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspaikkaan. Muiden jätteiden osalta tila on liittynyt sopimuspohjaiseen jätteenkuljetukseen.
Jätteiden lajittelussa, varastoinnissa ja edelleen toimittamisessa noudatetaan kunnan jätehuoltomääräyksiä sekä jätelainsäädännön vaatimuksia.
Taulukossa 3.8 on esitetty arvio toiminnassa syntyvistä jätemääristä.
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Taulukko 3.8 Arvio tilan toiminnassa syntyvien jätteiden laadusta ja määrästä eri
laajennusvaihtoehdoissa.
Jätelaji
Määrä/vuosi
Toimituspaikka
VE0
Kuolleet eläimet, 18
tn/a
Talousjäte, kg/a 3000

VE1
27

VE2
36

Honkajoki Oy

4000

5000

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Jäteöljyt, l/a
Akut, kg/a

50
75

50
75

50
75

Tilan oma lämpölaitos
Romukioski, palokunta

Loisteputket,
kg/a

1

1

1

Romukioski, palokunta

3.9.2 Jätevedet
Sosiaalitilojen WC-vedet johdetaan 5 m3 umpisäiliöihin ja edelleen kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Broilerkasvattamon pesuvedet johdetaan noin 900 m3 betonisiin säiliöihin. Säiliöt tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa pellolle lannoitteeksi. Taulukossa 3.9 on esitetty arvio eri vaihtoehdoissa (VE0-VE2) syntyvistä jätevesistä.
Taulukko 3.9 Syntyvien jätevesien määrä eri vaihtoehdoissa.
VE0
VE1
Eläintilojen
pesuvedet, 500
700
3
m /a
Sosiaalitilat/WC, m3/a
120
150

VE2
900
180

Piha-alueen johdettavat sade- ja sulamisvedet ohjataan maastoon.
Sikojen ja siipikarjan tehokasvatusta koskevan asiakirjan (IRPP-BREF) päätelmissä on
jätevesien osalta annettu ohjeeksi seuraavia toimenpiteitä, joista tilalla on käytössä
BAT 6 osalta toimenpiteet a-c sekä BAT 7 osalta toimenpide a ja c:
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BAT 6 Jäteveden syntymisen vähentäminen.
a) Likaisten piha-alueiden minimointi
b) Vedenkäytön minimointi
c) Piha-alueiden sadeveden ja jätevesivirtojen erottelu
BAT 7 Jätevesipäästöjen vähentäminen.
a) Jätevesien johtaminen umpisäiliöön tai lietealtaaseen
b) Jätevesien puhdistaminen
c) Jäteveden peltolevitys pintalevityksenä aikana, jolloin lannanlevitys on sallittu

3.9.3 Ilman päästöt
Broilerkasvattamoiden toiminnassa pääasialliset ilmanpäästöt muodostuvat eläinsuojien ilmanvaihdon kautta lähiympäristöön leviävistä typpipitoisista kaasuista kuten
esim. ammoniakkipäästöistä. Typpipitoiset kaasut aiheuttavat myös kasvattamoille
tyypillistä hajua.
BAT-päätelmien mukaiset sallitut ammoniakkipäästöarvot broilerille ovat 0,01 - 0,08
kg/eläinpaikka/vuosi. Taulukkoon 3.10 on laskettu hankkeen eri vaihtoehtojen ammoniakkipäästöt 0,08 arvolla.
Taulukko 3.10 Hankkeen eri vaihtoehdoissa syntyvä ammoniakkimäärä.
VE0
VE1
VE2
kg/v
21 440
33 440
45 440
3.9.4 Melu ja pöly
Melua ja pölyä aiheutuu lähinnä tilan kuljetuksissa johtuvasta liikenteestä ja tilalla
työskentelevistä koneista. Lisäksi vähäistä melua ja pölyä voi aiheutua eläinhallien
ilmanvaihdosta ja puhdistuksesta, sekä eläinten lastauksesta. Kuljetukset ja työskentely tilalla ajoittuu pääosin päiväsaikaan.
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4. TARVITTAVAT SUUNNITELMAT JA LUVAT
Hankkeen toteuttaminen edellyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan. Tila kuuluu direktiivilaitoksiin (siipikarjapaikkoja yli 40 000), jolloin
ympäristölupahakemuksen yhteydessä laaditaan BAT-selvitys sekä arvioidaan perustilaselvityksen tarve. Ympäristölupaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristölupaan liittyviä päätöksiä voidaan tehdä vasta, kun lupaviranomaisella on käytössään hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä.
Hankkeen mukainen rakentaminen vaatii yksityiskohtaiset rakennus- ja rakennuttamissuunnitelmat. Näihin edellytetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999)
mukaiset rakennusluvat, jotka myöntää Huittisten kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
Ennen varsinaisen rakennusluvan myöntämistä rakentaja voi joutua hakemaan suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamispäätöstä. Näissä lupapäätöksissä kunnan rakennusvalvonta toimii yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Huittisten
kunnan mukaan hankealueelle ei kuitenkaan vaadita suunnittelutarveratkaisua. Rakentamiseen riittää rakennuslupa.
Palo- ja pelastusviranomaisille päivitetään kemikaali-ilmoitus sekä pelastussuunnitelma.
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5. YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA SEN KEHITYS
5.1 Yhdyskuntarakenne

