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PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA-menettelyn) SO-
VELTAMISESTA YKSITTÄISTAPAUKSESSA, MÄNTYMÄKI MTY:N ELÄINSUOJAN LAAJENNUS 
JA BIOKAASULAITOKSEN RAKENTAMINEN

HANKE

Eläinsuojan laajennus ja biokaasulaitoksen rakentaminen, Parkano

HANKKEESTA VASTAAVA

Mäntymäki MTY, Pulmustentie 15, 39810 Linnankylä, Parkano

ASIAN VIREILLETULO

Hankkeesta vastaava on toimittanut ympäristölupahakemuksen eläinsuojan 
laajennuksesta ja biokaasulaitoksen rakentamisesta Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirastolle 1.12.2021 (LSSAVI/18873/2021). Ympäristöluvan 
lupaviranomaisena Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedusteli, tuleeko 
hankkeeseen soveltaa YVA-lain arviointimenettelyä. Pirkanmaan ELY-keskus otti asian 
vireille ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 13 §:n mukaisena 
päätösasiana 7.2.2022. 

HANKKEESTA VASTAAVAN TOIMITTAMAT TIEDOT

Hankkeen kuvaus

Toimintaa tullaan laajentamaan lisäämällä eläinmäärää, laajentamalla olemassa olevaa 
eläinsuojaa sekä rakentamalla tilakeskukseen biokaasulaitos. Biokaasulaitoksessa 
tullaan käsittelemään vain tilalla muodostuvia biomassoja ja biokaasuprosessi tulee 
osaksi eläinsuojan lannankäsittelyä. Lannankäsittelyn lisäksi lannan, jätevesien ja 
säilörehun varastointiin tullaan tekemään muutoksia. Hankkeen ensimmäisessä 
vaiheessa rakennetaan biokaasulaitos ja toisessa vaiheessa navetan laajennus. 
Biokaasulaitoksen mitoituksessa on huomioitu tilan tuotannon tuleva laajentaminen.
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Hanke koskee eläinsuojan laajennusta ja sen yhteyteen rakennettavan 
biokaasulaitoksen toimintaa kiinteistöllä Mäntymäki 581-411-6-78 Parkanon 
kaupungissa osoitteessa Pulmustentie 15. Tilalla voidaan nykyisen ympäristöluvan 
(Dnro PIR-2003-Y-19-113) mukaan pitää enintään 240 lypsylehmää, 100 hiehoa ja 40 
nuorkarjaksi katsottavaa nautaeläintä.

Maidontuotantoa laajennetaan rakentamalla lypsykarjapihaton laajennus nykyisen 
pihaton itäpäädylle 165 lypsylehmälle ja järjestelemällä olemassa olevia eläintiloja sekä 
rakentamalla uusi maitohuonerakennus ja uusi kuivalantala. Ympäristölupaa haetaan 
411 lypsylehmän, 72 hiehon (yli 12 kk), 36 lehmävasikan (6–12 kk) ja 110 alle 6 kk:n 
ikäisen vasikan pitämiselle. Lypsylehmien (411 kpl), hiehojen ja lehmävasikoiden lanta 
käsitellään lietelantana ja vasikoiden sekä poikimaosaston lanta käsitellään 
kuivikelantana.

Biokaasulaitos koostuu lietteen välipumppaamosta, lietteiden ja kuivajakeiden 
esikäsittely-yksiköstä, biokaasureaktorista (1 100–1 800 m3), sähkön ja lämmön 
tuotantoyksiköstä sekä mädätteen separointilaitteistosta. Esikäsittely-yksikkö ja sähkön 
ja lämmön tuotantoyksikkö rakennetaan konttien sisälle. Biokaasulaitoksen 
kokonaissyötemäärä on noin 13 700–14 700 m3/v. Biokaasulaitoksen toimittajan 
mukaan 14 700 m3/v on n. 14 040 tn.

Biokaasulaitoksessa tullaan käsittelemään eläinsuojissa muodostuva liete- ja 
kuivikelanta, eläinsuojan ja sosiaalitilojen pesuvedet sekä pilaantunut rehujäte ja 
peltobiomassaa. Säilörehun puristenesteitä ei käytetä laitoksen syötteenä. Eläinsuojan 
sosiaalitilojen WC-vedet johdetaan erilliseen umpisäiliöön ja toimitetaan 
jätevedenpuhdistamolle. Tila hyödyntää biokaasulaitoksessa muodostuvan biokaasun 
energiantuotannossa (sähkö ja lämpö). Mädätysjäännös johdetaan separointiin, jolla 
mädätysjäännöksestä separoidaan kuiva-aine. Separoinnissa muodostuva nestejae 
ohjataan tilan lietelantaloihin ja hyödynnetään lannoitteena. Separoitua kuivajaetta 
tullaan käyttämään tilalla kuivikkeena ja loput lannoitteena. Mädätysjäännös 
hyödynnetään peltojen lannoitteena. Mädätys vähentää lannankäsittelyn ja -levityksen 
hajuhaittoja ja tehostaa lantajakeiden ravinteiden käyttöä.

Kuivalannan varastointia varten kunnostetaan tilakeskuksessa nykyisin oleva noin 493 
m3:n lantala ja rakennetaan uusi katettu kuivalantala, jonka kokonaistilavuus on noin 
2000 m3. Uudessa lantalassa varastoidaan separoinnin kuivajaetta ja kuivalantaa eri 
osastoissa. Lietelantaa ja nestejaetta varastoidaan tilakeskuksen kahdessa avoimessa 
lietesäiliössä (noin 1 995 m3 ja 2 500 m3) sekä vanhan kuivalantalan alla olevassa 
pesuvesisäiliössä (288 m3), jonne johdetaan maitohuoneen pesuvedet. Tilan käytössä 
on myös yksi noin 2 487 m3:n etälietesäiliö kiinteistöllä 581-411-6-87 noin 1,6 km 
tilakeskuksesta kaakkoon.

Laajennuksen yhteydessä rakennetaan kaksi uutta etälietesäiliötä: 2 497 m3:n säiliö 
kiinteistölle 581-407-4-40 noin 7 km luoteeseen tilakeskuksesta ja 2 586 m3:n säiliö 
kiinteistölle 250-407-77-6 noin 5 km kaakkoon tilakeskuksesta. Lietevarastojen 
yhteistilavuudeksi tulee noin 12 770 m3, jonka lisäksi biokaasulaitokseen rakennetaan 1 
100–1 800 m3:n tilavuinen biokaasureaktorisäiliö.

