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92350 REVONLAHTI

ASIAN VIREILLETULO
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle on toimitettu Sorvon Pig Oy:n sikalan 
laajennusta koskeva arviointipyyntö YVA-menettelyn soveltamistarpeesta 
(Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017, jäljempänä 
YVA-laki).

Sorvon Pig Oy on jättänyt saman aikaisesti ympäristönsuojelulain 
(527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen 
aluehallintovirastolle (Dnro PSAVI/2511/2020). Lupaa haetaan toiminnan 
laajentamiselle nykyisestä 1 930 lihasian tuotannosta 2 896 lihasikaan ja 3 
800 välikasvatusporsaaseen 5-11 vk.

YVA-lain 3 § 1 mom. mukaan lakia ja ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla 
todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyssä arvioitavat hankkeet ja niiden muutokset luetellaan 
lain liitteessä 1, jossa kohdassa 1b ovat sikalat, joissa kasvatetaan yli 3 000 
sikaa (paino yli 30 kg/sika).

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen 
hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 3 § 1 momentissa 
tarkoitettuun muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja 
laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 
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momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia 
merkittäviä ympäristövaikutuksia.

HANKKEEN NYKYTILANNE JA MUUTOS

Sorvon Pig Oy:n toiminta sijaitsee Siikajoen kunnassa kiinteistöllä Sorvon 
Pig Rn:o 748-411-21-73. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on 
myöntänyt olemassa olevalle toiminnalle ympäristönsuojelulain mukaisen 
ympäristöluvan 18.6.2004 (Dnro PPO-2002-Y-537-131). Pohjois-Suomen 
aluehallintovirasto on antanut ympäristölupapäätöksen lupamääräysten 
tarkistamisesta 1.7.2014/Dnro PSAVI/155/04.08/2012. Päätöksen mukaan 
sikalaan saa sijoittaa enintään 1 930 lihasikaa.

Tuotannon laajentamiselle haetaan lupaa nykyisestä 1930 lihasiasta (1930 
eläinyksikköä) yhteensä 2896 lihasikaan ja 3800 välikasvatusporsaaseen 5- 
11 viikkoa (yhteensä 3808 eläinyksikköä). Laajennettuna hanke olisi 1,97-
kertainen. Hakemuksen mukainen laajennettu toiminta ylittäisi YVA-lain 
soveltamisalaan kuuluvan hankeluettelon liitteessä 1 olevan 
soveltamisrajan 3000 sikaa (yli 30 kg/sika) vastaavan eläinyksikkökertoimen 
3000 ey. Laajennus itsessään ei ylittäisi YVA-rajaa. Laajennus sijoittuu 
nykyisen sikalan yhteyteen.

HANKKEESTA VASTAAVAN TOIMITTAMAT TIEDOT

Hakija on koonnut YVA-lain 252/2017 liitteessä 2 esitettyä sisältövaatimusta 
vastaavat tiedot hankkeesta seuraavasti:

Sorvon Pig Oy:n lihasikalan toiminta on alueelle vakiintunutta 
elinkeinotoimintaa. Toiminnan sijoituspaikka on erillään lähiasutuksesta. 
Laajennus ei muuta merkittävästi vallitsevia etäisyyksiä. Toiminnalla ei siten 
lisätä ympäristönsuojelulaissa mainittuja haitallisia ympäristövaikutuksia 
siten, että sillä olisi välitöntä tai suoraviivaista heikentävää vaikutusta 
ihmisten elinoloihin tai lähialueen elinalueiden viihtyisyyteen. Olemassa 
olevan tuotantorakennuskokonaisuuden välittömässä yhteydessä 
tapahtuva toiminnan kehittäminen ei vallitsevilla etäisyyksillä vaikuta 
myöskään ympäröivään maankäyttöön tai maankäytön suunnitteluun.