Kuva 5.1 Huittisten sijainti (Kuva: Wikipedia)
Huittinen sijaitsee Satakunnan maakunnassa. Kaupunki kuuluu Porin seutukuntaan.
Kaupungissa asuu 10 058 ihmistä ja sen pinta-ala on 539,59 km2, josta 6,95 km2 on
vesistöjä. Väestötiheys on 18,88 asukasta/km2.
Työllistävin toimiala on elintarvikkeiden jatkojalostus. Kaupungissa toimii myös merkittäviä kone-, rakennus- ja laukkualan yrityksiä ja lukuisa joukko muuta pienteollisuutta. Suurimpia yksityisiä työllistäjiä kunnassa ovat liha- ja siipikarjatuotteita valmistava Lihajaloste Korpela Oy, sähkötarviketukkukauppa Polarteknik Oy sekä maanrakennukseen ja maansiirtoon erikoistunut Veljekset Mäkitalo Oy. Huittislainen maataloustuotanto on painottunut kasvintuotannon osalta voimakkaasti erikoiskasvien
tuotantoon. Vastaavasti kotieläintuotannossa painopiste on sian- ja broilerintuotannossa.
Liikenteellisesti Huittinen sijaitsee Turun, Tampereen ja Porin kaupunkien muodostaman kolmion keskellä. Huittisten keskustan tuntumassa on Helsingistä Poriin johtavan valtatie 2:n ja Raumalta Kouvolaan johtavan valtatie 12:n risteys. Samassa
paikassa on myös Auraan johtavan kantatie 41:n päätepiste.
Huittisten suurin vesistö on Kokemäenjoki, joka virtaa aluksi lounaaseen, mutta
kääntyy kunnan alueella luoteeseen kohti Poria. Siihen yhtyvät tärkein sivujoki Loimijoki sekä pienemmät Punkalaitumenjoki ja Sammunjoki. Järviä ei Huittisten alueella ole, mutta sen sijaan luoteisosassa on laajoja soita. Puurijärven ja Isosuon kansallispuiston eteläpää ulottuu Huittisten puolelle.
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Huittisten naapurikunnat ovat Kokemäki, Loimaa, Punkalaidun, Sastamala ja Säkylä.
Luke:n (Luonnonvarakeskus) Tilastotietokannan viimeisimpien tietojen mukaan Huittisissa ja sen ympäryskunnissa oli viljelyalaa ja eläimiä vuoden 2018 tietojen mukaan
taulukossa 5.1 esitetyllä tavalla.
Taulukko 5.1 Huittisen ja lähikuntien viljellyn peltoalan ja kotieläinten määrä.
Kunta
Käytössä
Siat (kaikki)
Siipikarja
Naudat
oleva maata(kaikki)
(kaikki)
lousmaa (ha)
Huittinen
19 199
81 445
890 692
2 509
Kokemäki
11 340
4 350
254 084
2 114
Loimaa
41 330
58 865
1 224 828
4 979
Punkalaidun
13 142
34 847
3 224
1 682
Sastamala
29 151
13 209
61 558
7 091
Säkylä
9 364
3 599
501 764
634
5.2 Luonnonsuojelualueet ja Natura-kohteet
Hankealue sijaitsee Kokemäenjokilaakson luonnonsuojeluohjelma-alueella. Alueen
poikki virtaa Kokemäenjoki, joka on oma Natura-alueensa (FI0200148). Lähin Naturaalue, Puurijärven ja Isosuon kansallispuisto (FI0200001) sijaitsee 0,5 km hankealueesta länteen. Noin 2,3 km päässä hankealueesta sijaitsee lähin yksityinen luonnonsuojelualue, Vanhakosken luonnonsuojelualue. Vanhakosken luonnonsuojelualueen
vieressä sijaitsee toinen yksityinen, Helenansaaren luonnonsuojelualue. Kaikki 5 km
säteellä hankealueesta sijaitsevat suojelu- ja Natura-alueet on esitetty tarkemmin
kuvassa 5.2.
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Kuva 5.2 Lähimmät suojelu- ja Natura-alueet.

