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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakijat 1.  

 

2. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue 

 

Luvan hakija RehuX Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 6.11.2019 nro 438/2019  

 

Valituksenalainen aluehallintoviraston päätös 

 

Aluehallintovirasto on muuttanut RehuX Oy:n Liedon laitoksen toimintaa kos-

kevan ympäristöluvan nro 131/2013/1 lisäten määräykset 25–27 jäljempänä  

esitettävällä tavalla.  

 

Muilta osin on noudatettava määräyksiä, joita ympäristöluvassa nro  

131/2013/1, dnro ESAVI/175/04.08//201 on annettu. Luvan mukainen enim-

mäistuotantomäärä on 40 000 tonnia rehua vuodessa.  

 

Toiminta-ajat  

 

25. Laitoksella saa harjoittaa toimintaa maanantain aamuvuorosta sunnuntain  

yövuoroon. Hajuhaittaa aiheuttavien tuotteiden valmistusta on vältettävä vii-

konloppuisin. Tuotteiden ja raaka-aineiden lastausta ja purkua perjantaista  

sunnuntaihin ja yöaikoina klo 22–7 on vältettävä.  
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Melu  

 

26. Toiminnan aiheuttamasta melusta ja tarvittavista meluntorjuntatoimenpi-

teistä on tehtävä selvitys, joka perustuu laskennalliseen melun leviämismallin-

nukseen. Mallinnuksessa tulee käyttää lähtötietoina ulkopuolisen meluasian-

tuntijan mittaamia melupäästölähteiden äänitehotasoja (LWA). Leviämisselvi-

tyksessä tulee esittää laitoksen melualueet (LAeq) 55 dB, 50 dB ja 45 dB sekä 

yksittäisten ja jaksottaisten laitteistoäänien aiheuttamat enimmäismelutasot 

(LAFmax) lähimpien asuinkiinteistöjen piha-alueilla. Mallinnuksen tulokset on 

varmistettava mittauksin. Meluselvitys raja-arvotarkasteluineen sekä tarvitta-

vine toimenpide-esityksineen melun suunnitelmalliseksi vähentämiseksi on 

31.3.2020 mennessä toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, joka voi 

niiden perusteella muuttaa lupaa.  

 

Haju  

 

27. Toiminnan aiheuttamasta hajusta ja sen leviämisestä on tehtävä selvitys 

ulkopuolisen hajuasiantuntijan toimesta. Selvitykseen on liitettävä hajulähde- 

kohtaiset mittaustulokset hajupitoisuudesta (ouE/m3) ja hajupäästöstä  

(ou/s, ou/h). Mittaukset on tehtävä tuotannon normaalitilanteessa ajankohtana, 

jolloin valmistetaan hajuhaittaa eniten aiheuttavia tuotteita ja tuotteita jäähdy-

tetään. Mittausten perusteella on laadittava hajumallinnus, jossa on esitettävä 

aistittavan hajun esiintyminen tehtaan ulkopuolella 98. prosenttipisteen mukai-

sesti, sekä tarvittaessa toimet hajupäästöjen rajoittamiseksi ja niiden toteutta-

misaikataulu. Selvitys ja siihen tarvittaessa liittyvä suunnitelma tarvittavista 

toimenpiteistä on toimitettava 31.3.2020 mennessä Etelä-Suomen aluehallinto-

virastolle, joka voi niiden perusteella muuttaa lupaa.  

 

Aluehallintoviraston päätöksen perustelut 

 

Hakemus koskee ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaista ympäristöluvan muut-

tamista. Luvan muuttamista koskevaan toiminnanharjoittajan hakemukseen 

sovelletaan, mitä 39 §:ssä säädetään lupahakemuksesta. Asian käsittelyssä 

noudatetaan, mitä 96 §:ssä säädetään.  

 

Asiassa saatujen selvitysten ja laitoksella tehdyn tarkastuskäynnin perusteella 

hakemusasiaa ei ole ollut syytä käsitellä toiminnan olennaisena muutoksena 

(YSL 29 §) alkuperäisten hakemusasiakirjojen mahdollisesta puutteellisuu-

desta huolimatta.   

 

Laitoksen ympäristöluvassa ei lupamääräyksellä ole rajattu toimintaa tapahtu-

vaksi vain arkisin. Hakemusasiakirjoissa on tuolloin todettu toiminnan tapah-

tuvan keskeytyvässä kolmivuorossa sunnuntain yövuorosta perjantain iltavuo-

roon, joten toimintaa on jo tuolloin tiedetty tapahtuvan myös viikonloppuna ja 

yöaikaan (joskaan ei lauantaisin), mikä on tärkeää erityisesti meluhaitan arvi-

oinnin osalta. Lainvoimaisen ympäristöluvassa on siten arvioitu luvan myöntä-

misen edellytysten täyttyvän myös yöaikaisessa ja sunnuntai-iltaisin tapahtu-

vassa toiminnassa. Kun lisäksi huomioidaan, että toiminnasta aiheutuva melu 

häiriintyvissä kohteissa on hakemukseen liitetyn selvityksen perusteella ollut 

luvassa asetettuja raja-arvoja pienempää, ei lauantaina tapahtuvan toiminnan 

voida katsoa lisäävän toiminnan melupäästöä niin merkittävästi, että kyseessä 

olisi toiminnan olennainen muutos. Myöskään toiminnan kokonaistuotanto-

määrä ei vuositasolla kasva luvassa esitetystä.  
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Laitoksella on ympäristöluvan myöntämisen jälkeen vähennetty toiminnasta  

aiheutuvia hiukkaspäästöjä huomattavasti.  

 

Selvyyden vuoksi aluehallintovirasto toteaa, että asiassa ei ole käsitelty tuotan-

tomäärän nostamista nykyisessä luvassa mainitusta. Vastineessaan hakija on 

tarkentanut, ettei ole hakemassa tuotantomäärän nostoa. Luvan mukaisen tuo-

tantomäärän nostaminen 50 000 tonniksi vuodessa on käsiteltävä erillisenä 

asiana, mikäli sen katsotaan edellyttävän luvan muutosta.  

 

Määräys 25. Määräys toiminta-ajasta on lisätty toiminnanharjoittajan hake-

muksesta. Määräyksen perusteella rehutehdas voi toimia kolmessa vuorossa 

maanantaista sunnuntaihin tuottaen noin 40 000 tonnia rehua vuodessa.   