1. Hankkeen ominaisuudet

1.1 Hankkeen koko

Hanke vastaa olemassa olevaan toimintaan suhteutettuna 
eläinyksikkömäärältään tuotannon 1,97-kertaistamista. 
Ympäristölupamenettelyssä sovellettavina eläinyksikköinä nykytilanne on 1 
930,0 ey, laajennus 1 878,0 ey ja kokonaiseläinyksikkömäärä laajennuksen 
jälkeen 3 808,0 ey. Fyysisesti laajennus tarkoittaa kahden yhteensä 4 100 
m2 laajennuksen ja uudisrakennuksen muodostaman 
kasvattamorakennuksen (yhdyskäytävineen) rakentamista.
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Lietelannan varastointitilavuutta on kiinteistöllä nykyisin kolmessa 
lietesäiliössä, jonka lisäksi laajennukseen liittyy kolmen uuden 
etälietesäiliön rakentaminen. Laajennus lisää sikalatoiminnan 
kiinteistömassaa nykyiseen nähden noin 44 %. Nykyisen toiminnan ja 
laajennuksen vertailua:

nykyinen laajennus yhteensä
Lihasiat kpl 1 930 966 2 896
Välikasvatusporsaat kpl - 3 800 3 800

Lihasiat ey 1 930 966 2 896
Välikasvatuspaikat ey - 912 912
Yhteensä ey 1 930 1 878 3 808

Lietesäiliöt kpl 3 3 6
Lietesäiliöt netto m3 4 157 8 227 12 384
Lietekuilut m3 n.a. 1 004 3 040
Lietetilavuus, nto m3 13 388

1.2 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Hankkeen lähivaikutusalueella (< 1 km) on kaksi nautakarjatilaa koillisessa 
noin 850 ja 900 metrin etäisyydellä. Seuraavaksi lähin merkittävä 
kotieläintila on nautakarjatila pohjoisluoteessa noin 2,2 kilometrin 
etäisyydellä. Hankkeen lähivaikutusalueella ei ole muita merkittäviä 
kotieläintalouden yksiköitä. Eläinsuojien koko ja keskinäiset etäisyydet 
huomioiden sikalan laajennuksella ei lisätä kotieläintuotannon välittömiä 
yhteisvaikutuksia hankkeen lähivaikutusalueella.

1.3 Luonnonvarojen käyttö

Hankkeessa ei kuluteta tai käytetä merkittävästi luonnonvaroja. Ainoat 
käytettävät luonnonvarat ovat rakennusmateriaalien lisäksi rehuraaka-
aineita. Lämmitysenergia tuotetaan toistaiseksi öljyllä. Laajennuksen 
yhteydessä lietekuiluihin asennetaan lämmön talteenottolaitteisto (lannan 
jäähdytys). Samalla selvitetään mahdollisuus lopettaa öljyn käyttö ja siirtyä 
kiinteän uusiutuvan polttoaineen käyttöön. Myös biokaasulaitoksen 
rakentaminen saattaa myöhemmin tulla kysymykseen, mikäli alan tekniikan 
kehitys sekä tekniset sovellukset mahdollistavat kaasun nykyisiä laitoksia 
kustannustehokkaampia tuotantotapoja.

1.4 Jätteiden muodostuminen

Hanke ei lisää merkittävästi jätteiden muodostumista. Lannan määrä 
lisääntyy hieman enemmän kuin tuotanto eläinyksikkökertoimin laskettuna 
eli noin 2,48-kertaiseksi. Lannan levitykseen käytettävissä olevaa 
peltopinta-alaa on riittävästi hehtaarikohtaisten lannanlevitysmäärien 
pysyessä nykyisellä noin 20-25 m3/ha tasolla. Tilalla itsestään kuolleet 
eläimet, laskennallisella 3 % kuolleisuudella ja keskimääräisellä 15 kg:n 
yksikköpainolla noin 7 000 kg vuodessa, haudataan omalle maalle 
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peltoraivioiden yhteyteen. Epidemiatilanteessa, jossa kuolleisuus on 
huomattavasti keskimääräistä suurempi, toimitetaan eläimet hävitettäväksi 
Honkajoki Oy:n käsittelylaitokseen tai muuhun vastaavaan laitokseen, jolla 
on lupa näiden vastaanottamiseen.