Esikuivattu säilörehu varastoidaan pääosin laakasiiloissa. Tilalla on säilörehulle kolme 
laakasiiloa ja yksi murskeviljasiilo, jotka sijoittuvat pihaton tulevan laajennusosan 
koillispuolelle. Siilojen yhteistilavuus on asemapiirroksen mukaan 5 540 m3. Lisäksi 
asemapiirroksessa on varaus kahdelle yhteensä 3 240 m3 lisäsiilolle. Hakemuksen 
mukaan säilörehua tehdään laajennuksen jälkeen 7 500 t/a laakasiiloihin ja 1 000 
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pyöröpaaleihin. Esikuivatusta tuorerehusta muodostuu puristenestettä 0,05 m3/t. 
Puristenestettä siiloista kertyy siten keskimäärin 375 m3 vuodessa. Hakemuksen 
mukaan puristenesteet kerätään kahteen 5 m3 umpikaivoon, joista puristeneste 
pumpataan lietevaunuun ja levitetään nurmeen.

Hakemuksen mukaan tilalla on tankkauskäytössä 5 m3 polttonestesäiliö. Lisäksi viljan 
kuivaukseen on 5 m3 polttonestesäiliö. Molemmat säiliöt ovat maanpäällisiä. 
Tankkauskäytössä oleva säiliö on 2-vaippasäiliö.

Tila on yleisen jätehuollon piirissä. Syntyvät ongelmajätteet (loisteputket ja muu 
ongelmajäte) toimitetaan Parkanon jäteasemalle ja jäteöljyt Lassila & Tikanojan 
keräykseen.  Käytetyt akut (n. 100–200 kg/v) viedään uuden akun myyjän kautta 
keräykseen. Toiminnasta arvioidaan syntyvän vuosittain n. 12 t Honkajoelle toimitettavia 
eläintenraatoja, 2–2,5 t kierrätykseen toimitettavaa muovia sekä 5 t pilaantunutta rehua, 
joka sekoitetaan kuivalannan joukkoon ja edelleen biokaasulaitokseen.

Hankkeen sijaintiympäristö

Tilakeskus sijoittuu Linnankylään n. 12 km Parkanon keskustasta pohjoiskoilliseen 
lähelle Kihniön rajaa. Lähietäisyydellä sijaitsee useita vakituisia ja loma-asuntoja. 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alue on merkitty maaseutualueeksi. Merkinnällä 
osoitetaan alueet, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä 
tukevien elinkeinojen käyttöön. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää 
maankäyttöä. Kohde ei ole maakuntakaavassa valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
arvokasta maisema-aluetta.

Alueella on osin voimassa 27.2.1998 vahvistettu Mäntylän ja Vallin ranta-asemakaava. 
Kaavassa alue on merkitty osin maatilojen talouskeskusten alueeksi (AM) ja osin maa- 
ja metsätalousalueeksi. Kaavamääräysten mukaan AM2-alueelle saa rakentaa 
asuinrakennuksen sekä maa- ja metsätaloutta varten tarvittavat rakennukset. 
Yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 2000 m2. M-alueelle saa rakentaa 
maataloutta palvelevia rakennuksia. Kaavassa ei ole määräyksiä M-alueille sijoittuvan 
rakentamisen määrästä. Esitetty laajennus sijoittuu osin kaava-alueen ulkopuolelle.

Lähin alapuolinen vesistö on Linnanjärvi tilakeskuksen länsipuolella. Matkaa 
eläinsuojasta vesistöön on lyhimmillään noin 80–85 metriä ja olemassa olevasta 
lietesäiliöstä noin 60 metriä. Järvi kuuluu Kokemäenjoen päävesistöön. Linnanjärvi on 
tyypiltään matala runsashumuksinen järvi ja sen ekologinen tila on hyvä. Linnanjärven 
tilaan vaikuttaa ennen kaikkea yläpuolisten järvien tila sekä maa- ja metsätalouden 
hajakuormitus. Peltoviljelystä peräisin oleva fosforikuormitus on merkittävä suhteessa 
luonnonhuuhtoumaan. Yläpuolisten vesistöjen valuma-alueilla on paljon turvetuotantoa, 
minkä lisäksi järveen tulee turvetuotannon vesiä. Linnanjärvi on Parkanon melontareitin 
Parkanon puolen pohjoisin lähtöpiste. Vesiensuojelun toimenpideohjelmassa 
Parkanonjärven ja Riuttasjärven-Linnanjärven alue kuuluu maatalouden ja 
metsätalouden vesiensuojelun tehostamisalueeseen. Maatalouden keskeisiä 
toimenpiteitä ovat kiintoainekuormituksen merkittävä vähentäminen ja ravinteiden 
huuhtoutumien pienentäminen. Kuormituksen vähentämiseen tähtäävät lisäksi 
ympäristötukijärjestelmän uudistaminen, turvepeltojen vesiensuojelun kehittäminen sekä 
luonnonmukaisen peruskuivatuksen ja uusien vesiensuojelumenetelmien käyttöönotto.



Päätös  4 (15)
 
PIRELY/1512/2022

1.6.2022  
 
 
 

Tilakeskus ei sijaitse pohjavesialueella, mutta sijoittuu noin 700 metrin etäisyydelle 
Mäntylänharjun pohjavesialueesta 0258104. Tilan käytettävissä olevasta lannan 
levitysalasta 20,06 hehtaaria sijaitsee pohjavesialueella.

ASIAN KÄSITTELY ELY-KESKUKSESSA

Pirkanmaan ELY-keskus on hyödyntänyt päätöksenteossa ympäristölupahakemuksen 
(LSSAVI/18873/2022) asiakirjoja. Lisäksi on käytetty ELY-keskuksen valvojan 
tarkastuskäynteihin perustuvia tietoja.

Muu aineisto: Ympäristöhallinnon paikkatiedot

Viranomaisten kuuleminen

Pirkanmaan ELY-keskus varasi YVA-menettelyn soveltamista koskevassa 
päätösasiassa viranomaisille YVA-lain 13 §:n mukaan mahdollisuuden esittää 
näkemyksensä suunniteltavan Mäntymäki MTY:n eläinsuojan laajennuksen ja sen 
yhteyteen rakennettavan biokaasulaitoksen todennäköisistä merkittävistä haitallisista 
ympäristövaikutuksista ja siitä, ovatko hankkeesta vastaavan esittämät keinot estää 
merkittäviä haittoja tehokkaita. Kuultavia viranomaisia olivat Parkanon kaupunki 
(ympäristönsuojelu, kaavoitus, rakennusvalvonta), Sastamalan seudun sosiaali- ja 
terveyspalvelut (Parkanon kaupungin ympäristöterveydensuojelu), Kihniön kunta 
(ympäristönsuojelu, kaavoitus, rakennusvalvonta), Pirkanmaan liitto ja Pohjois-Savon 
ELY-keskus (kalatalousviranomainen). Seuraavassa esitetään saadut lausunnot osin 
tiivistettyinä.

Kihniön kunta on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa asiasta. 

Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta päättää näkemyksenään 
ilmoittaa, että MTY Mäntymäen eläinmäärän kasvattamisen ja biokaasulaitoksen 
rakentamisen haitalliset ympäristövaikutukset liittyvät lähialueen viihtyvyyteen ja 
maisemaan. Lähietäisyydellä sijaitsee useita vakituisia ja loma-asuntoja. Ranta-
asemakaavan laatimisen aikaiset rakentamisen mitoitukset ylittyvät tilakeskuksen osalta, 
mutta toisaalta rakentuminen sijoittuu pääosin M-alueella, missä rakentamisen määrästä 
ei ole määräyksiä. 

Pirkanmaan ELY-keskuksen vuonna 2011 tekemällä poikkeamispäätöksellä 
rakentamisen määräksi on hyväksytty 4 748 k-m2. Muutoshakemus kasvattaisi k-m2-alan 
6 550 m2:iin. Näin mittava rakentaminen ranta-alueella ei poikkeamisluvalla ole 
mahdollista, vaan alueen rantakaavaa tulisi tältä osin muuttaa siten, että tilakeskuksen 
rakentaminen kokonaisuudessaan sijoittuisi AM-kaavamerkinnän alaiselle alueelle. 
Erityisesti tämä koskee navetan laajennusta, joka on tarkoitus tehdä hankkeen 
kakkosvaiheessa. Kaavamuutoksessa hankkeen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, 
aineelliseen omaisuuteen ja maisemaan tulee arvioitua riittävällä tarkkuudella. 
Poikkeamisluvalla voisi olla mahdollista tarkastella hankkeen ykkösvaiheeseen 
aikataulutettu biokaasulaitoksen rakentaminen.

Hakemuksen mukaan vesistö- ja hajuhaitat vähentyvät rakennettavan biokaasulaitoksen 
ansiosta. Eläinmäärän kasvattaminen lietesäiliöineen olisikin ilman tehokasta 
hajuhaittojen vähentämistä esitetyllä paikalla vaikeasti toteutettavissa. 
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Kun nautakarjan eläinsuojat eivät kuulu lain ympäristönsuojeluvaikutusten arvioinnin 
mukaisten hankkeiden piiriin, lautakunta katsoo, että ympäristöluvan muutoksen ja 
biokaasulaitoksen rakentamisen edellytykset voidaan ratkaista ympäristönsuojelulain 
mukaisessa lupakäsittelyssä aluehallintovirastossa sekä maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisessa lupakäsittelyssä. 

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ilmoittaa 
terveydensuojeluviranomaisen lausuntona MTY Mäntymäen eläinsuojan laajennusta ja 
biokaasulaitoksen rakentamista koskevasta YVA-päätösasiassa seuraavaa:

Talousveden hankinnan lisääntymisestä tulee tehdä sopimus vesiosuuskunnan kanssa, 
jotta osuuskunta voi varautua tulevaan lisääntyneeseen veden kulutukseen. 
Varavedenjakelunmahdollisuus tulee suunnitella. Oman kaivon veden laatu ja riittävyys 
tulee tarkistaa.

Suositellaan hankkeen rakennusvaiheen, huoltovaiheen ja lannan siirtojen liikennöinnin 
järjestämistä pohjavesialueen ulkopuolelle, jos se on mahdollista. Erityisesti kemikaalien 
kuljettaminen suositellaan tapahtua pohjavesialueen ulkopuolelta, jos se on mahdollista.

Maidontuotantotoimintaa tulee suorittaa siten, ettei se heikennä pohjavesien laatua. 
Pohjaveden pilaantuminen tulee estää. Pohjavesialueelle ei tule levittää lannoitteita.

Toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta hajuhaittaa. Toiminnasta ei saa aiheutua 
asukkaiden terveelliselle elinympäristölle haittaa.

Pirkanmaan liitto on tutustunut Parkanossa sijaitsevan MTY Mäntymäen toiminnan 
laajentamiseen ja biokaasulaitoksen perustamiseen liittyvään YVA-päätösasian 
kuulemisaineistoon. Pirkanmaan liitto ei jätä asiasta lausuntoa, mutta toteaa, että 
tilakeskus sijoittuu maakuntakaavassa maaseutualueelle, eikä toiminnan kehittämisessä 
tästä näkökulmasta todeta erityisiä huomioitavia seikkoja.

Pirkanmaan liitto pitää hanketta kannattavana; maataloustuotannossa tehtävät 
uudistukset ympäristön ja ilmaston kannalta kestävään energiaomavaraisuuden ja -
tuotannon sekä lannankäsittelyn tapoihin toteuttavat osaltaan Hiilineutraali Pirkanmaan 
2030-tiekarttaa, jossa ko. toimet on tunnistettu todella merkittäväksi 
päästövähennyspotentiaalin mahdollistajaksi.

Pohjois-Savon ELY-keskus (kalatalousviranomainen) lausuu asiasta seuraavaa: 
Mäntymäen tila sijaitsee Linnanjärven tuntumassa. Linnanjärveen laskee pohjoisesta 
Koskelanjoki ja lännestä järven eteläosaan Kuivas- Ruonanjoki. Linnanjärven lisäksi 
kyseiset virtavedet ovat Kihniön-Parkanon kalatalousalueen käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaehdotuksessa määritelty kalataloudellisesti merkittäviksi alueiksi. 
Linnanjärvessä on vahva, pyynninkestävä kuhakanta ja jokialueilla esiintyy taimenia. 
Kalastus Linnanjärvessä on käyttö- ja hoitosuunnitelmassa olevien tietojen mukaan 
melko vähäistä.

Hankkeesta aiheutuva merkittävin kalatalouteen vaikutus on vesistöihin tuleva 
ravinnekuormitus, joka saattaa vaikuttaa kalastoon ja kalakantoihin. Oleellista on, ettei 
hankkeen seurauksena tule lisää ravinnekuormitusta tilan alueelta, pelloilta tai 
muultakaan vesistöihin. Lietteen levitystä varten täytyy olla käyttävissä riittävästi 
peltopinta-alaa ja levitys peltoon on tehtävä niin, etteivät ravinteet huuhtoudu vesistöihin. 
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Biokaasulaitoksen rakentamista voidaan pitää ympäristön kannalta myönteisenä 
ratkaisuna. 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikköä alueellisena 
kalatalousviranomaisena katsoo, että ennalta arvioiden hankkeessa kuvatuilla toimilla 
voidaan vähentää kalatalouteen mahdollisesti aiheutuvia haittoja ja kalatalouden 
näkökulmasta ympäristövaikutusten arvioiti menettelyä ei tarvita.

Hankkeesta vastaavan kuuleminen

Hankkeesta vastaavaa kuultiin suunniteltavan hankkeen todennäköisesti merkittävistä 
ympäristövaikutuksista ja mahdollisuuksista tehokkaasti estää niitä. Hankkeesta 
vastaava on antanut vastineensa 5.5.2022 seuraavasti:

Suurimmalle alalle aiheutuva hajuhaitta nykytuotannossa tulee pellolle levitettävästä 
lietteestä. Biokaasuprosessoinnin jälkeen tämä hajuhaittaa poistuu, koska 
biokaasuprosessin jälkeen on lietteen hajuhaittojen todettu poistuneen lähes täysin. 
Levitysala laajennetussa tuotannossa on noin 355 ha, joten hajuhaitan vähentyminen 
isolle alalle on merkittävä.