Kokemäenjokilaakson luonnonsuojeluohjelma-alue MAO020034
Kokemäenjokilaakso kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Kokemäenjoen varren luonto vaihtelee peltoalueiden kapeista rantakaistaleista laajoihin
metsäalueisiin ja jatkuvasti muuttuvaan jokisuistoon. Suiston reunoilla ja joen rannoilla esiintyy reheviä tervaleppälehtoja, kauempana joesta metsä vaihtelee tuoreesta kangasmetsästä kuivaan kangasmetsään. Puurijärven ja Isosuon alueet muodostavat laajan suo- ja kosteikkoalueet. Kokemäenjoen suistossa on monia erilaisia
kosteikkobiotooppeja avoveden tai niukan kasvillisuuden vallitsemista uppokasvillisuusyhdyskunnista järeisiin tervaleppälehtoihin. Luonnon- ja maisemansuojelullisesti
arvokkaita kohteita on säilynyt mm. suistossa, jokirantalehdoissa, koskialueilla ja
vanhan kulttuurin muovaamissa kohteissa sekä muinaiseen suistoon syntyneillä suoalueilla. Natura 2000 -suojeluohjelmaan kuuluvat Vanhakoski, Puurijärvi-Isosuo kansallispuisto, Pirilänkoski Harjavallan ja Nakkilan välissä ja Kokemäenjoen suisto.
Luonnonsuojelualueita Kokemäenjokilaakossa ovat Vanhakosken lehto ja luonnonsuojelualue, Ripovuori (Ripovuoren kalliosinisiipi), Harjunsuon keidassuo, Pirttilänkosken ja Pirttilänkosken Rintalan luonnonsuojelualue, Ruskilankosken luonnonsuojelualue, Liikistönsaaren luonnonsuojelualue, Kokemäenjoensaaren luonnonsuojelualue ja Kokemäenjoensuiston yksityisten mailla olevat noin 40 luonnonsuojelualuetta.
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Kokemäenjokilaaksossa on tavattu useita kymmeniä uhanalaista kasvi-/eläinlajia.
Suiston pesimälinnusto on hyvin rikas ja monipuolinen. Alueella pesii yli sata lintulajia. Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella pesivät mm. ruisrääkkä, kaulushaikara,
ruskosuohaukka ja luhtahuitti. Suiston alueella on tärkeä merkitys myös muutonaikaisena levähdyspaikkana ja vesilintujen sulkasadon aikaisena kerääntymispaikkana.
Kokemäenjoki FI0200148 (SAC ja SCI) (2,7 km hankealueesta)
Puurijärvi-Isosuon kansallispuistoon kuuluvien suurten keidassoiden välissä ja reunoilla kulkeva osuus Kokemäenjokea kuuluu myös erillisenä vesistökohteena Suomen
Natura 2000 -verkostoon. Jokiosuus on suhteellisen matalarantainen ja tulvaherkkä.
Lähes viimeiset rippeet mahtavan virran tulvaniityistä ovat mukana Natura-alueessa.
Jokirantojen kasvilajistoon kuuluvat mm. korpikastikka, mesiangervo, helpi, viiltosara, isosorsimo, sarjarimpi ja ulpukka. Alue on uhanalaisen toutaimen tärkeä syönnösalue. Alueen linnustoon kuuluvat mm. sinisorsa, telkkä, keltavästäräkki, pajusirkku, rantasipi, isokuovi, töyhtöhyyppä, punajalkaviklo ja kalatiira. Alueen luonnonarvojen turvaamisen on suunniteltu toteutuvan kokonaisuudessaan vesilailla.
Puurijärven ja Isosuon kansallispuisto FI0200001 (SCI), KPU020029 ja FI0200149
(SPA) (0,5 km hankealueesta)
Puurijärven-Isosuon alue käsittää kansallispuiston lisäksi alueeseen läheisesti liittyvät Järvensuon ja Lauhansuon. Nykyiseen kansallispuistoon kuuluu Puurijärven lisäksi
viisi isoa suoaluetta, Korkeasuo, Isosuo, Aronsuo, Kiettareensuo ja Ronkasuo. Alueen
poikki virtaa Kokemäenjoki, joka on oma Natura-alueensa (FI0200148). Puurijärvi on
matala, keskisyvyys vain muutamia kymmeniä senttimetrejä, eutrofinen ilmaversokasvillisuuden valtaama järvi. Mataluudesta johtuen on alkukesästä lähtien avovettä
vain vähän näkyvissä.
Puurijärvi-Isosuon alueen suot ovat konsentrisiä kermikeitaita. Suoalue on Etelä-Suomen suurimpia ja edustavimpia. Suot ovat hyvin kehittyneitä, ehjiä ja lähes luonnontilaisia kokonaisuuksia. Ne ovat monipuolisuudessaan myös arvokas linnustokohde.
Suot ovat pääosin avoimia ja harvakseltaan mäntyjä kasvavia erilaisten suotyyppien
luonnehtimia rämeitä ja nevoja. Reuna-alueilla on myös korpia. Ronkansuolla ja varsinkin Isosuolla on runsaasti allikoita ja laajat keskiosien nevat. Muut alueeseen kuuluvat suot ovat kuivempia. Natura-alue muodostuu pääosin Puurijärvi-Isosuon kansallispuistosta (KPU020029). Osa kansallispuiston ulkopuolisista alueista kuuluu kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelmaan (KLO ). Järvensuo ja Raijalanjärvi eivät
kuulu vanhoihin suojeluohjelmiin. Kansallispuisto on perustettu vuonna 1993. Muutkin osat kohteesta tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin, paitsi Raijalanjärvi, jonka luonnonarvojen säilyminen taataan muilla keinoilla.
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Vanhakoski FI0200049 (2,3 km hankealueesta)
Vanhakoski muodostuu koskien ja rantalehdon muodostamasta kokonaisuudesta. Alueen kosket ovat tärkeitä kalojen kutupaikkoja. Vanhakosken Natura-alueeseen kuuluu myös Loimijoen alajuoksulla sijaitseva Pappilanniemen niittysaari sekä tämän ja
Korkeakosken välinen jokiosuus. Vanhakosken lehto sijaitsee Loimijoen alajuoksulla
olevien Maurialan- Mommolan- ja Härkälänkoskien rannoilla. Alue edustaa monipuolista vesiluontoa tulvarantoineen, suvantolampineen, sekä niihin liittyvine ketoineen, moreenikumpuineen ja kalliopaljastumineen. Rinnetörmät ovat savikkoisia, hikeviä ja osin lähdevaikutteisia. Alueen eteläosa on muuta aluetta kivisempää ja kallioisempaa. Alueella on nähtävissä Loimijoen vanha kuivunut uoma, joka aikoinaan
tukkeutui maanvyörymän seurauksena. Uomasta on vielä jäljellä muutamia suvantolampia. Suurta osaa alueesta on aikanaan laidunnettu ja tämän vaikutus on edelleen
nähtävissä alueella. Vanhakosken lehto kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja seutukaavan luonnonsuojelualueeseen. Maa-alueiden suojelu toteutetaan
pääasiassa luonnonsuojelulailla ja osittain rakennuslailla tai sopimuksella maanomistajan kanssa. Vesialueiden suojelu toteutetaan vesilailla.
Vanhakosken lehtoalue LHO020016 (n. 5 km hankealueesta)
Vanhankosken lehtoalue kuuluu 1989 vahvistettuun valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Nimensä alue on saanut Loimijoen vanhassa uomassa olleesta koskesta,
joka jäi kuivaksi 1799 sattuneen maanvyörymän tukittua uoman suuta ja joen vaihtaessa suuntansa nykyiseen uomaan. Alue sisältyy Vanhakosken Natura-alueeseen
(FI0200049), jonka pinta-ala on 101 ha. Lehtoalueella kiertää luontopolku.
Lisäksi lähialueella on useita pieniä yksityisiä suojelualueita, joista ei ole saatavilla
tarkempaa kuvausta.
5.3 Muinasjäännökset, kulttuurihistorialliset kohteet ja maisema-alueet
Hankealue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Kokemäenjokilaakson maisemaalueella ja Kokemäenjoen ja Loimijoen kulttuurimaisema-alueella. Raijalan kylän
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö sijoittuu noin 2 km etäisyydelle.
Hankealuetta lähimmät muinaisjäännökset ovat kultti- ja tarinapaikkana tunnettu
Hiidenkallio 2,6 km päässä, kivikautinen asuinpaikka Pajulehto 2,8 km päässä ja
Vanha pappila n. 2,9 km päässä hankealueesta.
Kuvassa 5.3 on esitetty lähimmät kulttuurihistorialliset kohteet, maisema-alueet
sekä muinaisjäännökset noin 3 km säteellä hankealueesta.
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Kuva 5.3 Lähimmät kulttuurihistorialliset kohteet, maisema-alueet ja muinaisjäännökset.
Kokemäenjokilaakson maisema-alue
Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema edustaa Ala-Satakunnan viljelyseudulle tyypillisiä piirteitä. Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema on yli 70 kilometriä pitkä
kokonaisuus, joka kulkee koko Satakunnan poikki kaakko-luodesuuntaisesti. Maisema-alue jatkuu yhtenäisenä, valtakunnallisesti arvokkaana Kokemäenjokilaakson
kulttuurimaisema-alueena Pirkanmaan maakunnan puolella Sastamalan Liekovedelle
asti. Satakunnan puolella Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisemaalue alkaa Huittisten keskustan länsipuolella olevilta peltotasangoilta.
Maiseman peruselementtejä ovat jokilaakso ja sen rinteiden avarat ja polveilevat
savitasangot sekä pinnanmuodoiltaan tasaiset jokisuualueet. Kokemäenjoen suisto
on nykyistä suistoaluetta, Puurijärvi-Isosuon alue sekä ympäröivät peltoaukeat edustavat muinaista suistoaluetta. Siellä täällä maisemaa elävöittävät paikoin jyrkähkötkin kalliot, metsän peittämät harjanteet tai pienet metsittyneet kumpareet rakennuksineen. Maiseman vaikuttavuus perustuu paitsi laajoihin ja avariin viljelyksiin,
myös niiden keskellä vaihtelevasti mutkittelevaan jokiuomaan ja harjujen tuomaan
maisema vaihteluun. Vanha rankennuskanta on hyvin säilynyt ja rakennettuympäristö
muodostaa mm. Kokemäen alueella vaikuttavan maisemakokonaisuuden jokeen laskevien peltojen kanssa. Ympäristöstään voimakkaasti kohoavat Ripovuoren kalliot