Toiminnassa muodostuvan talousjätteen määrä ei käytännössä lisäänny. 
Varsinaiseen tuotantotoimintaan liittyy vähäinen pakkausjätemäärän kasvu 
esimerkiksi pakattujen kuivikkeiden menekin kasvun vuoksi. Rehuhuoltoon 
ei liity merkittävää pakkausjätemäärän kasvua, sillä suurin osa rehuraaka-
aineista toimitetaan tilalle irtotavarana. Tilalla on riittävästi rehuraaka-
aineiden välivarastointitilaa logistisesti tarkoituksenmukaisten toimituserien 
mahdollistamiseksi. Laajennuksen yhteydessä siilotilaa on tarkoitus lisätä 
entisestään. Rehun käsittelystä ei tämän vuoksi muodostu jätteitä, joiden 
määrä olisi suoraan riippuvainen tuotannon kulloinkin vallitsevasta 
laajuudesta.

1.5 Pilaantuminen ja haitat

Kotieläintuotannon keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät lähinnä 
varsinaisesta toiminnasta ilmanvaihdon kautta muodostuviin hajuihin sekä 
lannan käsittelystä ja käytöstä syntyviin vaikutuksiin ilmaan, maaperään 
sekä vesistöihin. Sikalatoiminnasta aiheutuvat pilaantumisriskit tai -haitat 
liittyvät lähinnä eläinsuojien ilmanvaihdon kautta ulos johdettavan 
poistoilman sisältämän typen sekä lantaperäisen fosforin aiheuttamiin 
kuormitusriskeihin ilmaan sekä maaperään. 

Varsinaisten tuotantorakennusten suoraa kuormitusriskiä voidaan 
sikalatoiminnassa (lietelanta) pitää kohtuullisena. Lattiarakenteiden, 
lietekuilujen, yhdysputkien ja lietesäiliöiden vuodot ovat mahdollisia mutta 
äärimmäisen epätodennäköisiä. Ilmaan kohdistuvia ympäristövaikutuksia 
voidaan vähentää kasvattamoiden ilmanvaihtoa säätelevän 
olosuhdeautomatiikan avulla. Lannan hyötykäytöstä aiheutuvaa 
kuormitusriskiä maaperään ja vesistöihin voidaan rajoittaa 
suunnitelmallisella lannanlevityksellä sekä soveltamalla ympäristöhaittoja 
vähentäviä levitysmenetelmiä kuten multausta.

1.6 Suuronnettomuus ja katastrofiriskit

Sikalatoiminta ei itsessään muodosta suuronnettomuusuhkaa. Käytännössä 
laaja rakennuspalo, ilkivalta tai jokin äärimmäinen sääilmiö voisi aiheuttaa 
suuronnettomuuden. Tällöin suurin uhka kohdistuisi käytännössä 
kasvattamoissa oleviin eläimiin. Ulkopuolisille aiheutuva konkreettinen uhka 
jäisi näissäkin tapauksissa todennäköisesti vähäiseksi.

Tilalla on riittävän tehomitoituksen mukainen omalla moottorilla varustettu 
120 kVA varavoimageneraattori ilmanvaihtoon ja ruokintaan liittyvien 
elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi pitkienkin sähkökatkojen aikana. 
Varsinaisessa kasvatustoiminnassa ei käytetä rehunsäilöntähappojen 
lisäksi muita kemikaaleja tai aineita sellaisia määriä, joiden käsittely 
aiheuttaisi hallitsemattomanakaan välitöntä vaaraa ympäristölle.
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1.7 Ihmisten terveydelle koituvat riskit

Sikalatoiminnan kuormituspotentiaali ja päästöt kohdistuvat lähinnä 
ravinnepäästöinä ilmaan, maaperään ja vesiin. Toiminnasta ei ennalta 
arvioiden aiheudu laajennettunakaan riskiä ihmisten terveydelle, 
huomioitaessa etäisyydet, tuotantotekniset ratkaisut sekä toiminnassa 
noudatettava hyvä maatalouskäytäntö.

2. Hankkeen sijainti

1.1 Nykyinen ja hyväksyttyjen kaavojen mukainen maankäyttö

Suunniteltu sijoituspaikka on kaavoittamatonta maa- ja metsätalousvaltaista 
haja-asutusaluetta. (korjaus vastineessa 23.6.2020, että hanke sijoittuu 
Revonlahden osayleiskaava-alueella MT-alueelle (maatalousalue)).

Siikajoki virtaa luoteeseen noin 430 metrin etäisyydellä sikalasta itään. 
Hankealueen läheisyydessä ei ole ympäristövaikutusten kannalta muita 
erityisiä huomioon otettavia kohteita eikä se sijaitse pohjavesialueella.