Riippumatta hankkeen toteutumisesta, edelleen samalla paikalla tullaan harjoittamaan 
kotieläintuotantoa, joten tuotantorakennuksista tuleva, mahdollinen hajuhaitta pysyy 
ennallaan.

Mikäli biokaasuhanke ja laajennus ei toteudu, tulee nykyinen tuotanto edelleen 
aiheuttamaan suurimman hajuhaitan lietteen sekoituksen ja lietteen levityksen aikana. 
Hajuhaitta on kerrallaan kuitenkin sääolosuhteista riippuen muutaman päivän mittainen 
levityskertaa kohden.

Biokaasureaktorin käyttöönoton jälkeen tilakeskuksen sisällä lietteen siirto navetasta 
reaktoriin ja reaktorista varastoaltaaseen tapahtuu putkia pitkin pumppaamalla, eli tästä 
syntyvää hajuhaittaa ei tule olemaan. Lisäksi ennen levitystä tapahtuva lietealtaan 
sekoitus ei tule aiheuttamaan hajua, koska biokaasureaktori vie lietteestä hajun pois.

Hankevastaava toteaa, että pohjavesialueella oleville pelloille ei lietettä levitetä. 
Pohjavesialueiden pilaantumisvaaraa ei täten pitäisi olevan.

Tilalla syntyvää lantaa levitetään sekä nitraattiasetuksen, että ympäristökorvuksen 
lannoitusohjeiden mukaisesti. Lannoitus perustuu kasvin ravinnetarpeeseen, sekä pellon 
viljavuuteen, jota tutkitaan 5 v välien tehtävällä viljavuus analysoinnilla. Nitraattiasetus, 
sekä ympäristökorvauksen lannoitusrajat säätelevät lannoitusmääriä siten, että 
vesistöjen pilaantumisvaaraa ei ole.

Laskennallista arviota biokaasulaitoksen hajuhaittojen vähentämisestä on vaikea tehdä 
koska tutkimustietoa on hyvin rajallisesti olemassa. Toteutuneissa hankkeissa on 
aistinvaraisesti todettu, että lannan hajuhaitat ovat kokonaan poistuneet. Hankevastaava 
on toimittanut materiaalia toteutuneiden maatilojen biokaasulaitosten naapurien 
kokemuksista.

Hankkeen todennäköiset merkittävät haitalliset ympäristövaikutukset ja mahdollisuus 
vähentää merkittäviä ympäristövaikutuksia tehokkaasti
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Pirkanmaan ELY-keskus on tarkastellut käytettävissä olevien tietojen perusteella 
hankkeen todennäköisiä ympäristövaikutuksia ja niiden merkittävyyttä suhteessa YVA-
lain soveltamisalan tarkoittamaan merkittävyyteen. Todennäköisiä YVA-lain 2 §:ssä 
määriteltyjä ympäristövaikutuksia, jotka liittyvät hankkeen ominaisuuksiin, sijaintiin ja 
ympäristövaikutusten luonteeseen, on tunnistettu ja alustavasti arvioitu erityisesti YVA-
lain liite 2:n näkökulmista.

Hankkeesta vastaava on esittänyt edellä mainituissa hankesuunnitelmassa, lisätiedoissa 
ja vastineessa mahdollisuuksiaan vähentää tehokkaasti haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan ja kulttuuriperintöön 
sekä ympäristövaikutukset nykyisen ja hyväksyttyjen kaavojen maankäytön kannalta

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alue on merkitty maaseutualueeksi. Merkinnällä 
osoitetaan alueet, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä 
tukevien elinkeinojen käyttöön. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää 
maankäyttöä. Kohde ei ole maakuntakaavassa valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
arvokasta maisema-aluetta.

Alueella on osin voimassa 27.2.1998 vahvistettu Mäntylän ja Vallin ranta-asemakaava. 
Kaavassa alue on merkitty osin maatilojen talouskeskusten alueeksi (AM) ja osin maa- 
ja metsätalousalueeksi. Kaavamääräysten mukaan AM2-alueelle saa rakentaa 
asuinrakennuksen sekä maa- ja metsätaloutta varten tarvittavat rakennukset. 
Yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 2000 m2. M-alueelle saa rakentaa 
maataloutta palvelevia rakennuksia. Kaavassa ei ole määräyksiä M-alueille sijoittuvan 
rakentamisen määrästä. Esitetty laajennus sijoittuu osin kaava-alueen ulkopuolelle.

Tilan AM-alueelle haettu rakennusoikeus on jo aiemmalla rakentamisella ylittänyt 
maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla vähäistä 
suuremmassa määrin kaavassa osoitetun rakennusoikeuden määrän. 
Rakennusoikeuden ylitys perustuu Pirkanmaan ELY-keskuksen vuonna 2011 
myöntämään poikkeamislupaan.

Poikkeamislupapäätöstä on tuolloin perusteltu mm. seuraavasti: "Tässä tapauksessa 
merkitystä voidaan antaa kuitenkin sille, että kaavassa on määritelty ainoastaan AM-
alueiden rakennusoikeus mutta ei rakennusoikeutta M-alueille ja toisaalta sille, että 
kaavan mukaan M-alueille joka tapauksessa saa rakentaa maataloutta palvelevia 
rakennuksia.

Todetun lisäksi tässä tapauksessa erityisenä syynä on mahdollista pitää myös kaavan 
osittaista vanhentuneisuutta: Kaava on laadittu ajankohtana, jolloin ei ole riittävässä 
määrin voitu arvioida maatalouden tuotantotilojen tulevaa kehitystä pitkällä aikavälillä."

Saatujen tietojen perusteella hanketta ei todennäköisesti voida toteuttaa 
poikkeamisluvalla rantakaavasta, vaan toiminnan muuttaminen edellyttää sen laajuuden 
vuoksi rantakaavan muuttamista.

Liikenne ja liikenneturvallisuus



Päätös  8 (15)
 
PIRELY/1512/2022

1.6.2022  
 
 
 

Maito haetaan joka toinen päivä. Lantaa kuljetetaan pääasiassa keväällä (70 %) ja loput 
syksyllä. Rehuliikenne ja peltoliikenne on päivittäistä kasvukauden kylvö- ja 
sadonkorjuuaikana. Tilan ulkopuolelta tulevaa rehuliikennettä on joka toinen viikko. 
Eläinkuljetuksia on noin 2 viikon välein. 