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tarjoavat harvinaisen näköalan Kokemäenjoen viljelymaisemaan. Näkymät jokilaaksossa kulkevalta tieltä Kokemäenjoelle ovat vaikuttavat, mutta paikoin jokivarren
kasvillisuus ja uusirakentaminen ovat peittäneet joen yli toiselle puolelle aukeavat
näkymät. Kartanot tilakokonaisuuksineen antavat maisemalle vaikuttavuutta. Pienet
teiden varsille muodostuneet kylät ja niiden takana aukeavat laajat peltoalueet luovat eheän kokonaisuuden. Alueella on jonkin verran siihen sopimatonta uudisrakentamista, joka keskittyy usein lähelle kuntien taajamia.
Kokemäenjokilaakso on edustava esimerkki pitkittäisleikkauksesta Satakunnan asutushistoriaan. Alue on tarjonnut hyvät edellytykset varhaiselle asutukselle ja elämälle alueella. Alueen kehitys on selkeä ja yhtenäinen aina Kokemäenjokilaakson
syntyhetkestä noin 6 000 eaa. tähän päivään asti. Kokemäenjoenlaakson ja koko Satakunnan rakennusperinnön ja kulttuurimaiseman selkärangan muodostaa hyvin säilynyt talonpoikainen rakennuskulttuuri. Suuren peltoaukean reunalla sijaitseva talonpoikaistalo pihapiireineen on luonteenomainen näky jokilaakson kulttuurimaisemassa. Kokemäenjokea seuraavat vanhat tiet joen kummallakin puolella. Kylät ja
yksittäiset maatilojen pihapiirit ovat ryhmittyneet näiden teiden varsille. Nauhamainen kylärakenne on Kokemäenjokilaaksossa vieläkin havaittavissa. Tilat sijaitsevat
jokilaakson pelloilla tukeutuen lähes huomaamattomiin maaston kohoumiin. Avoin ja
tasainen maisema on pihapiirien tuuhean puuston, koivurivien ja muutamien yksittäisten puiden jäsentämää.
Kokemäenjoen ja Loimijoen kulttuurimaisema-alue
Ympäristöstään voimakkaasti kohoavat Ripovuoren kalliot tarjoavat harvinaisen näköalan Kokemäenjoen edustavimpaan viljelysmaisemaan. Loimijoki, Punkalaitumenjoki ja Sammunjoki yhtyvät täällä leveään Kokemäenjokeen, joka kiertää jyrkässä
mutkassa Karhiniemen kylän rantapellot. Sampussa on kulttuurihistoriallisesti huomattavia rakennuksia, mm. Takkulan, Sepän, Hurun ja Norrin tiloilla. Nanhian kylässä
on Sammunjoen varrella joukko vanhoja tilakokonaisuuksia, joista kulttuurihistoriallisesti huomattavia mm. Ytin, Kylä-Juuselan, Mäki-Juuselan, Ali-Juuselan, Yli-Juuselan ja Hemmon tilat. Lauttakylän keskustassa sijaitsee Huittisten keskiaikainen kivikirkko, joka on rakennettu 1300-luvulla. Kirkkoa on myöhemmin muutettu useaan
otteeseen. Länsitorni sekä etelä- ja itäsakarat lisättiin 1793 ja ristikirkoksi se laajennettiin 1860. Kirkkoa ympäröi vanha hautausmaa. Kirkon välittömässä läheisyydessä sijaitsevat entinen poikakoulu vuodelta 1873, 1902 rakennettu pitäjänmakasiini, joka on nyt museona sekä viime vuosisadan lopulla rakennettu kappalaisen pappila. Takkulan kartanon päärakennus on vanhimmilta osin vuodelta 1796 (G. von
Bonsdorff). Nykyiseen asuunsa se uusittiin 1800-luvn alkupuolella. Kartanon aitat ja
luhti ovat 1700-luvulta. Myös puisto periytyy tältä ajalta. Kivirannan kartanon päärakennus on vuodelta 1791 ja toinen, alkuaan maatalouskouluksi rakennettu asuinrakennus on vuodelta 1895. Harmaakivinavetta on vuodelta 1862. Mommolan kylän
rakennuskanta on pääosin 1900-luvun alusta.
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Raijalan kylän kulttuurimaisema-alue ja kulttuuriympäristö (2 km hankealueesta)
Raijala on keskiaikaisperäinen kylä, jonka talot ovat keskittyneet vanhalle kylätontille. Se on edustava esimerkki satakuntalaisesta Kokemäenjokilaakson maatalouskylästä ja -maisemasta, jolle kylätontin pohjoispuolella oleva, 1800-luvulta alkaen kuivatettu Raijalan järvi antaa historiallisen lisäperspektiivin.
Raijalan kylän talot ovat keskittyneet Huittisista Poriin vievän vanhan maantien varrella olevalle kylätontille. Kylän länsipuolella maantien varrella olevat asuinpaikat
ovat olleet käytössä jo 1700-luvulla. Uusi Helsinki-Pori -valtatie erottaa nykyisin tilakeskukset peltomaisemastaan, joka laajana levittäytyy pohjoiseen Raijalanojan
molemmin puolin.
Kylän huomattavimpia yksittäisiä kohteita ovat Mattilan, Heikkilän, Uusi-Perttulan,
Kylä-Laurilan ja Pelto-Laurilan talonpoikaiset rakennusryhmät hyvin hoidettuine rakennuksineen ja piha-alueineen. Päärakennukset ovat pääosin 1800-luvun lopun tai
1900-luvun alun asussa, mikä kuvastaa tuolloin tapahtunutta talonpoikien vaurastumista. Kylässä on säilynyt tilojen lisäksi mökkiasutusta. Kylän koulurakennus on valmistunut 1900.
Nahnian kylä (3 km hankealueesta)
Nanhian kylän perinteinen rakennuskanta on säilynyt hyvin. Rautakautinen kalmisto
ja alueen nimistö viittaavat pitkään asutushistoriaan Kokemäenjokeen laskevan Sammunjoen varrella.
Sampujoen etelärannan viljelysaukealla Nahnian kylän vanhoja maatiloja ovat KyläJuusela, Mäki-Juusela, Ala-Juusela ja Yli-Juusela, joiden tilakeskukset sijaitsevat
isossa jaossa osoitetuilla paikoilla. Pihapiirien rakennuskanta ja rakennusten sijoittelu on säilynyt rakentamisaikaisessa, etupäässä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun
alun, muodossa. Sammunjoen varrella vanhassa kyläkeskuksessa ovat Ytin talo ja
Kylä-Juusela.
Säätyläisrakentamista edustavan Takkulan ratsutilan päärakennus, osa talousrakennuksista ja puisto ovat 1700-luvulta. Pihapiirissä on rautakautinen kalmisto.
Nanhian kylä rantapeltoineen on jäänyt uuden yhdyskuntarakenteen keskelle ja viljelysaukeat Huittisten kirkonseudun ympärillä ovat nykyisin osin uutta pientalo- ja
teollisuusaluetta. Sammun kylätontin vanha asutus on tuhoutunut ja rakennuskanta
uudistunut Takkulan tilaa lukuunottamatta.
Huittisten kirkko ja sen ympäristö (3,6 km hankealueesta)
Huittisten myöhäiskeskiaikainen kivikirkko ympäristöineen edustaa entisen suurpitäjän kulkuväylien risteykseen syntynyttä näyttävää historiallista keskustaa.
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Kirkko sijaitsee kahden Kokemäenjoen merkittävän sivujoen, Loimijoen ja Punkalaitumenjoen, välisellä kannaksella. Suorakaiteen muotoiseen harmaakivikirkkoon liittyy uudempi, kahdessa osassa rakennettu mansardikattoinen poikkilaiva sekä korkea
länsitorni. Kirkkosalin päätilan muodostaa 1700-luvun lopun ja 1860-luvun pohjoiseteläsuuntainen laajennusosa, keskiaikainen osa kirkkoa toimii 1950-luvun lopun restauroinnin jälkeen omana kappelimaisena tilanaan.
Porttiholvein varustetun kiviaidan ympäröimässä tunnelmallisessa kirkkotarhassa on
säilynyt paljon merkittäviä vanhoja hautamuistomerkkejä. Useaan eri otteeseen laajennettu hautausmaa on kirkon länsipuolella.
Kirkonmäen kulttuurimaisemaan kuuluvat mm. harmaakivinen viljamakasiini (Huittisten museo), pitäjän suurmiehen, tasavallan presidentti Risto Rytin patsas, pappila,
entinen poikakoulu ja Lauttakylän yhteiskoulu. Koulun ohi kulkeva maantie on osa
vanhaa, keskiajalta periytyvää Satakunnan runkotietä, joka seuraili Kokemäenjokea
pohjoiseen.
Hiidenkallio (2,6 km hankealueesta)
Hiidenkallio on kultti- ja tarinapaikka, joka sijaitsee kallionnyppylällä, tasaisen peltoaukeaman keskellä Kokemäenjoen tuntumassa. Lähde on kallion luoteisosassa, lähellä kallion lakea.
Pajulehto (2,8 km hankealueesta)
Kivikautinen asuinpaikka Pajulehto, sijaitsee Kokemäenjoesta 200 m länteen, kohdassa, jossa joki tekee jyrkän mutkan kohti pohjoista, Pikkusuosta 600 m kaakkoon
ja Pajulehdon talon eteläpuolella olevalla pellolla. Paikka on tasaisella ylärinteellä.
Vanha pappila (2,9 km hankealueesta)
Vanha pappila on historiallinen pappila. Huittisten Pappilan yksittäistila on merkitty
vuoden 1646 maakirjakarttaan Loimijoen länsirannalle. Nykyisin samalla alueella
Pappilankadun päässä sijaitsee nk. Vanhan Pappilan päärakennus.
5.4 Maaperä ja vesistöt
5.4.1 Maaperä
Hankealue on rakentamatonta savipohjaista maata.
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5.4.2 Pohjavedet
Hankealue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Sahkonkankaan pohjavesialue sijoittuu n. 1,2 km päähän hankealueesta. Sahkonkankaan pohjavesialue
luokitellaan 1-luokan pohjavesialueeksi, se on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Sen kemiallinen ja määrällinen tila on luokiteltu hyväksi.
Toinen vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, Karhiniemen pohjavesialue sijaitsee 2,7 km päässä hankealueesta. Muut vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet ovat Raijalan pohjavesialue (3,5 km päässä hankealueesta) ja Leppäkosken
pohjavesialue (6,8 km päässä hankealueesta).
Kuvassa 5.4 on esitetty hankealueen lähimmät pohjavesialueet.