Sijoituspaikan soveltuvuuden arvioinnissa on huomioitu alkuperäiseen 
ympäristölupamenettelyyn liittyvät seikat, jotka ovat johtaneet nykyisen 
sijoituspaikan valintaan. 

YVA-menettelyn soveltamiseen liittyvän tarveharkinnan kannalta on 
oleellista, että yksikön nykyiseen toimintaan liittyvä sijoituspaikkaratkaisu 
ohjaa väistämättä myös laajennuksen sijoittamista. Näin olleen YVA-
menettelyyn keskeisesti liittyvää vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen vertailua 
ei voida tässä hankkeessa toteuttaa samalla tavoin kuin täysin uudessa 
hankkeessa. Tällä on hakijan näkemyksen mukaan merkitystä, kun 
vertaillaan laajennetun toiminnan ympäristövaikutuksia olemassa olevan 
toiminnan ympäristövaikutuksiin. Täysin toiseen paikkaan sijoitettuna 
laajennus muodostaisi ympärilleen vaikutuskehän, jonka laajuus olisi 
verrannollinen nykyiseen laajentamattomaan toimintaan. Samalle paikalle 
sijoitettuna vastaavat ympäristövaikutukset eivät kutenkaan kasva 
lineaarisesti tuotannon laajuuteen nähden. Tämä tukee hankkeen 
toteuttamista olemassa olevan toiminnan yhteyteen.

Sijoituspaikan yleisen soveltuvuuden arvioimiseksi hakijalla ei ole tiedossa 
mitään sellaista, joka olisi ristiriidassa sikalatoiminnan kehittämisen kanssa. 
Kysymyksessä on olemassa olevan toiminnan laajentaminen noin 
kaksinkertaiseksi. Lähialueen maankäyttö on maa- ja metsätalousvaltaista 
haja-asutusaluetta. Kiinteistön peruskuivatustila on hyvä, alue ei ole 
pohjavesialuetta eikä siellä ole tulvavaaraa tai muita sijoituspaikan 
tekniseen soveltuvuuteen haitallisesti vaikuttavia tekijöitä. 

Hankkeen tieliikennettä alueella lisäävä vaikutus on kuljetettavien 
ainemäärien kasvamisesta huolimatta kohtuullinen, huomioitaessa lyhyt 
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yhteys tilustien ja valtatie 8:n välillä. Yhdystienä toimivan Siikajoentien (807) 
välittömässä tuntumassa olevan asutuksen määrä ennen valtatietä on 
vähäinen.

2.2 Alueen luonnonvarojen runsaus, saatavuus, laatu ja uudistumiskyky

Hankealueella ei ole hyödyntämiskelpoisia luonnonvaroja, joiden käyttö olisi 
ristiriidassa suunnitellun hankkeen kanssa. Lähin pohjavesialue, 
Vartinvaara 11 748 051, sijaitsee talouskeskuksesta pohjoiskoilliseen noin 
5,9 kilometrin etäisyydellä. Alueen maanpinnan korkeusasema, 
peruskuivatusvesien valumasuunta, pintavesien jakajana toimiva Siikajoki 
sekä etäisyydet huomioiden hankkeella ei ole vaikutuksia Vartinvaaran tai 
muidenkaan luokiteltujen pohjavesien hyödyntämiseen esimerkiksi 
antoisuuden tai laadun suhteen. Hankkeella ei ole vaikutuksia tai se ei 
muodosta rajoituksia ympäröivien talousmetsien käytölle.

2.3 Luonnonympäristön sietokyky

Hankkeella ei ennalta arvioiden ole sellaisia vaikutuksia, jotka koettelisivat 
luonnonympäristön alueellista sietokykyä. Toiminnassa ei muodostu 
ympäristöön johdettavia käsittelemättömiä jätevesiä. Lannan 
typpiyhdisteiden haihtumisella ei suunnitellussa laajuudessa ole 
merkittävää vaikutusta peltojen tai lähimetsien kasvuun tai kasvun laatuun 
nykytilanteeseen nähden. Meren läheisyys noin 15 kilometrin päässä 
luoteessa sekoittaa ja laimentaa alueella olevia ilmamassoja tehokkaasti, 
joka ehkäisee ilmapäästöjen kumuloitumista sikalan lähialueelle.