Biokaasulaitoksesta saatavalla lantakuivikkeella korvataan ostokuivikkeita (turve/kutteri). 
Tämä vähentää kuljetuksia tilalle (n. 2 rekkakuormaa/kk). Lietelannan käsiteltävyys 
paranee merkittävästi, joka tuo työaikasäästöjä levityksen yhteydessä (mm. tukkeumien 
vähentyminen). Lisäksi on mahdollisuus tehostaa lantalogistiikkaa ja saada säästöjä 
lannan kuljetuksissa (siirrytään kuljetuksista pumppauksiin).

Vaikutus ilmanlaatuun ja ilmastoon ja mahdollisuudet merkittävien haitallisten vaikutusten 
tehokkaaseen vähentämiseen

Hakemuksen mukaan tilan päästöt ilmaan tulevat biokaasulaitoksen myötä 
vähentymään. Biokaasukäsittelyllä lannan hajuhaitat voidaan poistaa. Käsitelty mädäte 
ei enää haise häiritsevästi. Kotieläintiloissa on painovoimainen ilmanvaihto. 

Kaikki muodostuva biokaasu käytetään ensisijaisesti CHP-yksikössä tai poltetaan 
kaasukattilassa. Biokaasun tuotannon ja energiahyötykäytön kautta voidaan vähentää 
lannankäsittelyn muutoin tapahtuva metaanin hallitsematon johtuminen ilmaan. 
Biokaasussa olevan metaanin palotuotteena syntyy vesihöyryä ja hiilidioksidia (metaani 
noin 21 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu suhteessa hiilidioksidiin). Biokaasu 
hyödyntämisessä (poltossa) tuotettu hiilidioksidi sitoutuu edelleen kasveihin (esim. 
nurmi), joten ilmapäästöjen suhteen biokaasuntuotanto on ympäristöystävällinen ja 
hiilineutraali tuotantomuoto. 

Tuotettua biokaasua voidaan hyödyntää sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä myös 
liikennepolttoaineen tuotannossa ja täten biokaasun tuotannon kautta voidaan edistää 
energiaomavaraisuutta sekä maatilan hiilineutraalisuutta (metaanin polttaminen 
hiilidioksidiksi). Tuotettu hiilidioksidi ei lisää ilmakehän hiilidioksidia (vrt. fossiiliset 
polttoaineet).

Vaikutukset melutilanteeseen ja ääniympäristöön sekä vaikutusten vähentäminen

Melua tilakeskuksessa ja sen ympäristössä aiheutuu maataloustoiminnan liikenteestä 
(rehunvalmistus, eläin- ja rehukuljetukset, maitokuljetukset). 

Biokaasun tuotantoyksikössä ääntä tuottaa vain kaasumoottori. Moottori sijoitetaan palo- 
ja äänieristettyyn tilaan, joka itsessään vaimentaa ääntä merkittävästi. Lisäksi 
pakoputkeen tulee tuplaäänenvaimennin, joten aiheutuva äänihaitta on hyvin vähäinen 
ja rajoittuu biokaasun tuotantoyksikön sijoittelukohteeseen.

Separointilaitteisto tulee olemaan ruuviseparaattori. Separointilaitteiston melu ei ole juuri 
sähkömoottorin ääntä suurempi, joten varsinaista meluhaittaa separaattori ei tuota. 
Separaattori sijoitetaan kuivalantalarakennukseen n. 3 m korkeuteen eristettyyn koppiin, 
jotta laitteisto ei jäädy talvella. Samalla separaattori tulee sijoitettua äänieristykselliseen 
tilaan. Separaattoria käytetään vuodessa arviolta 1 100 tuntia. Käyttö tulee olemaan 
päivittäistä eli n. 3 h/pv.

Väestö, ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys

Lähietäisyydellä sijaitsee useita vakituisia ja loma-asuntoja. Toiminta laajenee 
pohjoiseen päin n. 30 metriä, johon sisältyy katettu kuivalantala ja biokaasulaitoksen 
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reaktorisäiliö. Kuivalantalan sisälle sijoittuu separaattori, jolle rakennetaan eristetty tila. 
Pohjoispuolella sijaitsee loma-asuntoja, joista lähimpään tulee n. 250 metriä 
rakennettavasta kuivalantalasta ja biokaasulaitoksesta. Karttatarkastelun perusteella 
lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 105 ja 110 metrin etäisyydellä olemassa 
olevasta eläinsuojan eteläpäädystä. Lypsykarjapihatto laajenee itään päin kohti Kihniön 
kunnan rajaa, jossa sijaitsee kolme asuintaloa, joista lähin n. 580 metriä laajennuksen 
seinästä ja olemassa olevasta lietesäiliöstä. Säilörehun laakasiilot sijaitsevat myös 
tilakeskuksesta itään ja kolmen olemassa olevan lisäksi on suunniteltu kahta uutta 
laakasiiloa nykyisten itäpuolelle.

Rakennettavat etälietesäiliöt sijoittuvat Parkanoon noin 7 km luoteeseen tilakeskuksesta 
ja Kihniöön noin 5 km kaakkoon tilakeskuksesta. Parkanoon sijoittuvan etälietesäiliön 
etäisyydet lähimpiin asuinrakennuksiin ovat 194 m ja 227 m. Kihniön puolelle suunniteltu 
lietesäiliö rakennetaan käytöstä poistetulle turvetuotantoalueelle, josta etäisyyttä 
lähimpiin asuinrakennuksiin tulee yli 2 km. Etälietesäiliöiden sijoittuminen ratkaistaan 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupakäsittelyssä. 

Lannanlevitys voi aiheuttaa ajoittaista lyhytaikaista hajuhaittaa ja melua peltojen 
lähiympäristöissä, mutta hajuhaitan osalta tilanne paranee lannan 
biokaasulaitoskäsittelyn myötä. 

Vesistövaikutukset ja merkittävien haittojen tehokas estäminen

Pintavesivaikutukset

Rakennettavan kuivalantalan etäisyys järvestä on n. 130 metriä. Biokaasulaitos sijoittuu 
kuivalantalan järvestä kauimmaiseen päätyyn. Eläinsuojan laajennusosa rakentuu 
järvestä poispäin. Ennestään eläinsuojan länsipuolella lähinnä rantaa on lietesäiliö n. 60 
metrin etäisyydellä järvestä. Rakennettavat etälietesäiliöt sijaitsevat yli 1,5 km 
etäisyydellä vesistöistä. Lietesäiliö 4 sijaitsee n. 150 metrin etäisyydellä valtaojasta. 
Lietesäiliö 5 sijaitsee käytöstä poistetulla turvetuotantoalueella, jonka ojat ovat 
kauimmillaan n. 150 metrin etäisyydellä.

Rakennettava kuivalantavarasto on katettu ja siinä varastoitava orgaaninen materiaali 
on valtaosin biokaasulaitoksen mädätteen separoinnin kuivajaetta, pieni osa on 
kuivalantaa. Osa kuivajakeesta käytetään kuivikkeena navetassa. 