Kuva 5.4 Alueen pohjavesialueet.
Pohjavesien pilaantumisriskin ja ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskiellon
(17 §) vuoksi tulee kunnan tärkeillä pohjavesialueilla (I- ja II-luokan pohjavesialueet)
antaa määräyksiä, jotka koskevat talousjätevesien käsittelyä, ajoneuvojen, koneiden
ja laitteiden pesua, vaarallisten aineiden varastointia, murskaamon ja lumenkaatoalueiden sijoittamista, eläinsuojien, lantaloiden ja ulkotarhojen perustamista ja laajentamisesta sekä lannan levitystä ja varastointia. Huittisten alueella sijaitsee osittain tai kokonaan yhteensä 11 luokiteltua pohjavesialuetta, jotka kaikki on luokiteltu
vedenhankinnan kannalta tärkeäksi alueeksi (luokka I). Luokan I pohjavesialueiden
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kokonaispinta-ala on yhteensä 101,69 km2, pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala
yhteensä 72,94 km2 ja teoreettinen antoisuus yhteensä 44 550 m3/d.
5.4.3 Pintavedet
Hankealue sijoittuu Loimijoen läheisyyteen. Loimijoen valuma-alue kuuluu Kokemäenjoen vesistöön ja ulottuu kaikkiaan neljän maakunnan alueelle (Kanta-Häme, Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pirkanmaa). Loimijoki saa alkunsa Tammelan Pyhäjärvestä ja virtaa Forssan, Jokioisten, Ypäjän ja Loimaan kuntien halki laskien Kokemäenjokeen Huittisissa. Loimijoen koko valuma-alueen pinta-ala on 3 138 km². Joen
pituus on noin 114 km. Loimijoki on Kokemäenjoen suurin sivujoki ja sillä on merkittävä vaikutus Kokemäenjoen veden laatuun. Ylänköseudun muutamia järviä lukuun
ottamatta alueen vesistöjen ekologinen tila on pääosin tyydyttävä tai välttävä. Suurimpia vesienhoidollisia haasteita ovat maan eroosioherkkyys, maataloudesta peräisin oleva hajakuormitus, tulvariskien hallinta sekä vieraslajit (esim. isosorsimo).
Loimijoen valuma-alue on yksi maamme tehokkaimmin viljellyistä maatalousalueista, ja maatalouden hajakuormituksen vaikutukset seudun pintavesiin ovat merkittäviä. Valuma-alueen maaperä on suurelta osin savipohjaista ja otollista maanviljelyyn. Se on kuitenkin myös altis eroosiolle, joka entisestään voimistaa ravinne- ja
kiintoainekuorman kulkeutumista vesistöön. Veden sameus ja ravinteisuus ovat paljolti seurausta peltomaan eroosiosta, mutta myös jokiuoman reunat ovat herkkiä
murtumaan veden virtauksen mukana.
Kuvassa 5.5 on esitetty alueen lähimmät pintavedet. Alueen ojien virtaussuunta on
kohti Loimijokea.
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Kuva 5.5 Hankealueen lähimmät pintavedet.
5.5 Ilma ja ilmasto
Satakunnan ilmastoon vaikuttaa meren läheisyys. Selkämeri leudontaa talvia, eivätkä
lumiset talvet Satakunnan rannikolla ole itsestäänselvyys. Satakunnassa vuoden keskilämpötila on tyypillisesti Rauman ja Porin välisellä rannikolla noin +5 asteesta (°C)
laskien kohti koillista noin +3 asteeseen. Kylmin kuukausi on yleensä helmikuu, jolloin keskilämpötila vaihtelee tavallisesti lounaisen rannikon noin -5 asteen ja koilliskulman lähes -7,5 asteen välillä. Lämpimimmän kuukauden eli heinäkuun keskilämpötila on tyypillisesti +15,5…+17 astetta siten, että viileintä on koilliskulmalla ja
lämpimintä eteläosan sisämaassa. Hellepäiviä maakunnassa esiintyy sisämaassa keskimäärin 10 – 14 kesässä, mutta aivan rannikolla ja saaristossa selvästi vähemmän.
Maakunnassa talven alimmat lämpötilat saavutetaan yleensä matalissa jokilaaksoissa
ja kesäisin niiden lisäksi myös koilliskulman ylänköalueella. Alimpien lämpötilojen
ennätystilastoa hallitsee alkuvuoden kuukausia lukuun ottamatta Karvian Alkkia. Ko-
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kemäenjoen ja Karvianjoen laaksot ovat hallanarkoja seutuja, joissa hallaa on esiintynyt jopa heinäkuussa. Yleisesti kesän hallaöiden keskimääräinen lukumäärä vaihtelee maakunnassa yhden ja kymmenen välillä.
Kasvukauteen vaikuttavat Satakunnan alueella niin meri kuin alavien viljelyseutujen
ja karumpien sekä korkeampien alueiden olosuhteet. Terminen kasvukausi alkaa Satakunnan eteläosan sisämaassa yleensä huhtikuun puolenvälin jälkeen ja muualla
hieman myöhemmin. Saaristossa kasvukausi alkaa vasta toukokuun puolella. Kasvukausi päättyy suuressa osassa maakuntaa lokakuun puolenvälin jälkeen, mutta Porin
ja Rauman välisellä rannikolla ja saaristossa vasta lähellä loka-marraskuun vaihdetta.
Kasvukauden pituus on siis 170 - 190 vuorokautta eli noin puoli vuotta. Kasvukauden
aikana keskimäärin kertyvä tehoisa lämpösumma on Pori-Huittinen-linjan eteläpuolella 1300 – 1350 vuorokausiastetta (°Cvrk) pienentyen kohti pohjoista siten, että se
on koilliskulmalla noin 1100 vuorokausiastetta. Kasvukauden sadesumma on yleisesti
340 – 380 millimetriä.
Satakunnassa on laadittu Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia, jonka tavoitteena
on ilmastonmuutoksen hillintä sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen.
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6. EHDOTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA JA MENETELMISTÄ
6.1 Arvioinnin lähtökohta
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä keskitytään yleisesti seuraaviin kysymyksiin ja rajauksiin:
1.
2.
3.
4.