 

Määräys 26. Ympäristöluvan nro 131/2013/1 määräyksessä 6. on asetettu  

toiminnasta aiheutuvalle melulle keskiäänitasovaatimukseksi lähimmissä  

häiriintyvissä kohteissa päiväaikaan (klo 7.00–22.00) 55 dB ja yöaikaan (klo  

22.00–7.00) 50 dB. Laitoksen lähialueella noin 180–320 metrin päässä sijait-

see omakotiasutusta. Kiinteistöjen omistajat ovat muistuttaneet toiminnasta 

aiheutuvasta melusta. Mm. suodattimien puhdistuslaitteiden iskevä ääni kan-

tautuu häiritsevänä toistuvana äänenä asuinalueelle. Lisäksi tehdashallin ovien 

aukipitäminen lisää melua lähialueella. Rahtiliikenne on viikonloppuisin li-

sääntynyt ja sen seurauksensa autojen purku- ja lastausäänet.  

 

Laitoksen melua on mitattu vuonna 2018 laitoksen ympäristössä ja lähimmissä 

häiriintyvissä kohteissa. Tulosten mukaan melulle annetut raja-arvot eivät ylity 

Holmanojantie 128 sekä Tiipiläntie 456:n asuintalojen piha-alueilla. Mittauk-

sia ei ole tehty Tiipiläntie 490 piha-alueella, jossa laitoksen aiheuttama melu ja 

haju koetaan myös häiritsevinä. Raportin mukaan lähiasukkaita häiritsevin 

melu on laitoksen katolla olevasta poistoilmaputkesta (jäähdytin) kuuluva ääni. 

Tuotantolaitoksen aiheuttaman melun huippuäänitaso on mittausten mukaan 

lähimpien asuinrakennusten piha-alueella 55–57 dB, joka aiheutuu toistuvasti 

laitoksen suodattimien puhdistustoiminnosta. Tehtyjen mittausten perusteella 

melutaso ei häiriintyvissä kohteissa ylitä melutason raja-arvoja, joskin melu on 

melumittausten ja aluehallintoviraston paikan päällä tekemien havaintojen pe-

rusteella selkeästi havaittavissa ja iskumaisuutensa johdosta naapurustossa 

piha-alueilla ilmeisen häiritsevää.   

 

Toiminnasta aiheutuvaa melua on edellytetty selvitettäväksi määräyksen 26  

mukaisesti äänitehotasomittauksin ja leviämismallilaskelmin laitoksen melu- 

päästökohteet ml. tuotteiden lastaus sekä melun leviäminen. Määräys 26 me-

luntorjuntatoimista perustuu ympäristönsuojelulakiin ja lakiin eräistä naapu-

ruussuhteista (26/1920) sekä nykyisen luvan määräykseen 6 ja sen peruste-

luun, jonka mukaan toimintatapojen ja muiden muutosten seurauksena tilanne 

laitoksella voi muuttua siten, että melupäästöt ja niiden leviäminen on tarpeel-

lista selvittää. Myös lupamääräys 14 edellyttää parhaan käyttökelpoisen teknii-

kan käyttöönottoa. Selvitys on määrätty toimitettavaksi lupaviranomaiselle, 

joka voi selvityksen perusteella antaa lisämääräyksiä tai tarkentaa olemassa 

olevia lupamääräyksiä. Määräyksellä voitaisiin tarkentaa esimerkiksi viikon-

loppuisin ja yöaikaan laitoksella sallittua toimintaa, mikäli se on tarpeen hait-

tojen vähentämiseksi lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.  
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Määräys 27. Lausuntojen ja muistutusten mukaan toiminnasta aiheutuu haju-

haittaa lähinaapureille, mikä koetaan erityisen häiritsevänä viikonloppuisin. 

Voimassa olevan ympäristöluvan (nro 131/2013/1) määräyksen 5. mukaan toi-

minnasta aiheutuvan hajuhaitan syyt tulee selvittää ja haitta poistaa.  

 

Toiminnanharjoittajan mukaan hajuhaittoja voidaan vähentää viikonloppuisin 

mm. tuotannonsuunnittelulla. Myös lastaustoimintoja voidaan ajoittaa siten, 

että niitä tehdään mahdollisimman vähän yöaikaan viikonloppuisin.  

 

Edellä esitetyn perusteella rehutehtaan hajuhaittaa on syytä selvittää mittaa-

malla hajupäästö sekä laatimalla mittaustulosten perusteella hajumallinnus ha-

jun esiintymisestä tehdasalueella ja sen ympäristössä. Päästömittauksen ja mal-

linnuksen voi aluehallintoviraston arvion mukaan tehdä jo talvikaudella. Jos 

selvitys osoittaa tarvetta, on toiminnanharjoittajan laadittava suunnitelma, jolla 

torjutaan hajun leviämistä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin.  

 

Määräys hajusta ja sen leviämisen estämisestä perustuu ympäristönsuojelula-

kiin ja lakiin eräistä naapuruussuhteista (26/1920) sekä nykyisen luvan mää-

räykseen 5. Selvitys on määrätty toimitettavaksi lupaviranomaiselle, joka voi 

selvityksen perusteella antaa lisämääräyksiä tai tarkentaa olemassa olevia lu-

pamääräyksiä. 

 

Aluehallintovirasto on 7.2.2020 antamallaan päätöksellä nro 42/2020 määrän-

nyt, että RehuX Oy voi aloittaa aluehallintoviraston 6.11.2019 antaman pää-

töksen mukaisen toiminnan lupapäätöksen mukaisia lupamääräyksiä noudat-

taen muutoksenhausta huolimatta. 

 

RehuX Oy:n on ennen toiminnan aloittamista asetettava 3 500 euron suuruinen 

vakuus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle ympäristön saattamiseksi ennalleen lupa-

päätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

1.  on vaatinut, että aluehallintoviraston päätöstä muutetaan si-

ten että lupamääräyksessä 25 ei sallita viikonloppukäyttöä.  

 

Valittaja on perustellut vaatimustaan muun muassa seuraavalla tavalla: 

 

Viikonloppukäyttöä ei voi hyväksyä. Voimassa olevassa ympäristöluvassa on 

tehtaalle myönnetty ainoastaan viikkokäyttö. Siitä huolimatta tehdas on käynyt 

jatkuvasti viikonloppuisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Myös siitä huolimatta, 

että aluehallintoviraston päätös tehtaan viikonloppukäytöstä ei ole ollut lain-

voimainen.   