Biokaasulaitoksen käsitelty liete voidaan käyttää helpommin ja tehokkaammin 
peltolevityksessä lannoitekäytössä, koska nestemäisen mädätysjäännöksen 
käsiteltävyys paranee. Ravinteet muuttuvat kasveille paremmin käyttökelpoiseen 
muotoon (typpi liukoistuu prosessissa), jolloin vähennetään myös vesistöhuuhtoumia 
(kasvit käyttävät ravinteet tehokkaammin). Mädäte levitetään sijoittavalla kalustolla 
peltoon, ravinteiden hyödyntämisen maksimoimiseksi. 

Biokaasuprosessi on itsessään täysin suljettu prosessi. Ruuviseparaattorin 
erotustehokkuus mädätteelle on n. 20 %, jolloin kuivamateriaalin kuiva-ainepitoisuus on 
n. 35 -40 %. Putkistot separaattorille sijoitetaan maahan ja ne ovat saumattomia. 
Vuotomahdollisuudet ovat lähinnä liittimistä, eli separointihuoneessa, tai 
biokaasulaitoksen sisällä. Jos vuoto tapahtuu, separaattorihuoneesta mädäte pääsee 
valumaan kuivalantalatilaan. Lisäksi biokaasulaitteiston, kuivalantalan ja navetan välinen 
alue tullaan asfaltoimaan – tällöin piha-alueelle mahdollisesti päässyt liete jää asfaltilta 
imeytettäväksi ja kerättäväksi kuivalantalaan.
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Liete- ja kuivalantavarastot tyhjennetään vuosittain ja samalla varastoiden kunto 
tarkistetaan silmämääräisesti. Lietevarastojen tiiviyttä tarkkaillaan myös salaojien vesien 
laadusta. 

Linnanjärveen kohdistuvat haitalliset vaikutukset voivat käytännössä muodostua 
lannasta prosessoidun aineksen levityksestä, mutta edellä kuvatut toimenpiteet 
vähentävät kuitenkin haittoja merkittävästi. Lisäksi on suositeltavaa, että lannan levitystä 
korkeuden N2000+121,5 m (säännöstelyn kesäaikainen yläraja + aallokon vaikutus) 
alapuolella oleville peltoalueille vältetään ravinnehuuhtoutumien ehkäisemiseksi. 
Vaikutukset jäävät arvion mukaan vähäisiksi ja hanke ei merkittävästi heikennä 
Linnanjärven ekologista tilaa. 

Pohjavesivaikutukset

Tilalla on oma kaivo ja lisäksi käytetään Nerkoon vesiosuuskunnan vettä. Veden 
päiväkulutus on noin 30 m3/vrk. Pohjavesialueella oleville pelloille (20,06 ha) ei levitetä 
lantaa. Hanke ei aiheuta muutosta pohjavesialueella sijaitsevien peltojen käyttöön. 

Vaikutus kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, kalastoon ja rapukantaan sekä 
kalastukseen

Tilakeskuksen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita tai muita ELY-
keskuksen tiedossa olevia luontoarvokohteita. Lähin luonnonsuojelualue on yli 2 km 
päässä sijaitseva Kivikallion luonnonsuojelualue. Lähimmät Natura 2000 -verkoston 
kohteet ovat yli 2,5 km etäisyydellä sijaitsevat Kaidatvedet (SAC) FI0336005 ja 
Nälkähittenkangas (SAC) FI0336002. 

Myöskään uusien etälantaloiden läheisyydessä ei ole tiedossa luontoarvokohteita, joihin 
voisi aiheutua merkittäviä vaikutuksia, kun hankkeen vesistövaikutuksia ehkäistään 
asianmukaisesti. Etäsäiliö 5 sijoittuu entiselle turvetuotantoalueelle, jollaiset saattavat 
olla viitasammakon elinympäristöjä. Kyseiseltä alueelta tai sen läheisyydestä ei 
kuitenkaan ole tiedossa havaintoja viitasammakosta. Lähimmät suuren petolinnun 
pesäpaikat sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä etäsäiliöstä 5. 

Linnanjärven lisäksi kyseiset virtavedet ovat Kihniön-Parkanon kalatalousalueen käyttö- 
ja hoitosuunnitelmaehdotuksessa määritelty kalataloudellisesti merkittäviksi alueiksi. 
Linnanjärvessä on vahva, pyynninkestävä kuhakanta ja jokialueilla esiintyy taimenia. 
Merkittävin kalatalouteen vaikutus on vesistöihin tuleva ravinnekuormitus, joka saattaa 
vaikuttaa kalastoon ja kalakantoihin. Esitetyillä toimilla voidaan vähentää kalatalouteen 
aiheutuvia haittoja.

Muut vaikutukset luonnonvarojen käyttöön

Ravinteet muuttuvat kasveille paremmin käyttökelpoiseen muotoon (typpi liukoistuu 
prosessissa), jolloin vähennetään energiaintensiivisten väkilannoitteiden 
hankintatarvetta. Lisäksi ostokuivikkeiden käyttö vähenee, kun biokaasulaitoksen 
kuivajaetta käytetään kuivikkeena. Biokaasutuksella on lisäksi mahdollista vähentää 
rikkakasvien siementen kiertoa lannasta peltoon.

Maaperä ja pilaantumisen tehokas estäminen 

Työkoneiden tankkaus aiotaan muuttaa siten, että hankitaan koneiden tankaukseen uusi 
säiliö. Tankkaussäiliöt siirretään yhteen pisteeseen, konehallin päätyyn. Rakennettavalla 
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tankkauspisteellä tankattavat työkoneet ovat betonialustalla ja polttoainesäiliöt 
allastettuja. Vanhat säiliöt poistetaan käytöstä.

Ympäristöonnettomuudet ja niiden hallinta

Polttoainevarastojen tarkkailua tehdään jokaisen tankkauksen yhteydessä ja säiliöiden 
tarkastus paloviranomaisen toimesta tehdään määräysten mukaisesti. 
Biokaasulaitoksen jatkuva, sekä määräaikaiset valvonnat/tarkastukset tehdään 
biokaasulaitoksen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Onnettomuuksien varalle on laadittu pelastussuunnitelma ja biokaasulaitokselle 
räjähdyssuojausasiakirja. Toiminnan suunnittelu tehdään yhteistyössä palo- ja 
pelastusviranomaisten kanssa. Poikkeustilanteiden varalle esim. sähkökatko, on 
varauduttu varavoimajärjestelmällä. Rakennukset on suunniteltu siten, että eläimet on 
helppo siirtää esim. tulipalotilanteessa pois rakennuksesta.

Yhteisvaikutukset

Eläinsuojan laajennuksen ja biokaasulaitoksen yhteisvaikutukset kohdistuvat olemassa 
olevan tilakeskuksen yhteyteen, mikä vähentää kokonaismuutoksen merkittävyyttä.