Yksikön tuottama lanta hyödynnetään omassa peltoviljelyssä sekä 
sopimusperusteisesti lannanluovutussopimusten kautta. Järjestely 
mahdollistaa riittävän levityspinta-alan osoittamisen tuotetulle 
lantamäärälle. Tilalla on betonipohjaiset betonielementtiseinin varustetut 
lietesäiliöt lannan välivarastointia varten. Myös uudet etäsäiliöinä 
rakennettavat lietesäiliöt toteutetaan betonirakenteisina. Eläinsuojien 
pesuvedet johdetaan lietekuiluihin, josta ne päätyvät lannan mukana 
peltolevitykseen.

3. Vaikutusten luonne

3.1 Vaikutusten suuruus ja alueellinen laatu

Hakkeesta aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat seudulle tyypillisiä ja 
liittyvät alueella yleisesti harjoitettavaan kotieläintuotantoon. Eläinmäärän 
kasvaminen ei lisää ympäristövaikutuksia lineaarisesti nykyiseen tuotantoon 
nähden.

3.2 Vaikutusten yleinen luonne

Yleisluonteeltaan ympäristövaikutukset ovat lähinnä lähialueelle leviäviä 
hajuja. Toiminnasta ei käytännössä aiheudu muita tuotantoalueen 
ulkopuolelle kohdistuvia konkreettisia vaikutuksia. Vaikutuksia paikalliseen 
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liikenteeseen tai liikennemäärän lisääntymiseen ei tässä yhteydessä 
olemassa oleva tuotanto huomioiden lueta uusiksi ympäristövaikutuksiksi.

Ympäristölupahakemusaineisto sisältää liikennematriisin, jossa toimintaan 
liittyvä liikenne on yksilöity suorituskerroittain hankkeen 
kokonaisvaikutusten arvioinnin kannalta riittävällä tarkkuudella. Lannan 
ravinteiden käytöstä muodostuva kuormituspotentiaali ei kohdistu 
kokonaisuudessaan toiminnan välittömälle lähialueelle, jonka vuoksi tätä ei 
pidetä tässä tarkastelussa konkreettisena sijoituspaikkasidonnaisena 
ympäristövaikutuksena. Toiminnasta ei aiheudu haitallista melua, 
pölyämistä tai tärinää.

3.3 Rajat ylittävä vaikutus

Hankkeella ei ole kunta- tai maakuntarajat ylittäviä suoria 
ympäristövaikutuksia. Lannan määrän kasvu lisää lantaperäisen typen ja 
fosforin määrää, josta pääosa hyödynnetään nykytiedon mukaan sikalan 
sijaintikunnan alueella.

3.4 Vaikutusten voimakkuus ja monitahoisuus

Mikäli hajua pidetään keskeisenä konkreettisena ympäristövaikutuksena, 
voidaan olettaa, että toiminnalla tulee olemaan havaittavia vaikutuksia 
esimerkiksi lähialueen asuinkiinteistöjen alueella ja ne kohdistuvat 
ensisijaisesti viihtyisyyteen. Nämä vaikutukset esiintyvät alueella 
satunnaisesti jo nykyisin, eikä niiden voimakkuuden voida olettaa kasvavan 
suorassa suhteessa tuotannon laajenemisen kanssa.

Hajut aiheuttavista typpipäästöistä ei ennalta arvioiden aiheudu vaikutuksia 
lähimetsien kasvulle eikä vaikutusten konkreettista merkitystä 
puuntuotannolle tai hakkuukertymän laadulle voida tästä syystä luotettavasti 
arvioida ennakkoon.

3.5 Vaikutusten todennäköisyys, odotettu alkamisaika, kesto, 
toistumistiheys ja palautuvuus

Sikalatoiminta aiheuttaa väistämättä hajua, joka on konkreettisena 
ympäristövaikutuksena tyypillistä kaikelle kotieläintaloudelle. Se, kuinka 
haitallisena vaikutukset esiintyvät lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, 
riippuu lähinnä etäisyyksistä, maaston muodoista ja peitteisyydestä, 
kulloinkin vallitsevasta säätyypistä sekä vallitsevasta ilmavirtausten 
suunnasta.

Lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat sektoriin, joka on sikalasta katsoen 
pohjoisesta idän kautta etelään. Etäisyydet tuotantorakennusten ja 
lähimpien asuinrakennusten välillä muuttuvat joitain kymmeniä metrejä. 
Ympäristövaikutusten kannalta etäisyyksien muuttuminen ei ole 
hankkeessa tältä osin merkittävää. Vallitsevat tuulten suunnat alueella ovat 
lännen puoleisia. Tämän vuoksi hankkeesta ilmaan kohdistuvien 
ympäristövaikutusten pääasiallinen vaikutusalue kohdistuu suuntaan, jossa 
lähimmät asuinrakennukset ovat 400-550 metrin etäisyydellä. Sikalan ja 
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asuinrakennusten välissä on avointa peltoaluetta, joka mahdollistaa 
ilmavaihdon poistokaasuissa olevien hajuyhdisteiden laimenemisen. Lisäksi 
haju on ympäristövaikutus, josta palautuminen tapahtuu nopeasti 
ilmavirtausten kääntyessä. Sikalan toiminnan hajuvaikutuksista on valitettu. 
Hakijan näkemyksen mukaan tilanne on liittynyt tavanomaisesta poikkeaviin 
sääolosuhteisiin, eikä haitta näin ollen ole ollut jatkuvaa.

3.6 Yhteisvaikutus muiden olemassa olevien tai suunniteltujen hankkeiden 
kanssa

Hankkeen ympäristövaikutuksilla ei ole yhteisvaikutusta muiden olemassa 
olevien hankkeiden kanssa.

3.7 Mahdollisuus vähentää vaikutuksia tehokkaasti

Tuotantorakennusten rakennustapa, sikalan sisäiset tekniset järjestelyt 
sekä poistoilman johtamisjärjestelyt mahdollistavat jossain määrin hajujen 
määrän rajoittamisen tuotantoteknisin toimenpitein, mutta eivät kokonaan 
poista niitä. Keskeisenä tekijänä hajujen hallinnassa on sikaloiden 
olosuhdeautomatiikkaan perustuva ilmanvaihto sekä lannankäsittelyn 
hallinta lyhytkestoisin ja tehokkain sekoitus- ja levityssesongein.

4. Hakijan arvio YVA-menettelyn tarpeesta

Edellä mainituin perustein hakija katsoo, että hanke voidaan toteuttaa 
esitetyssä laajuudessa ympäristölupa-asiana ilman YVA-menettelyä. 
Tuotannon laajuus ja tuotanto-olosuhteet huomioiden hankkeessa ei ole 
tiedossa sellaisia selvitettäviä elementtejä, joiden ratkaiseminen ei olisi 
mahdollista ympäristölupaprosessissa, ja jotka edellyttäisivät siten 
täysimittaisen YVA-prosessin toteuttamista.

MUUT HANKKEET

Välikasvatusporsaat tuodaan Niitynmaan Porsas Oy:n emakkosikalasta.

ASIAN KÄSITTELY

YVA-lain 12 § mukaan on hankkeesta vastaavan toimitettava viranomaiselle 
kuvaus hankkeesta ja sen todennäköisistä merkittävistä 
ympäristövaikutuksista. YVA-asetuksen (277/2017) 1§ mukaan tulee 
hankkeesta vastaavan toimittaa päätöksen tekoa varten riittävät tiedot YVA-
lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua arviointimenettelyn soveltamista 
yksittäistapauksessa koskevaa päätöksentekoa varten riittävät tiedot. 
Hankkeesta on järjestetty ELY-keskuksen aloitteesta YVA-lain 8§:n 
mukainen ennakkoneuvottelu 7.5.2020.

ANNETUT LAUSUNNOT
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Hankkeesta pyydettiin 11.5.2020 lausuntoa Siikajoen kunnalta ja Siikajoen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, jotka toteavat seuraavaa:

Siikajoen kunnanhallitus 1.6.2020 (§205)

Kunnanhallitus päättää esittää ELY-keskukselle lausuntonaan, että 
laajennuksella ei todennäköisesti ole merkittäviä ympäristövaikutuksia ja 
ympäristön vaikutusten arviointia ei tarvita.