Tarkasteltavan hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen rajaus
Ympäristön nykytilan kuvaaminen
Hankkeen toteuttamisen ja käytön aikaisten vaikutusten arviointi
Toteuttamisvaihtoehtojen vertailu sekä toteuttamatta jättämisen vaikutusten arviointi
5. Haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksien selvittäminen
6. Hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaehdotuksen laatiminen
7. Hankkeen vaikutuspiirissä olevien tahojen kuuleminen
Ympäristönvaikutusten arviointimenettely perustuu YVA-lain ja –asetuksen edellyttämiin vaatimuksiin. Lain ja asetuksen mukaisesti arvioinnissa tulee ensisijaisesti arvioida seuraavat vaikutukset:
a) väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;
b) maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja
luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on
suojeltu luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY nojalla;
c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan
ja kulttuuriperintöön;
d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä
e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin;
Tämän hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin kuuluvat erityisesti seuraavat seikat, joihin tässä arviointimenettelyssä keskitytään:
- Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset (haju, melu, liikenne, pöly, terveys)
- Vaikutukset maahan, maaperään, pohjaveteen ja pintaveteen
- Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon
- Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
- Vaikutukset maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön sekä aineelliseen omaisuuteen
- Rakentamisen aikaiset vaikutukset
- Toiminnan aikaiset riskit ja ympäristöonnettomuudet
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Ympäristövaikutusten arviointi broilerkasvattamohankkeessa 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
Hanketta suunnitellaan dynaamisesti koko ympäristövaikutusten arviointiprosessin
ajan. Näin ollen suunnittelussa esille tulevat havainnot pyritään hyödyntämään arvioinnissa. Arviointiprosessi tuottaa myös tietoja hanketta valvoville ja ohjaaville tahoille, joiden esittämät tarkentavat selvityspyynnöt tms. huomioidaan arviointiprosessin aikana. Seuraavissa kappaleissa esitetään tarkennetusti arviointiprosessiin liitettävät osa-alueet ja selvitetään niihin liittyviä menetelmiä ja käytettävää aineistoa. Käytettävää aineistoa on lueteltu myös kappaleessa 9 Lähteet ja käytettävä aineisto.
6.2 Hankkeessa arvioitavat ympäristövaikutukset ja niiden arviointi
6.2.1 Ihmisiin ja väestöön kohdistuvien vaikutusten arviointi
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset voivat olla välittömiä ja välillisiä. Hankkeen vaikutukset voivat kohdistua suoraan elinoloihin, viihtyvyyteen, terveyteen tai palveluihin. Välillisesti vaikutukset voivat tulla luonnon tai maiseman kautta.
Ihmisiin ja väestöön kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan ensisijaisesti hajun ja liikenteen kautta. Lisäksi sosiaalisia ja terveysvaikutuksia arvioidaan hajun, pölyn, melun ja yleisen viihtyvyyden kannalta pääasiassa kirjallisuuden, ohjelmasta saatavien
viranomaislausuntojen, sekä yleisötilaisuuksien kautta saatavan tiedon perusteella.
Eläimistä ihmisiin tarttuvat taudit voivat aiheuttaa myös terveysvaikutuksia ja niitä
arvioidaan kirjallisuuteen perustuen.
Näiden lisäksi sosiaalisia ja terveysvaikutuksia voi aiheutua välillisesti esimerkiksi
maatalouden ravinnepäästöjen heikentäessä vesistöjen virkistyskäyttöä. Tilan johdosta ei lisätä peltojen määriä eikä siten lannoituskaan tule lisääntymään. Osa keinolannoituksista voidaan korvata tilalla syntyvällä lannalla. Lisäksi syntyvää lantaa
on tarkoitus toimittaa jatkojalostukseen. Siten tässä ei nähdä tarvetta keskittyä ravinnepäästöjen terveys- tai viihtyvyysvaikutuksiin.
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Hankkeella ei ole suoranaisia väestöön kohdistuvia vaikutuksia. Hankealue sijaitsee
harvaan asutulla alueella eikä suuria ihmismassoja tai väestöryhmiä ole lähettyvillä.
Toiminnan luonne ei myöskään ole sellainen, että sillä olisi väestöryhmiä koskettavia
vaikutuksia.
6.2.1.1 Hajuvaikutukset
Hajupäästöt ovat liikennevaikutusten ohella broilerkasvattamoiden merkittävimpiä
ympäristövaikutuksia. Broilerkasvattamoiden hajupäästöt ovat kuitenkin esimerkiksi
sikaloihin verrattuna huomattavasti vähäisemmät. Broilerkasvattamotoiminnassa hajua aiheuttavat ilmanvaihto sekä lannan käsittely, varastointi, kuljetus ja levitys.
Hajupäästöt voivat aiheuttaa lannan levitysaikoina ympäristön viihtyvyyshaittaa.
Lannan levitys tapahtuu kullakin peltoalueella muutamana päivänä vuodessa keväisin
ja syksyisin. Hajuhaitta ei ole jatkuvaa. Käyttämällä levitykseen multaustekniikkaa
pystytään nykyään jo hallitsemaan suurta osaa hajuhaitoista niin, että niistä ei aiheudu ympäristön asukkaille merkittävää haittaa.
Koska toiminta sijoittuu maatalousvaltaiselle alueelle ja on olemassa olevaa toimintaa, ei matemaattista hajumallinnusta nähdä tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa. Matemaattiset mallinnukset ovat laskennallisia ja antavat tuloksen perustuen vain määrättyihin mittausparametreihin. Matemaattinen mallinnus ei kerro esimerkiksi hajun
luonnetta ja sen koettua vaikutusta. Hajumallinnus ei myöskään huomioi muita alueen hajulähteitä.
Lisäksi matemaattisen mallinnuksen kustannukset ovat huomattava osa koko YVAprosessin kustannuksista, näin ollen ne muodostuvat kohtuuttoman suuriksi kokonaiskustannuksiin ja mallinnuksesta saatuun hyötyyn nähden. Hankkeen kaltaista toimintaa on harjoitettu Suomessa kymmeniä vuosia suuremmissakin yksiköissä. Toiminta
ei ole uuden, tuntemattoman toiminnan aloittamista. Hajumallinnuksen ei uskota
tuovan varsinaisesti mitään uutta tietoa hankkeeseen. Hajujen hallintaan tullaan
joka tapauksessa jo BAT-päätelmien velvoittamana kiinnittämään huomioita niin teknisin kuin toiminnallisinkin ratkaisuin.
Hankkeen hajuhaitat ehdotetaan selvitettävän arvioimalla hajupäästöt kirjallisuudesta saatavien esimerkkien perusteella (mm. VTT:n Hajurako-raportti, eurooppalaiset tutkimukset) sekä hyödyntämällä konsultin vastaavanlaisista hankkeista saatuja tietoja. Lisäksi hyödynnetään saatuja palautteita.
6.2.1.2 Meluvaikutukset
Meluvaikutuksia syntyy lähinnä koneiden käytöstä ja liikenteestä. Melua arvioidaan
osana liikennevaikutuksia.
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6.2.1.3 Liikennevaikutukset
Liikenteen vaikutuksia arvioidaan meluvaikutusten lisäksi laatimalla selvitys laitoksen aiheuttamista liikennemääristä sekä liikennöintireiteistä (ml. turvallisuus) sekä