 

Tehdas ei noudata vuonna 2013 hakemaansa ympäristölupaa. On syntynyt vai-

kutelma, että sen enempää laitoksen nykyinen kuin edellinenkään johto ei ole 

ymmärtänyt tai välittänyt, mitä lupahakemuksessa on päätetty. Näin välinpitä-

mätön suhtautuminen ympäristöön nakertaa naapurisopua.  

 

Rahtiliikenne alueella on toiminnan kasvettua lisääntynyt niin ikään viikonlop-

puisin, iltaisin ja öisin, ja sen myötä lisääntyneet ovat myös autojen purku- ja 

lastausäänet, joista voimakkain tulee raaka-aineita säiliöihin purettaessa.  



5 (24) 

  

 

Jatkuva liikenne laitoksen pihassa nostattaa pölyä, koska tehtaan piha-aluetta 

ei ole kokonaan asvaltoitu. Piha-alueen pinta on ajoittain rehupölyn peitossa.  

 

Hajuhaitta on melkoinen. Helteellä se on kaikkein pahin, koska silloin ei voi 

pitää ilmastointia päällä tai tuulettaa, koska rehun haju tunkeutuu sisälle. Tämä 

vaikuttaa asumismukavuuteen. 

 

Kun tällainen päätös tehdään, pitäisi ensin selvittää hajuhaitta ja lisäksi se, mi-

ten sitä pystyttäisiin vähentämään. Vuonna 2013 myönnetyssä ympäristölu-

vassa todetaan: ”Luvansaajan tulee huolehtia siitä, ettei laitoksen toiminnasta 

aiheudu kohtuutonta hajuhaittaa ympäristöön. Mikäli toiminnasta aiheutuu ha-

jua, tulee hakijan selvittää hajun syyt ja poistaa haitta.” Luonnollisesti tämä 

koskee myös viikkokäyttöä.  

 

Vuoden 2018 syksyllä tehdyn melunmittauksen tulos ei antanut todellista ku-

vaa melun vaikutuksesta ympäristöön. Tehtaan johto pystyi vaikuttamaan lop-

putulokseen vähentämällä rehua jäähdyttävän puhalluksen tehoa. Melua saatiin 

lisäksi vaimennettua sulkemalla tehtaan ulko-ovet. (Kesäaikaan ovet ovat pää-

sääntöisesti aina auki.) Syksyllä saatu mittaustulos ei näin ollen kerro oikeaa 

totuutta siitä, miten voimakasta melu on kesällä ja esimerkiksi helteellä, kun 

rehun jäähdytyspuhallus on täysillä.  

 

Valittaja haluaa oikaista RehuX Oy:n vastineessa esitettyä seikkaa, jonka mu-

kaan talot olisi rakennettu tehtaan käyttöönoton jälkeen. Tämä ei pidä paik-

kaansa. Lähimmät naapuritalot on rakennettu jo paljon ennen tehtaan tuloa ja 

asukkaat asuneet kodeissaan vuosikymmeniä.   

 

2. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 

vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan ja asia palautetaan Etelä- 

Suomen aluehallintovirastoon uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Valittaja on perustellut vaatimustaan seuraavasti: 

 

Valituksenalaisen päätöksen lupamääräys 25, joka koskee laitoksen toiminta-

aikoja, on valvonnan kannalta epäselvä ja tulkinnanvarainen. Laitoksen naapu-

rustosta valvontaviranomaisille tulleet valitukset ovat koskeneet erityisesti vii-

konlopputoiminnasta aiheutuvaa hajua ja melua. Edellä mainittu lupaehto ei 

anna valvonnalle mahdollisuuksia puuttua hajuhaittaa aiheuttavaan toimintaan 

viikonloppuisin tai melua aiheuttavaan toimintaan ja raaka-aineiden lastauk-

seen tai purkuun viikonloppuisin tai yöaikaan. Lupaehtoon liitettyä kehotusta 

välttää joitakin toimintoja tiettyinä aikoina ei ole päätöksessä mitenkään perus-

teltu. Päätöksen perusteluista ei saa mitään apua sen tulkintaan, millä perus-

teella noita vältettäväksi määrättyjä toimintoja kuitenkin voidaan suorittaa 

minä ajankohtana tahansa.   

 

Aluehallintoviraston valituksen kohteena olevan ratkaisun perusteluissa on to-

dettu, että "laitoksen ympäristöluvassa ei lupamääräyksellä ole rajattu toimin-

taa tapahtuvaksi vain arkisin". Kyseisellä perustelulausumalla ei ole merkitystä 

asian ratkaisun kannalta. 

 

Laitoksen voimassa olevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston 25.6.2013 

myöntämän ympäristöluvan kertoelmaosassa ja ympäristölupahakemuksessa 
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kuvataan tuotannon toimivan keskeytyvässä kolmivuorotyössä sunnuntain yö-

vuorosta perjantain iltavuoroon. Lisäksi lupapäätöksen kertoelmaosassa tode-

taan, että toimintaa on keskimäärin 250 vuorokautta vuodessa ja 20 tuntia vuo-

rokaudessa. Aluehallintoviraston ratkaisussa todetaan nimenomaisesti, että toi-

mintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla. Ympäristölupahake-

muksessa esitetyt ja ympäristölupahakemuksen kertoelmaosaan kirjatut pääs-

tötiedot on hallintokäytännössä vakiintuneesti katsottu osaksi ympäristölupaa. 

Tämä tulkinta on vahvistettu korkeimman oikeuden päätöksessä 2019:102 joka 

koskee Sotkamon Talvivaaran kaivoksen ympäristörikosasiaa. Päätöksen mu-

kaan ympäristölupahakemuksessa esitetyt ja ympäristölupapäätöksen kertoel-

maosaan kirjatut päästötiedot ovat osa ympäristölupaa ja sen ehtoja.  