Siikajoen kunta/Tekninen lautakunta 27.5.2020 (§45)

Tekninen lautakunta lausuu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, että 
YVA-menettely ei ole tässä tapauksessa tarpeellinen.

HANKKEESTA VASTAAVAN KUULEMINEN

Hankkeesta vastaavalle toimitettiin hankkeesta annetut lausunnot 
hallintolain (434/2003) 34§:n mukaisesti vastineen antoa varten. 
Hankevastaava toteaa vastineessaan seuraavaa:

Sekä Siikajoen tekninen lautakunta että Siikajoen kunnanhallitus, toteavat 
lausunnoissaan, ettei hanke edellytä ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä (YVA). YVA-menettelyn tarpeeseen liittyen hakija yhtyy 
lausunnon antajiin ja toteaa, että hankkeesta ympäristöluvan yhteydessä 
esitetty materiaali sisältää riittävät tiedot hankkeen ympäristövaikutuksista 
eikä erillinen YVA-menettely tuo hankkeeseen sen muodostamien 
ympäristövaikutusten arvioinnin tai päätöksenteon kannalta oleellista 
lisäarvoa.

Lähimpien asuinrakennusten kannalta oleellisin kotieläintalouden 
ympäristövaikutus on haju, jonka lähteitä talouskeskuksissa ovat yleisesti 
rakennusten ilmanvaihto sekä lannan varastointi. Hankkeessa on tarkoitus 
ottaa käyttöön lietekuilujen jäähdytys laajennus sekä uudisrakennusosissa. 
Rehujen koostumusta säädellään eläinten ravinnontarpeen mukaisesti 
automatisoidun liemiruokintajärjestelmän avulla. Sikalakokonaisuus on 
lisäksi varustettu tietokoneohjatulla olosuhdeautomatiikalla ilmavaihdon 
kautta lähiympäristöön leviävien hajuvaikutusten minimoimiseksi. Näitä 
voidaan pitää parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisina.

Lannan varastointitilavuutta ei lisätä talouskeskuksessa. Tarvittava 
lietesäilötilavuuden laajennus toteutetaan peltoalueiden yhteyteen 
sijoittuvina etäsäiliöinä, joihin sijoitetaan noin 2/3 koko toiminnassa 
muodostuvasta lietemäärästä. Näiden ympäristövaikutukset eivät siten lisää 
vaikutuksia talouskeskuksessa. Sikalan sekä lähimpien asuinrakennusten 
keskinäisistä etäisyyksistä johtuen, ei ole poissuljettua, etteivätkö 
sikalatoiminnan hajut voisi esiintyä otollisten sääolosuhteiden vaikutuksesta 
myös asuinrakennusten alueella. Hajujen ei kuitenkaan oleteta lisääntyvän 
lineaarisesti hankkeen laajennuksen suhteessa. Hakijan arvion mukaan 
hanke ei siten aiheuta sellaisia muutoksia lähialueelle, joiden johdosta 
haittoja tulisi lähiympäristössä pitää kohtuuttomina tai pysyvinä. Myös 
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näiden seikkojen osalta asiaa voidaan tarkastella riittävästi tavanomaisen 
ympäristölupamenettelyn yhteydessä.

Ympäristölupahakemusmateriaalissa on todettu virheellisesti, että hanke 
sijoittuu kaavoittamattomalle maa- ja metsätalousalueelle. Hanke sijoittuu 
kuitenkin Revonlahden osayleiskaava-alueella MT-alueelle 
(maatalousalue). Sikalan koillispuolella on kaavassa ME-merkintä 
(kotieläintalouden suuryksiköiden alue).

ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Sorvon Pig Oy:n sikalan laajentamishankkeeseen ei sovelleta 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista 
arviointimenettelyä.

ELY-KESKUKSEN RATKAISUN PERUSTELUT

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

YVA-lain 3 §:n 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan 
yksittäistapauksessa jo toteutetun hankkeen oleelliseen muutokseen, joka 
todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden 
yhteisvaikutukset huomioon ottaen, kyseisen lain 3 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia. Arviointimenettelyn soveltamisesta päätettäessä on 
otettava huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne.