Hankkeen vaikutusalueella ei ole tiedossa muita hankkeita, joista aiheutuisi 
yhteisvaikutuksia.

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS

Pirkanmaan ELY-keskus päättää, että Mäntymäki MTY:n eläinsuojan laajennus ja 
biokaasulaitoksen rakentamis- hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Hankeluettelotarkastelu

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävät sellaiset hankkeet ja niiden 
muutokset, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVA-laki 3 § 1 
mom.). Hankkeet, joihin sovelletaan aina arviointimenettelyä, on määritelty YVA-lain 
liitteenä 1 olevassa hankeluettelossa.  

Suunniteltu nautaeläinten pito ei sisälly YVA-lain (liite 1) hankeluettelon tarkoittamiin 
eläintenpito-hankkeisiin. Eläinsuojien nykyinen eläinmäärä on ympäristönsuojelulain 
mukaisiksi eläinsuojan kokonaiseläinyksikkömäärän laskemisessa käyttäviksi 
eläinyksikkökertoimiksi muutettuna 3 128 ey. Eläinsuojaa laajennetaan 1908 ey ja 
laajennuksen jälkeinen kokonaiseläinmäärä on 5 036 ey. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä edellytetään 3 000 lihasialta, joka on eläinyksikkökertoimina 3 000 
ey. Laajennus on siten noin 64 % ja hankkeen tuleva kokonaiseläinmäärä 168 % YVA-
lain hankeluettelon mukaisesta eläinmäärästä. Navettojen ja hankeluettelossa 
mainittujen eläinpito-hankkeiden eläinten kasvatuksen sekä lannankäsittelyn 
aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat toisistaan poikkeavia. Eläintenpidon 
hankekokojen vertailu on siten suuntaa antavaa. 



Päätös  12 (15)
 
PIRELY/1512/2022

1.6.2022  
 
 
 

YVA-lain hankeluetteloa on muutettu 1.2.2019 (laki ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta 126/2019), jolloin jätteiden 
biologisten käsittelylaitosten kokorajaa nostettiin 20 000 tonnin vuotuisesta jätemäärästä 
35 000 tonnin vuotuiseen jätemäärään. Lain muutosta koskevassa hallituksen 
esityksessä (HE102/2018 vp) on todettu, että kapasiteettirajan nostosta huolimatta 
biologisen jätteiden käsittelyn yleisyyden ja siitä ympäristöön metaanipäästöjen, 
mikrobipäästöjen, pölyn ja hajuhaittojen muodossa aiheutuvien vaikutusten takia se on 
perusteltua sisällyttää YVA-lain mukaiseen hankeluetteloon jatkossakin. 

Suunnitellun biokaasulaitoksen kapasiteetti on 14 040 tn, joka on noin 40 % YVA-lain 
hankeluettelon mukaisesta kapasiteetista. Hankkeen koko on hankeluettelon mukaista 
kokoa pienempi, joten hankkeen muilla ominaisuuksilla, sijainnilla sekä 
yhteisvaikutuksilla on eritystä merkitystä ratkaistaessa YVA-menettelyn soveltamista 
hankkeeseen yksittäistapauksena.

Yksittäistapaustarkastelu

Sovellettavat säännökset

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-lain) 3 §:n mukaan 
arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on 
merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Lain 3 §:n 2 momentin mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tulee soveltaa 
lisäksi yksittäistapauksessa hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 
edellä tarkoitettuun muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja 
laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, arviointia 
edellyttävien hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia.

Harkittaessa YVA-lain mukaan ympäristövaikutusten merkittävyyttä yksittäistapauksessa 
otetaan erityisesti huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä 
ympäristövaikutusten luonne (lain 3 § 3 mom., lain liite 2). Hankkeen sijainnissa otetaan 
huomioon erityisesti vaikutusalueen luonnonympäristön sietokyky (YVAA 2 §).

Arviointimenettelyn soveltamista koskevassa oikeudellisessa päätöksenteossa voidaan 
ottaa huomioon hankkeesta vastaavan esittämät mahdollisuudet vähentää merkittäviä 
haitallisia ympäristövaikutuksia tehokkaasti (YVAL 13 § 1 mom. YVA-lain liite 2 kohta 3 
vaikutusten luonne, h-alakohta).

Päätöksessä on otettu huomioon, että hankkeesta vastaava on esittänyt sen 
käytettävissä olevat mahdollisuudet vähentää tehokkaasti suunnitellun hankkeen 
tilakeskuksen ja lannanlevityspeltojen aiheuttamia todennäköisiä merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia toiminnan ja ympäristöolosuhteiden normaali- ja 
poikkeustilanteissa.

Hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutukset 

Hanke on maakuntakaavan maaseutualueelle soveltuvaa toimintaa. Eläinsuojan 
laajennus vaatii ranta-asemakaavan muuttamista, mutta vanhentuneen kaavan 
päivittäminen selkeyttäisi tilakeskuksen kokonaisuutta. Kaavamuutoksessa hankkeen 



Päätös  13 (15)
 
PIRELY/1512/2022

1.6.2022  
 
 
 

vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen ja maisemaan tulee 
arvioitua riittävällä tarkkuudella. 

Hankkeen suunnitellulla tilakeskuksella ei ole todennäköisesti merkittäviä haitallisia 
maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuurimaiseman ja -ympäristön arvoihin kohdistuvia 
vaikutuksia. 

Hankkeesta vastaava on esittänyt yleisesti tiedossa ja käytössä olevia tehokkaita 
keinoja, joilla se tulisi vähentämään suunnitellun hankkeen haitallisia vaikutuksia ilmaan 
ja ilmastoon (haju, ammoniakki, muut kaasumaiset päästöt) kohdistuvia todennäköisiä 
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Biokaasuprosessoinnissa lannan hajuhaitat 
ovat kokemusten perusteella vähentyneet ja siten lannanlevityspeltojen ympäristössä 
haitat vähentyvät. Biokaasuprosessi on suljettu systeemi, jossa lannan kaasumaiset 
päästöt saadaan hallitusti hyötykäyttöön ja siten vähennettyä metaanin hallitsematonta 
vapautumista. Lisäksi vähennetään tilan ulkopuolisen energian tarvetta. 

Tilakeskuksessa eläinmäärän ja lantamäärän lisääntyminen sekä säilörehun lisääntyvä 
tarve aiheuttavat jonkin verran hajuhaittaa, mutta hankevastaava on esittänyt keinoja 
haittojen lieventämiseen. Tilakeskuksen sisällä lietteen siirto navetasta reaktoriin ja 
reaktorista varastoaltaaseen tapahtuu putkia pitkin pumppaamalla, eli tästä syntyvää 
hajuhaittaa ei tule olemaan. Biokaasukäsittelyn jälkeen lanta on hajuttomampaa, mutta 
se ei kuoretu niin hyvin kuin käsittelemätön lietelanta. Toiminnan hajuhaittojen 
tehokkaan estämisen keinot voidaan ratkaista ympäristölupaprosessissa, jonka aikana 
tilakeskuksen lähiasukkailla on tilaisuus tulla kuulluksi. Esitettyjen etäsäiliöiden 
sijoituspaikan kelpoisuus häiriöiden kannalta tulee tarkasteluun rakennusluvan 
yhteydessä. 