 

Päätöksessä todetaan myös se, että lupaharkinta kohdistuu lupahakemuksen 

mukaiseen toimintaan, jolloin lupahakemuksesta poikkeava toiminta voidaan 

katsoa kokonaan luvattomaksi toiminnaksi. Valituksenalaisen päätöksen ratkai-

sun perusteluissa todetaan myös, että asiassa saatujen selvitysten ja laitoksella 

tehdyn tarkastuskäynnin perusteella hakemusasiaa ei ole ollut syytä käsitellä  

ympäristönsuojelulain 29 §:n tarkoittamana toiminnan olennaisena muutok-

sena.  Mainitun säännöksen mukaan "ympäristöluvan saaneen toiminnan pääs-

töjä tai niiden vaikutuksia lisäävään taikka toiminnan muuhun olennaiseen 

muuttamiseen on oltava lupa". Nyt esillä olevassa tapauksessa on kysymys 

juuri toiminnan päästöjen vaikutuksen lisääntymisestä, vaikka tuotantomäärät 

eivät kasvakaan. Sallittu toiminta-ajan muutos on melu- ja hajupäästöjen vai-

kutuksen kannalta merkittävä, sillä 48 tunnin lisäys laitoksen sallittuun viikoit-

taiseen toiminta-aikaan merkitsee 40 %:n lisäystä viikoittaiseen kokonaistoi-

minta-aikaan. Toiminta-ajan muutoksessa ei ole kysymys vain lauantaista, 

vaan perjantai-illasta sunnuntai-iltaan kestävästä 48 tunnin mittaisesta yhtäjak-

soisesta häiriöttömästä ajanjaksosta. Tehdyn muutoksen jälkeen ei laitoksen 

toiminnasta haittaa kärsivillä ole enää lainkaan ajanjaksoa, jolloin he voisivat 

luottaa siihen, ettei heidän tarvitse sietää toiminnasta aiheutuvia haittoja. 

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt luvan toiminta-ajan pidentämiseen, vaikka 

toiminnan aiheuttamia melu- ja hajuhaittoja ei ole kunnolla selvitetty. Selvi-

tykset on määrätty tehtäväksi vasta toiminta-ajan muutoksen voimaantulon jäl-

keen. Selvityksistä määrääminen ja lupaehtoon 25. liitetty kehotus välttää ha-

juhaittaa aiheuttavien tuotteiden valmistusta sekä tuotteiden ja raaka-aineiden 

lastausta ja purkua tiettyinä aikoina, on ELY-keskuksen käsityksen mukaan 

selkeä osoitus siitä, että aluehallintovirasto pitää aiheutuvia haittoja ainakin 

mahdollisina. Hallintolain 31 §:n 1 momentin vaatimus asian riittävästä ja asi-

anmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset 

tiedot sekä selvitykset, koskee myös ympäristölupamenettelyä.  

 

Valituksenalaisessa päätöksen lupamääräyksissä 26. ja 27. vaaditut selvitykset 

olisi siksi tullut pyytää ennen asian ratkaisemista. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut valitusten johdosta lausunnon, 

jossa on todettu, että aluehallintovirasto on päätöksestä ilmenevästi käsitellyt 

asian ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisena muutoshakemuksena. Melu- ja 

hajumallinnusten laatiminen asian vireilläoloaikana olisi ollut asian käsittelyn  

kannalta suotavaa. Luvassa on kuitenkin määrätty selvitykset lupaviranomai-

selle toimitettavaksi nopealla aikataululla, koska selvitysten laatiminen olisi 
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viivästyttänyt asian käsittelyä tarpeettomasti.   

 

Lainvoimaisessa luvassa on jo asetettu raja-arvot melulle. Melun lisääntymi-

nen on aiheutunut pölypäästön vähentämiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Hake-

muksen täydennyksessä esitettyjen mittausten perusteella ohjearvot eivät ylity 

edes melun impulssimaisuuden johdosta tehtävän korjauksen myötä. Mittaus-

raportissa todetaan seuraavaa: 

 

”Lähimpien asuinrakennusten piha-alueella täydellä teholla suoritettavan tuo-

tannon aiheuttama keskiäänitaso on mittaustulosten perusteella 43 dB (MP4 ja 

MP5). Melun impulssimaisuuskorjaus huomioiden keskiäänitaso asuinraken-

nusten piha-alueella on 48 dB joka on alle päivä- sekä yöajalle sallittujen raja-

arvojen 55 dB / 50 dB.    

 

Tuotantolaitoksen aiheuttaman melun huippuäänitaso on mittausten mukaan 

lähimpien asuinrakennusten piha-alueella n. 55–57 dB, joka aiheutuu laitoksen 

suodattimien puhdistustoiminnosta.”  

 

Aluehallintoviraston käydessä laitoksella ja ympäröivillä alueilla vasaranuo-

houksesta aiheutuva melu oli selvästi aistittavissa mittausraportin mukaisesti.  

 

Hajun osalta aluehallintovirasto toteaa, että aluehallintoviraston käydessä lai-

toksella, ei aistittavaa hajuhaittaa lähialueilla ollut, vaikka tuotannossa toimin-

nanharjoittajan ilmoittaman mukaan oli kalapohjaisia rehuja. Hajusta aiheu-

tuva haitta tai sen kokeminen on toki todennäköisesti suurempaa kesäaikaan. 

Hajun mallintamisella asiasta saadaan selkeämpi kuva ja asiasta voidaan myös 

yksityiskohtaisemmin määrätä. Toiminnan lainvoimainen ympäristölupa sisäl-

tää jo määräyksen (lupamääräys 5) hajusta, eikä haittaa aiheuttava haju siten 

ole nykyisenkään luvan mukaista.   

 

Aluehallintovirasto katsoo pyrkineensä käsittelemään asian siten, että toimin-

nasta aiheutuvan haitan merkittävyys saataisiin mahdollisimman nopeasti sel-

vitettyä ja tarvittaessa sen rajoittamisesta myös määrättyä jo ennen kesäkautta 

2020. Aluehallintovirasto toteaa myös, että alkuperäistä hakemusta on täyden-

netty useaan otteeseen.   

 

 Aluehallintovirastossa on vireillä valituksen mukaiseen päätökseen liittyvä, 

rehutehtaan muutetun toiminnan aloittamislupa. Aluehallintovirasto toimittaa 

asiassa myöhemmin annettavan päätöksen tiedoksi Vaasan hallinto-oikeudelle.  

 

Muilta osin aluehallintovirastolla ei ole lisättävää siihen, mitä valituksenalai-

sen päätöksen ratkaisussa ja sen perusteluissa on sanottu. 