pakokaasupäästöistä. Liikennemäärien selvityksessä hyödynnetään Väyläviraston tilastoja.
Tieliikennemelua arviointiin hyödynnetään Ympäristömeludirektiivin mukaista väliaikaisen tieliikennemelun laskentamallia.
Viranomaisten lausuntojen perusteella arvioidaan tarvittaessa hankkeen vaikutukset
tiestön rakenteen ja riittävyyden sekä turvallisuuden osalta. Viranomaislausuntojen
ja asiantuntija-arvioiden pohjalta esitetään mahdolliset muutostarpeet nykyiseen
tiestöön ja liikennöintireitteihin.
Broilerkasvattamotoimintaan liittyvistä kuljetuksista aiheutuu pakokaasupäästöjä ilmaan. Näitä ovat esim. typen oksidit (NOx), hiilimonoksidi eli häkä (CO), hiukkaset
sekä epätäydellisestä palamisesta syntyvät hiilivedyt (HC). Liikenteestä aiheutuvien
päästöjen määrä arvioidaan käyttäen LIISA 2015 pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmän (VTT) mukaisia päästökertoimia.
6.2.2 Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon
Toiminnan ilmanpäästöt ovat vähäisiä. Suurimmat ilmanpäästöt aiheutuvat lähinnä
liikenteestä ja toiminnan ammoniakkipäästöistä. Arviointiselostuksessa esitetään
hankkeen eri vaihtoehtojen laskennalliset ammoniakkipäästöt kirjallisuudesta ja
aiemmista tutkimuksista saatavien keskimääräisten päästöarvojen perusteella. Kirjallisuuden ja asiantuntija-arvioiden perusteella esitetään broilerkasvattamotoiminnasta aiheutuvien ammoniakkipäästöjen mahdolliset vaikutukset ympäristöön sekä
niiden vähentämiskeinoja. Liikenteen pakokaasupäästöjä arvioidaan kohdassa liikennevaikutukset.
6.2.3 Vaikutukset maahan, maaperään, pohja- ja pintaveteen
Toiminnasta itsestään ei normaalitilanteessa pääse maahan, maaperään, vesistöön
tai pohjavesiin päästöjä. Hankkeen vaikutuksia maaperään, pohja- ja pintavesiin selvitetään kartoittamalla nykytilanne tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella.
Suurimmat vaikutukset kohdistuvat lannan levityksestä aiheutuviin päästöihin. Arvioinnissa keskitytään lannan peltokäyttöön ja ns. pahimpaan tilanteeseen, missä
kaikki lanta levitetään pelloille. Lannan jatkojalostaminen kompostointilaitoksessa
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vähentää suoraa peltokäyttöä ja siitä aiheutuvia päästöjä. Kompostoinnin vaikutuksia mm. ravinnemääriin arvioidaan yleisellä tasolla. Lannan ravinteiden osalta esitetään lannan fosfori- ja typpimäärät, sekä tarvittavat peltopinta-alat lannan levitykseen nitraattiasetuksen sekä muiden soveltuvien lakien ja Valtioneuvoston asetusten
edellyttämällä tavalla.
6.2.4 Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin, luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen
Hankealue sijaitsee Kokemäenjokilaakson luonnonsuojeluohjelma-alueella. Hanke
on olemassaolevaa toimintaa, eikä sillä toiminnan luonteen takia arvioida olevan välittömiä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin, luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Arviointi tulee pohjautumaan nykytilaan ja jo tehtyihin selvityksiin (mm. kaavoituksen yhteydessä tehdyt luontoselvitykset) sekä saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.
6.2.5 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön sekä aineelliseen omaisuuteen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen
Hankealue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle Kokemäenjokilaakson maisemaalueelle ja Kokemäenjoen ja Loimijoen kulttuurimaisema-alueelle. Hanke on olemassa olevaa toimintaa, eikä sillä arvioida olevan toiminnan luonteen takia merkittävää vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön, maisemaan tai kulttuuriperintöön. Hankkeella ei myöskään arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia aineelliseen omaisuuteen tai luonnonvarojen hyödyntämiseen. Arviointiselostuksessa kuvataan yleisellä tasolla, miten hankkeen mukaiset vaihtoehdot soveltuvat alueen maankäytön suunnitelmiin ja mitä vaikutuksia hankkeella on alueen yhdyskuntarakenteen
kehittymiseen. Luonnonvarojen hyödyntämistä tarkastellaan lähinnä lannan hyötykäytön kautta. Arvio esitetään alueella jo tehtyihin kartoituksiin ja selvityksiin sekä
ohjelmalausunnoissa saatavaan informaatioon ja kirjallisuuteen perustuen.
6.2.6 Toiminnan aikaiset riskit ja ympäristöonnettomuudet
Selostuksessa arvioidaan eri hankevaihtoehtojen riskejä ja ympäristöonnettomuuksien mahdollisuuksia. Selostuksessa esitetään riskikohteet sekä mahdollisen onnettomuustilanteen ympäristöpäästöt ml. mahdollinen eläintautien leviämisen riski.
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6.2.7 Rakentamisen aikaiset vaikutukset sekä käytöstä poisto
Edellä mainittujen ympäristövaikutusten arvioinnissa keskitytään pääasiassa arvioimaan toiminnan aikaisia vaikutuksia. Erikseen esitetään arvio yleisellä tasolla rakentamisen aikaisista sekä käytöstä poistamisesta aiheutuvista merkittävimmistä ympäristövaikutuksista sekä niiden kestosta.
6.3 Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot
Yksi YVA:n tarkoituksista on ohjata arvioitavan hankkeen suunnittelua. Ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksena saatavaa informaatiota hyödynnetään parhaalla
mahdollisella tavalla hankkeen yksityiskohtaisia toteuttamissuunnitelmia laadittaessa. Haitallisten vaikutusten vähentämiseen pyritään myös hankkeen toteuttamisen
jälkeisellä seurannalla ja valvonnalla.
Ympäristövaikutusten arvioinnin selostusosassa esitetään keinoja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi ja niiden hallitsemiseksi.
6.4 Toiminnan vaikutusten seuranta
Arviointiselostukseen laaditaan ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaan, jota tarkennetaan ympäristölupavaiheessa. Seurantaohjelma jaetaan ympäristölupaprosessia palvelevasti kolmeen osaan, jotka käsittävät: 1) käyttötarkkailun 2) päästötarkkailun sekä 3) vaikutustentarkkailun.
Käyttötarkkailussa kuvataan päivittäiset toimenpiteet, joilla varmistetaan normaali
toiminta. Käyttötarkkailua tekee henkilökunta. Päästötarkkailussa keskitytään toiminnasta aiheutuvien päästöjen tarkkailuun, esimerkiksi ravinteiden seurantaan.
Suunnitelma yksityiskohtaisesta tarkkailun järjestämisestä laaditaan ympäristölupavaiheessa ja hyväksytetään viranomaisilla. Vaikutustarkkailu kohdistuu päästöistä
mahdollisesti aiheutuvien tunnistettujen ympäristövaikutusten tarkkailuun. Vaikutustarkkailua tehdään velvoite- ja viranomaistarkkailuna.
6.5 Epävarmuustekijät ja oletukset
Ympäristövaikutusten arviointi on sananmukaisesti toiminnanharjoittajien arvio
hankkeen välittömistä ja välillisistä vaikutuksista sen lähiympäristöön. Arviointiin
liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka voivat johtua pääasiallisesti:
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-