Revonlahden osayleiskaavassa on kohteen alueelle osoitettu 
maatalousalue (MT) sekä sv-merkintä, joka tarkoittaa maatilan 
suojavyöhykettä. Kaavassa osoitettu ME-merkintä kotieläintalouden 
suuryksikkö ei ole osoitettu sikalan nykyiseen sijaintiin. 

Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle eikä läheisyydessä ei 
sijaitse muinaisjäännöksiä tai luonnonsuojelullisesti merkittäviä kohteita, 
joihin hankkeella olisi vaikutusta. Toiminta ei sijoitu tulvariskialueelle. 
Lähimmät naapurit sijaitsevat 400-450 metrin etäisyydellä. Revonlahden 
kylään on matkaa 1,1-1,2 km.

Hankkeen vaikutukset ovat kotieläintaloudelle tyypillisiä. Vaikutukset ovat 
pääasiassa paikallisia ja lieviä tai kohtalaisia. Liikenne kasvaa nykyisestä 
eläinten, rehujen sekä lannan siirtokuljetusten lisääntymisenä. 
Lisääntyneistä liikennetapahtumista on suurin osa lannanajoa. Toiminnasta 
syntyvä hajuhaitta toiminnan kasvaessa lisääntyy nykyisestä. Lisääntyvä 
lantamäärä siirretään kuitenkin pääosin tilusteitä pitkin etäsäiliöihin ja 
rakennusten ilmanvaihtoa säädellään hajuhaittojen minimoimiseksi. 
Hankkeen vaikutusalueella ei ole tiedossa muita hankkeita, joista aiheutuisi 
yhteisvaikutuksia.
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Vaikka laajennuksen myötä ympäristövaikutukset lisääntyvät nykyisestä, 
hankkeen vaikutusten lisääntyminen ei ole vastaavan lainen kuin uuden 
eläinsuojan, koska hanke sijoittuu olemassa olevan toiminnan yhteyteen. 
Kun otetaan huomioon laajennushanke kokonaisuutena, hankkeen 
ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne, hankkeen toteuttaminen ei 
todennäköisesti aiheuta laajuudeltaan ja laadultaan YVA-lain 
hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia. Arviointimenettelyä ei siten ole tarpeen soveltaa 
hankkeeseen.

MUUTOKSENHAKU

Hankkeesta vastaavan muutoksenhakuoikeus

Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Muiden tahojen muutoksenhakuoikeus

Se, jolla on oikeus hakea muutosta hanketta koskevaan lupapäätökseen, 
saa hakea muutosta tähän päätökseen, jolla on katsottu, ettei 
ympäristövaikutusten arviointimenettely ole tarpeen. Muutosta voidaan 
hakea vasta siinä vaiheessa, kun edellä mainitusta päätöksestä on 
mahdollisuus valittaa (YVA-laki 37§, 2. mom).

SOVELLETUT SÄÄDÖKSET

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(277/2017)

MAKSU

Päätöksestä ei peritä maksua.

PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLO

Päätös lähetetään saantitodistuksella hankkeesta vastaavalle.

Päätöksestä kuulutetaan Siikajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla.

Päätös ovat nähtävillä sähköisesti Internet-sivuilla www.ymparisto.fi > 
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten 
arviointi > YVA-päätökset > Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Jari Määttä ja 
ratkaissut yksikönpäällikkö Juhani Kaakinen.

Liitteet Valitusosoitus
Jakelu Saantitodistuksella hankevastaavalle
Tiedoksi Siikajoen kunta (kunnanvirasto@siikajoki.fi)

Siikajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (ymparisto@raahe.fi)
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/Ympäristöluvat
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V A L I T U S O S O I T U S
Liite ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 13 § :n mukaiseeen päätökseen

Valitusviranomainen

Hankkeesta vastaava saa hakea muutosta tähän päätökseen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuden
kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai
juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
-  valittajan nimi ja kotikunta,
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja

millä perusteilla muutosta vaaditaan sekä
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu
henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta,
- asiamiehen valtakirja sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuullaan lähettää
myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen
aukioloajan päättymistä. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on kello 8.00 - 16.15.
Valituskirjelmän toimittamisesta telekopiona tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003)

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot
käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu
postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
telekopio: 029 56 42841
sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
puhelin: 029 56 42800

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa.  Tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.