 

Liedon kunnan kaavoitus- ja rakennuslautakunta on antanut valitusten joh-

dosta vastineen, jossa on todettu, että nykyisen markkinatilanteen johdosta re-

hutehtaalla on tarvetta pystyä toimittamaan asiakkailleen erityyppisiä rehuja 

viikon jokaisena päivänä ympäri vuorokauden, mistä on aiheutunut haittaa 

naapurustolle. Varsinais-Suomen ELY-keskus toimivaltaisena valvontaviran-

omaisena on todennut muutettujen lupamääräysten olevan epäselvät ja riittä-

mättömät valvonnan kannalta. Ympäristölupamääräyksissä 26 ja 27 toiminnan-

harjoittajalle on asetettu velvoitteita melu- ja hajuhaittojen selvittämiseksi sekä 

toimenpiteiden asettamiseksi haittojen poistamiseksi. Lupamääräyksiin on kir-
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jattu lupaviranomaiselle mahdollisuus antaa selvitysten perusteella lisämää-

räyksiä tai tarkentaa nykyisiä määräyksiä. Liedon kunnan ympäristönsuojelu-

viranomainen katsoo, että mikäli rehutehdas on toiminnassa ympärivuoro-

kautisesti seitsemänä päivänä viikossa, tulisi viikonloppuihin ajoittuva haju-, 

ja meluhaittoja aiheuttava toiminta rajata selkeästi ympäristölupamääräyksillä 

perjantain iltavuoron ja sunnuntain yövuoron väliseltä ajalta pois joko koko-

naan tai koskemaan tiettyä määrää toimintatunteja tai -päiviä vuosittain. Kun 

tehdas on toiminnassa keskeytyksettä, ei asukkaille ilman ympäristöluvassa 

annettuja rajoituksia jää lainkaan tehtaan vaikutusten ulkopuolista aikaa, mistä 

saattaa aiheutua naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta haittaa. 

 

Liedon kunnan ympäristöterveysviranomaiselle on varattu tilaisuus antaa vas-

tine valitusten johdosta. Vastinetta ei ole annettu. 

 

RehuX Oy on antanut lausunnon ja vastineen johdosta vastineen, jossa yhtiö  

vaatii, että ELY-keskuksen ja  valitukset hylätään ja, että ELY-

keskus ja velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan RehuX Oy:n 

oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.   

 

ELY-keskuksen valitus  

 

ELY-keskus katsoo, että hajuhaittaa aiheuttavien tuotteiden valmistusta ja 

raaka-aineiden lastausta ja purkausta viikonloppuisin ja öisin koskeva lupaehto 

on valvonnan kannalta epäselvä ja tulkinnanvarainen ja että päätös sen takia on 

kumottava ja asia palautettava aluehallintovirastoon uudelleen käsiteltäväksi.  

 

ELY-keskuksen käsitystä on vaikeaa ymmärtää, kun otetaan huomioon, että 

aluehallintoviraston päätös sisältää myös RehuX Oy:tä koskevan velvoituksen 

tehdä melu- ja hajuselvityksen ja toimittaa sen aluehallintovirastoon, joka voi 

niiden perusteella muuttaa lupaa.  

 

ELY-keskuksen käsitystä on erityisen vaikeaa ymmärtää melun osalta, koska 

raja-arvot melulle on asetettu voimassa olevassa lupapäätöksessä.  

 

Erityisehtojen seuraamista on erittäin helppoa valvoa. RehuX Oy pitää päivä-

kirjaa kaikesta toiminnastaan. Päiväkirjasta voidaan erittäin helposti todeta 

milloin hajua synnyttäviä kalajauhoja sisältäviä raaka-aineita ja tuotteita on 

käsitelty laitoksella. Samalla tavalla voidaan todeta milloin tuotteita ja raaka-

aineita on purettu ja lastattu.  

 

RehuX Oy:n kilpailijalle myönnetyt vastaavat ympäristöluvat eivät sisällä ra-

joituksia viikonlopputoiminnan osalta.   

 

Kilpaileva yritys tuottaa 2007 myönnetyn ympäristöluvan mukaan vuosittain 

laitoksessaan noin 330 000 tonnia erilaisia rehuja, josta noin 18 000 tonnia ka-

larehuja. Laitos sijaitsee Raision kaupungissa. Lähimmät pientalot ovat vain 

50 metrin etäisyydellä. 100 metrin etäisyydellä on tiiviitä asuinalueita. Kilpai-

lijan ympäristöluvassa on silti samat melurajoitukset kuin RehuX Oy:n lupa-

päätöksessä. Kilpailijan lupapäätöksessä ei ole erityisiä määräyksiä hajun 

osalta. Lupapäätöksessä todetaan vain, että toiminnasta ei saa aiheutua kohtuu-

tonta hajuhaittaa ympäristöön.  
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Kilpailevan yrityksen lupapäätöksessä ei ole rajoituksia toiminta-ajan osalta. 

Laitos voi siis toimia ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä ja yönä. 

Siitä huolimatta, että sen vaikutuspiirissä asuu tuhansia ihmisiä.  

 

Etäisyys lähimpään asuintaloon RehuX Oy:n laitoksesta on noin 180 metriä. 

Tämän kiinteistön omistaja ei kuitenkaan ole esittänyt muistutuksia RehuX 

Oy:n hakemuksen johdosta. Muistutuksia esittäneiden kiinteistöt sijaitsevat yli 

240 metrin etäisyydellä laitoksesta.  

 

On myös otettava huomioon, että naapuritalot on rakennettu laitoksen rakenta-

misen jälkeen. Omistajat ovat siten olleet tietoisia tehtaan olemassaolosta ja 

sen aiheuttavasta melusta ja hajusta, kun he rakensivat talonsa.  

 

RehuX Oy:n toiminnalle ei voi asettaa tiukempia vaatimuksia ja rajoituksia 

kuin sen kilpailijoiden toiminnalle.  

 

ELY-keskus tulkitsee voimassa olevaa ympäristölupaa virheellisesti. Voimassa  

oleva lupapäätös ei sisällä sellaista rajoittavaa ehtoa, joka kieltäisi RehuX 

Oy:tä harjoittamasta toimintaa myös viikonloppuisin. Tämän on aluehallintovi-

rasto itsekin todennut valituksenalaisessa päätöksessä.   

 

ELY-keskus viittaa korkeimman oikeuden päätökseen 2019:102 ja katsoo, että 

RehuX Oy:lle 20.6.2013 myönnetty ympäristönlupa sisältää viikonloppuja 

koskevan rajoituksen.  

 

ELY-keskus tulkitsee kuitenkin asian ja oikeuskäytännön virheellisesti.  

 

Korkein oikeus on ratkaisussa 2019:102 katsonut, että hakemuksessa mainitut 

tiedot toiminnasta ovat yhtenäinen kokonaisuus kahdesta syystä: 1. Tiedot on 

kirjattu lupapäätöksen kertoelmaosaan ja 2. Tiedot koskevat hakijan tulevaa 

toimintaa.  