Lähtötietojen tarkkuudesta. 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.
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7. EHDOTUS VAIKUTUSALUEEN RAJAAMISEKSI
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä kohteita noin 3 - 5 km säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Kuvassa
7.1 on esitetty ehdotus välittömien vaikutusten aluerajaukselle. Ehdotus vaikutusalueen maantieteellisestä rajauksesta esitetään arvioitaville vaikutuksille seuraavasti:
- n. 1 – 1,5 km säteellä hankealueesta selvitetään toiminnan melu-, maaperä- ja
vesivaikutukset, vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin, luonnon monimuotoisuuteen, rakennuksiin, maisemaan ja kulttuuriperintöön.
- n. 2 – 3 km säteellä hankealueesta selvitetään toiminnan ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ml. haju.
- Liikenteen vaikutuksia selvitetään hankealueelta päätielle.
- Ilman maantieteellistä rajausta tarkastellaan ilmastovaikutuksia sekä vaikutuksia
luonnonvarojen hyödyntämiseen.
Tarkastelualueet on pyritty määrittelemään niin laajoiksi, että merkittäviä vaikutuksia ei voida olettaa olevan alueen ulkopuolella. Jos arvioinnin yhteydessä kuitenkin
huomataan, että joillakin vaikutuksilla on ennakoitua laajempia vaikutuksia yksin tai
yhdessä muiden muuttujien kanssa vaikutusaluetta laajennetaan.
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Kuva 7.1 Ehdotus hankkeen vaikutusten ohjeellisesta tarkastelualueen rajauksesta.
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8. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana saatuja positiivista ja negatiivisista ympäristövaikutuksista verrataan nykytilaan (VE0).
Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla vaikutuksia nykyisen ympäristökuormituksen lisäksi myös kuormitusta koskeviin ohje- ja raja-arvoihin. Vaikutusten
merkittävyyttä tarkastellaan myös maantieteellisten vaikutusten suhteen. Osa vaikutuksista ilmenee vasta alueellisella tasolla, osalla on merkitystä vain paikallisesti.
Vaikutuksia vertaillaan vertailutaulukon avulla, johon kootaan hankevaihtoehtojen
keskeiset positiiviset ja negatiiviset vaikutukset hankkeen koko elinkaaren huomioon
ottaen. Taulukko havainnollistetaan väreillä tulkinnan helpottamiseksi.
Seuraavia tekijöitä käytetään pohjana arvioitaessa vaikutusten merkittävyyttä (ympäristöhallinnon YVA-ohjeita):
A) Vaikutusten ominaisuudet, kuten
- laatu ja määrä
- alueellinen laajuus ja kohdentuminen ihmisryhmiin ottaen huomion yhteisvaikutukset
- ajallinen kesto (lyhyt- tai pitkäaikaisuus, palautuvuus tai palautumattomuus)
- todennäköisyys (miten varmaa tai epävarmaa vaikutuksen ilmeneminen on).
B) Ympäristön nykytilanne ja kehityssuunnat
C) Tavoitteet ja normit
- esimerkiksi ohjearvot, suojellut luontotyypit tai lajit, suojeluohjelmat, muut kansalliset ja kansainväliset velvoitteet, itse ko. hankkeen suunnittelussa asetetut
tavoitteet.
D) Eri sidosryhmien näkemykset
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SANASTOA
AVI: Aluehallintovirasto
BAT: Best Available Techniques (paras käyttökelpoinen tekniikka)
BEP: Best Environmental Practise (ympäristön kannalta paras käytäntö)
ELY: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
h: tunti
ha: hehtaari
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
1-luokan pohjavesialue: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
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