Tilakeskuksessa hanke tuo muutosta lannankäsittelyyn. Hakija on esittänyt, että 
lietelanta siirtyy suljetussa prosessissa putkia pitkin. Putkistot separaattorille sijoitetaan 
maahan ja ne ovat saumattomia. Vuotomahdollisuudet ovat lähinnä liittimistä, eli 
separointihuoneessa, tai biokaasulaitoksen sisällä. Kuivalantalan ja biokaasureaktori 
edusta asfaltoidaan. Esikuivatun säilörehujen puristenesteet kerätään kahteen 
umpikaivoon, joista puristeneste pumpataan lietevaunuun ja levitetään nurmeen. 
Esitetyillä toimilla tilakeskuksesta aiheutuvat vesistöpäästöt voidaan hallita ja 
poikkeuksellisten tilanteiden varalle voidaan antaa määräyksiä ympäristöluvassa.

Vesiensuojelun toimenpideohjelmassa Parkanonjärven ja Riuttasjärven-Linnanjärven 
alue kuuluu maatalouden ja metsätalouden vesiensuojelun tehostamisalueeseen. 
Maatalouden keskeisiä toimenpiteitä ovat kiintoainekuormituksen merkittävä 
vähentäminen ja ravinteiden huuhtoutumien pienentäminen. Lannan levitysala lisääntyy, 
mutta paikallisesti lannoitusmäärä ei lisäänny. Lanta levitetään sijoittamalla ja 
biokaasuprosessissa lannan käsiteltävyys paranee, jolloin häiriötilanteet vähenevät. 
Biokaasulaitoksen mädätteen ravinteet ovat paremmin kasvien käytettävissä ja siten ne 
ovat myös ympäristölle pienempiä riskejä aiheuttavaa lannoitetta. Lannan käyttöä 
peltojen lannoitteena säädellään valtioneuvoston asetuksella 1250/2014 sekä 
maatalouden ympäristökorvauksen sopimusehtojen kautta. Tila on sitoutunut 
ympäristötukiehtoihin. Hankesuunnitelman mukainen lannanlevitys ei todennäköisesti 
aiheuta merkittävää muutosta vesistöjen nykyiseen vedenlaatuun ja vesistöjen tilaan. 

Hanke ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Hanke ei aiheuta muutosta 
pohjavesialueiden nykyiseen käytäntöön, jossa pohjavesialueilla sijaitseville 
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peltolohkoille ei levitetä lantaa. Suunniteltu tilakeskuksen laajennus ja biokaasulaitos 
eivät ennalta arvioiden aiheuta uutta merkittävää lisäkuormitusta pohjaveteen. 
Toiminnasta aiheutuvan pohjavesivaikutusten vähentämiseksi tarpeellisista keinoista 
lannan hyödyntämisessä voidaan tarvittaessa määrätä ympäristölupaprosessissa. 
Pirkanmaan ELY-keskus toteaa, että YVA-menettelyn soveltamiselle ei vesistöihin ja 
pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten perusteella ole tarvetta. 

Suunnitelluista uusista polttoainesäiliöistä ja niiden täyttö- ja tankkauspaikoista ei 
todennäköisesti kohdistu maaperään haittoja.

Suunniteltava hanke ei aiheuta ennalta arvioiden todennäköisesti merkittäviä haitallisia 
suoria ja välillisiä haitallisia ympäristövaikutuksia tai yhteisvaikutuksia laajaan väestöön, 
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen ottaen huomioon tilakeskuksen ja 
levityspeltojen sijainti haja-asutusalueella. 

Suunniteltava hanke ei aiheuta todennäköisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia 
liikenteeseen tai liikenneturvallisuuteen. 

Suunniteltavalla hankkeella ei ole ennalta arvioiden merkittäviä haitallisia vaikutuksia 
luonnonmonimuotoisuuteen, kalastoon ja vesieliöstöön tai luonnonvarojen käyttöön.

Yllä olevan perusteella suunnitellusta Mäntymäki MTY eläinsuojan laajennus -
hankkeesta ja biokaasulaitoksen rakentamishankkeesta ei aiheudu ennalta arvioiden ja 
ottaen huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne 
todennäköisesti laadultaan tai laajuudeltaan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, 
jotka kokonaisuutena ovat rinnastettavissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetussa laissa mainittujen hankkeiden merkittäviin ympäristövaikutuksiin, kun otetaan 
huomioon todennäköiset muodostuvat yhteisvaikutukset tilan lähialueella.

SELVILLÄOLOVELVOLLISUUS 

Vaikka hankkeeseen ei sovellettaisi arviointimenettelyä, on hankkeesta vastaavan sen 
lisäksi, mitä erikseen säädetään, oltava riittävästi selvillä hankkeensa 
ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää (YVA-laki 
31 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki 252/2017): 3, 11, 12, 13, 31, 
ja 37 § sekä liitteet 1 ja 2. 

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-asetus 
277/2017): 1 ja 2 §. 

MUUTOKSENHAKU

Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla Hämeenlinnan 
hallinto-oikeuteen (YVAL 37 §:n 1 mom.). Valitusosoitus on liitteenä. 
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Tähän päätökseen ei saa muutoin erikseen hakea valittamalla muutosta. Se, jolla on 
oikeus hakea muutosta hanketta koskevaan lupapäätökseen, saa kuitenkin hakea 
muutosta päätökseen, jolla on katsottu, ettei ympäristövaikutusten arviointimenettely ole 
tarpeen, samassa järjestyksessä ja yhteydessä kuin hanketta koskevasta 
lupapäätöksestä valitetaan. (YVAL 37 §:n 2 mom.)

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Tämä päätös lähetetään saantitodistuksella hankkeesta vastaavalle ja tiedoksi 
asianomaisille viranomaisille.

Päätöstä koskeva julkinen kuulutus sekä kuulutettava päätös ovat kuulutusaikana 
2.6.2022–4.7.2022 yleisesti nähtävillä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen verkkosivuilla (https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset, aluevalinta 
Pirkanmaa). Tieto kuulutuksesta pyydetään myös julkaisemaan Parkanon kaupungin ja 
Kihniön kunnan verkkosivuilla.

ASIAN KÄSITTELY

Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen 
luontoyksikössä. Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Katja Sippola ja ratkaissut lakimies 
Riina Arffman. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on 
asiakirjan lopussa.
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Mäntymäki MTY (saantitodistuksin) 
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Parkanon kaupunki

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut

Kihniön kunta

Pirkanmaan liitto 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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