 

RehuX Oy:lle 2013 myönnetyssä ympäristöluvassa yhtiön tulevaa toiminta-

aikaa koskevia tietoja ei ole kirjattu lupapäätöksen kertoelmaosaan. Kertoel-

maosassa on vain todettu, että RehuX Oy:n tuotanto aikaisemmin on vaihdellut 

vuosittain 23 000–26 000 tonnia ja tuotanto toimii hakemuksen ajankohtana 

keskeytyvässä kolmivuorotyössä sunnuntain yövuorosta perjantain iltavuo-

roon. Nämä tiedot eivät ole tarkoittaneet yhtiön tulevaa toimintaa, kun tuotan-

tomäärää on nostettu hakemuksen mukaisesti 40 000 tonniin vuodessa.   

 

Lupapäätöksessä oleva maininta silloisista toiminta-ajoista ei siten täytä kor-

keimman oikeuden ratkaisussa edellytettyä kriteeriä tulevasta toiminnasta, 

jotta se katsottaisiin osaksi lupapäätöstä.  

 

 valitus  

 

Aluehallintoviraston antama tarkennuspäätös ei lisää laitokseen tulevaa liiken-

nettä koska laitoksen tuotantomäärä ei kasva päätöksen johdosta. Liikenne ei 

myöskään aiheuttaisi  haittaa, koska liikenteestä aiheutuva melu ei 

kuulu  kiinteistölle.  kiinteistö sijaitsee Tiipiläntien välittö-

mässä läheisyydessä. Tiipiläntiellä on vilkasta liikennettä, joka ei johdu RehuX 

Oy:n toiminnasta. 
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RehuX Oy:n laitoksessa on erittäin tehokas pölyn talteenottojärjestelmä, joka 

on vähentänyt toiminnasta aiheutuvia hiukkaspäästöjä huomattavasti. Tämä 

tosiasia on myös todettu aluehallintoviraston päätöksessä. Laitoksen koko 

piha-alue on asfaltoitu. Laitoksesta ei sen takia aiheudu pölyhaittoja ympäris-

töön. 

 

Aluehallintoviraston päätös velvoittaa RehuX Oy:tä välttämään lastausta ja 

purkua sekä hajuhaittaa aiheuttavien tuotteiden lastausta viikonloppuisin. 

Tämä rajoittava velvoite takaa sen, että Franttille ei tule aiheutumaan sellaisia 

haittoja, jotka hän mainitsee valituksessaan. 

 

RehuX Oy on aluehallintoviraston päätöksen jälkeen asentanut laitokseensa 

melua vähentävän oven, joka vähentää laitoksen melua entisestään. Melulle 

asetetut raja-arvot alittuvat merkittävästi. 

 

 on antanut lausunnon ja vastineiden johdosta vastaselityksen, 

jossa on todettu muun muassa, että RehuX Oy on hakenut ympäristölupahake-

muksessaan pelkkää viikkokäyttöä ja 260 vuorokautta vuodessa. Kuitenkin 

viikonloppukäyttö on alkanut vuonna 2017 ja jatkunut siitä lähtien edelleen.  

 

Valittaja ihmettelee, miten myönnetyssä ympäristöluvassa ei tehtaan johdon 

mielestä ole rajoitteita ja miten siihen on voinut kuulua myös viikonloppu-

käynti ja yli 260 vrk vuodessa. Tuotantomäärä 40 000 tonnia mainitaan vuoden 

2013 hakemuksessa. Vaikuttaa siltä, että tuotantoa on lisätty todellakin ilmoi-

tettuun rajaan asti viikonloppujen kustannuksella ja asia on ollut tiedossa jo 

silloin, että kyseinen tuotantomäärä vaatii myös viikonloppukäyttöä. Valittajaa 

kiinnostaa se, miksi asiaa ei ole mainittu, kun ympäristölupaa on haettu 

vuonna 2013. 

 

Jos lupahakemus ja myönnetty ympäristölupa ovat näin epämääräiset, eivät 

esimerkiksi tehtaan vaikutusalueella asuvat naapurit voisi tietää, mitä hakemus 

todellisuudessa sisältää. Tästä saa sen käsityksen, että lupapäätös on vain suun-

taa antava, eli se antaa tehtaalle avoimen luvan toimia miten haluaa ja käyttää 

tehdasta oman mielen mukaan. Lupahakemus on julkinen asiakirja, joten sen 

tekstiin tulisi voida luottaa myös käytännössä. Nyt näin ei ole. 

 

Jos tehdas saa luvan käydä 365 vuorokautta vuodessa, niin naapureilla ei hil-

jaista aikaa vuodessa ole ollenkaan ja kesäaikaan lisääntyvät myös hajuhaitat. 

Tehtaan vaikutusalueen naapurit toivovat, että tällä alueella voi asua ja elää 

rauhassa ilman melu- ja hajuhaittoja edes viikonloppuisin, eli kuten ennen on 

saatu asua. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut lausunnon ja vastineiden johdosta 

vastaselityksen, jossa on todettu muun muassa, että aluehallintovirasto on kat-

sonut, että selvitysten laatiminen olisi viivästyttänyt asian käsittelyä tarpeetto-

masti. Ajatus siitä, että asian huolellinen selvittäminen ennen ratkaisun teke-

mistä olisi asian käsittelyn tarpeetonta viivästyttämistä, on hallintolain sekä 

hyvän hallinnon periaatteiden vastainen.  

 

RehuX Oy:n hakemus on saapunut hyvin puutteellisena aluehallintovirastoon 

13.2.2019. Aluehallintovirasto on pyytänyt täydennyksiä 13.5.2019 ja 

26.8.2019, mutta melu- ja hajuselvitysten tekemistä ei hakijalta ole pyydetty. 
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ELY-keskus katsoo, että melu- ja hajuselvityksistä saatava tieto olisi ollut vält-

tämätöntä lupa-asiaa ratkaistaessa ja että melua sekä hajua koskevat selvitykset 

olisi ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ollut mahdollista ja tarpeen hankkia 

jo asian käsittelyn alkuvaiheessa, jolloin asianosaisille olisi voitu varata tilai-

suus lausua myös selvitysten sisällöstä ennen asian ratkaisemista. 

Aluehallintovirasto toteaa lausunnossaan, että hakemuksen täydennyksessä  

esitettyjen mittausten perusteella ohjearvot eivät ylity edes melun impulssimai-

suuden johdosta tehtävän korjauksen myötä. Varsinais-Suomen ELY-keskus 

toteaa kuitenkin, että laitoksella on tehty vain yksi melumittaus yhtenä päivänä 

lokakuussa 2018 klo 14−18 välisenä aikana, eli kyseessä on yksittäinen mit-

tauskerta. Melun kertamittaus ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vastaa 

hallintolain 31 §:n 1 momentin vaatimusta asian riittävästä ja asianmukaisesta 

selvittämisestä. Luvan myöntämisedellytysten (YSL 49 §) varmistamiseksi 

meluselvitys on tarpeen. Viikonloppuisin melun häiriövaikutukset lisääntyvät, 

koska laitoksen naapurit ovat enemmän myös päivisin kotonaan. Lisäksi  

viikonloppu on ihmisten levon, virkistyksen ja työstä palautumisen kannalta 

tärkeä ajanjakso.  

 

RehuX Oy:n vastine 

 

RehuX Oy katsoo vastineessaan, että ELY-keskus tulkitsee ympäristölupaa ja 

oikeuskäytäntöä virheellisesti ja että RehuX Oy:lle 2013 myönnetyssä ympä-

ristöluvassa yhtiön tulevaa toiminta-aikaa koskevia tietoja ei ole kirjattu lupa-

päätöksen kertoelmaosaan.  

 

ELY-keskus toteaa, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston 25.6.2013 myöntä-

män ympäristöluvan (Nro 131/2013/1, Dnro ESAVI/175/04.08/2011) kertoel-

maosassa on kuvattu tuotannon toimivan keskeytyvässä kolmivuorotyössä sun-

nuntain yövuorosta perjantain iltavuoroon. Kyseessä on ensimmäinen toimin-

nalle myönnetty ympäristölupa ja siinä on ensi kerran otettu kantaa toiminnan  

ympäristövaikutusten sallittavuuteen. Ympäristölupapäätöksessä ei sen sijaan, 

kuten RehuX Oy vastineessaan toteaakin, ole todettu toiminta-aikojen muuttu-

van myöhemmin. Toiminta perjantain iltavuoron ja sunnuntain yövuoron väli-

senä aikana ei näin ollen ole ympäristölupa-asiaa ratkaistaessa ollut lainkaan 

lupaharkinnan kohteena. ELY-keskus toteaa edelleen, että ympäristöluvan ker-

toelmaosan tiedot muodostavat yhdessä lupamääräysten ja päätösten peruste-

luiden kanssa kokonaisuuden. Tämä tulkinta on vahvistettu korkeimman oi-

keuden päätöksessä 2019:102, joka koskee Sotkamon Talvivaaran kaivoksen 

ympäristörikosasiaa. 

 

Muilta osin Varsinais-Suomen ELY-keskuksella ei ole lisättävää siihen, mitä 

valituksessa 9.12.2019 on lausuttu. 

 

RehuX Oy on toimittanut hallinto-oikeudelle lisäselvityksenä valituksenalai-

sessa päätöksessä määrätyt haju- ja meluselvitykset (rehutehtaan hajun le-

viämismallin ja ympäristömelumallin). 

 

 on antanut RehuX Oy:n toimittaman lisäselvityksen johdosta 

vastineen, jossa on todettu muun muassa, että maaliskuisesta melumittauksesta 

otetut kuvat paljastavat, että mittaus on suoritettu etupihan ovien ollessa kiinni. 

Tästä ei ole mainintaa raportissa, ovatko ovet olleet auki vai kiinni mittauksen 

aikana. 
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Tehtaan etupihan ovet ovat auki varhaisesta keväästä myöhään syksyyn. Ilmo-

jen lämmetessä ja helleaikana kaikki mahdolliset ovet ja luukut ovat auki, 

mikä lisää melua Tiipiläntien kiinteistöille päin. Olen huomannut melun li-

sääntyvän kesää kohden selvästi. Ero on selvä talveen verrattuna.  

 

Syksyllä 2018 tehdyssä melumittauksessa tehtaan johto sulki kaikki ovet tar-

koituksella melumittauksen ajaksi, mutta seuraavana päivänä ovet olivat taas 

avoinna. Vaikuttaa siltä, että tehdas pitää melumittauksen aikana etupihan ovia 

kiinni tietoisesti. 

 

Nämä melumittaukset antavat mielestäni väärät lukemat, koska käytännössä 

ovet ovat suurimman osan vuodesta avoinna. Olen useaan kertaan tänäkin ke-

sänä käynyt katsomassa tilanteen ja nähnyt kaikkien etupihan ovien olevan 

auki. 

 

Suodattimien puhdistuksesta noin 20 sekunnin välein tuleva kirkas, iskumai-

nen ääni (noin 55 dB) on kohtuuton rasite naapureille. Se kuuluu vuorokauden 

ympäri koko vuoden ajan. Se kuuluu taloihin myös sisälle. Kesäaikaan ikku-

noita ei voi pitää auki varsinkaan öisin. Tuo jatkuva hakkaava ääni aiheuttaa 

myös unettomuutta. Suodattimien iskevä ääni on pikemminkin lisääntynyt eikä 

vaimentunut. 

 

Viikonloppuisin tehtaan käyntiääni on sama kuin viikollakin, vaikka viikon-

loppuisin sen piti olla vaimeampaa. Hajuhaitat ovat samat viikkoisin ja viikon-

loppuisin. Aluehallintoviraston päätöksessä nro 42/2020 käsketään välttämään 

hajuhaittaa aiheuttavien tuotteiden valmistusta viikonloppuisin. 

 

RehuX Oy:n vaatimaa oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimusta muutoksen-

hakija pitää perusteettomana. Hän vastustaa edelleen tehtaan viikonloppukäyn-

tiä. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut RehuX Oy:n toimittaman lisäselvi-

tyksen johdosta vastineen, jossa on todettu muun muassa, että hajupäästöille ei 

ympäristölupapäätöksessä ole annettu pitoisuus- tai päästöraja-arvoja. ELY-

keskukselle tulleiden valitusten mukaan RehuX Oy:n vaikutuspiirissä on 

asuinrakennuksia, joiden asukkaat kokevat laitoksen hajun erittäin häiritse-

vänä. 

 

Hajuselvityksen mukaan laitosta ympäröivällä asuinalueella on 210–420 haju-

tuntia vuodessa. Mikäli laitos käy myös viikonloppuisin laitoksen toiminnasta 

haittaa kärsivillä ei ole lainkaan ajanjaksoa, jolloin he voisivat luottaa siihen, 

ettei heidän tarvitse sietää toiminnasta aiheutuvia hajuhaittoja. 

 

Hajun leviämismallissa on käytetty vain vuoden 2019 säätietoja. Yhden vuo-

den sääaineiston käyttö ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ole edustava.  

Selvityksessä tulisi käyttää useamman vuoden meteorologista dataa, jolloin  

olosuhteiden vaikutus tulee kattavammin esiin.  

 

Hajun leviämismallin tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon laskentaan  

liittyvät epävarmuustekijät. Selvityksessä on esitetty epävarmuudet tuloksille 

realistisesti ja epävarmuudet mahdollistavat myös sen, että laitoksen läheisyy-

dessä saattaa esiintyä haittaavaa hajua. 
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Regular-rehun hajupitoisuus on selvityksen mukaan hyvin korkea, yli 16 000 

HY/m3 ja valtaosa vuodesta laitoksella valmistetaan tätä rehua (5740 h/a). 

Elintarvikkeiden ja maidon valmistus- ja jalostustekniikoiden (FDM) BAT-

päätelmät julkaistiin joulukuussa 2019. RehuX Oy ei ole direktiivilaitos, mutta 

BAT-periaatteen mukaisesti laitoksella on kuitenkin saavutettava hyvän ympä-

ristönsuojelun taso ja käytettävä parhaita tekniikoita. FDM-toimialan BAT-

päätelmien (BAT 15) mukaan paras käyttökelpoinen tekniikka hajupäästöjen 

estämiseksi tai jos se ei ole mahdollista, niiden vähentämiseksi parasta käytet-

tävissä olevaa tekniikkaa, on laatia, panna täytäntöön ja tarkistaa säännöllisesti 

osana ympäristöjärjestelmää hajunhallintasuunnitelma, joka sisältää mm. ha-

vaittujen hajutapahtumiin, esimerkiksi valituksiin reagointi. RehuX Oy:n toi-

minnasta on tullut useita valituksia laitoksen naapurustosta ja lähimmät asu-

tukset ovat vain 250–300 metrin päässä laitoksesta. Toiminnanharjoittaja ei 

kuitenkaan ole ryhtynyt toimenpiteisiin haittojen poistamiseksi ja hajukaasujen 

käsittelyn tehostamiseksi. Laitoksella ei ole käytössä hajun vähentämistekniik-

kaa.  

 

Hajuselvityksessä on esitetty, että laitoksen käyttöaika olisi 7 000 tuntia vuo-

dessa. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan laitos toimii keskeytyvässä 

kolmivuorotyössä sunnuntain yövuorosta perjantain iltavuoroon eli yhteensä  

6 240 tuntia vuodessa. Erotus 750 tuntia tarkoittaa sitä, että toimintaa olisi yh-

dessä vuorossa viikonloppuisin. Selvitys ei näin ollen koske keskeytymätöntä 

kolmivuorotyötä 7 päivää viikossa.   

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että ympäristölupaan tulee saattaa  

selkeästi määräykset laitoksella muodostuvan hajun osalta ja laitosta tulee  

velvoittaa ryhtymään hajun estämistä ja vähentämistä koskeviin toimenpitei-

siin. Hajupitoisuudelle tulee ympäristöluvassa asettaa selkeät raja-arvot. 

 

Melun osalta ympäristölupapäätöksessä (ESAVI/175/04.08/2011) asetetut raja- 

arvot eivät selvityksen mukaan ylity. Toisaalta alue on ns. rauhallista maata-

lousaluetta, jossa melu voidaan lähtökohtaisesti kokea häiritsevämpänä kuin  

kaupunkien läheisyydessä, jossa osataan ehkä sallia enemmän melua ilman, 

että se häiritsee yhtä paljon, kuin rauhallisella maatalousalueella missä muita  

melulähteitä ei ole. Meluraportista ilmenee, että toiminnassa esiintyy kovia  

äänenpainetasoja. Raaka-aineen purku rekasta on esimerkiksi mitattu olevan 

LWA108 dB(A) ja tämä voidaan yksittäistapahtumana erityisesti yöaikaan ko-

kea hyvin häiritsevänä meluna.   

 

RehuX Oy:n rehutehdas toimii kolmessa vuorossa, eli toiminta laitoksessa on 

ELY-keskuksen käsityksen mukaan samanlaista yöllä ja päivällä. Meluselvi-

tyksen mittaustulosten yhteydessä on todettu, että raaka-ainerekkoja käy vuo-

rokaudessa vain 1 kpl päiväaikaan. Selvityksen mukaan yhtään raaka-ainerek-

kaa ei käy laitoksella yöaikaan. Tuotelastausrekkoja käy raportin mukaan päi-

väaikaan 9 kpl mutta yöaikaan vain 1 kpl. Toiminnanharjoittaja on todennut  

valvontaviranomaiselle, että rehua valmistetaan sitä mukaan, kun tilauksia tu-

lee. Jos esimerkiksi tuotelastausrekkoja käy jossain tapauksissa useampia 

myös yöaikaan niin yöajan keskiäänitaso luonnollisesti nousee. Laitos on li-

säksi hakenut nyt lupaa laitoksen toiminnalle seitsemälle päivälle viikossa. 

Meluselvityksessä ei oteta kantaa siihen mitkä melulähteet ovat käytössä vii-

konloppuisin päivä, ja yöaikaan ja mitkä toiminnot voisi mahdollisesti jättää 

pois viikonlopun toiminnasta naapuruston meluhäiriön vähentämiseksi.  
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Valituksenalaisessa ympäristölupapäätöksessä on lupaehdoissa todettu, että  

tuotteiden ja raaka-aineiden lastausta ja purkua perjantaista sunnuntaihin ja  

yöaikoina klo 22–7 on vältettävä. Meluraportin mukaan juuri raaka-aineiden 

purku ja tuotelastaus aiheuttavat yksittäisinä tapahtumina suurimmat äänenpai-

neet. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan nämä tapahtumat tulee lupapäätök-

sessä kieltää öisin. 

    

Laitoksella on aikaisemmin suoritettu kahden tunnin melumittaus lokakuussa 

2018. Mittauksessa todettiin, että tuotantolaitoksen aiheuttaman melun huippu-

äänitaso on mittausten mukaan lähimpien asuinrakennusten piha-alueella  

55–57 dB, joka aiheutuu laitoksen suodattimien puhdistustoiminnosta. Tuotan-

non aiheuttama keskiäänitaso oli mittaustulosten perusteella myös tuolloin alle 

55 dB:n raja-arvon. 

  

ELY-keskus toteaa, että vastineella oleva melumallinnus, kuten aikaisempikin  

mittaus, on suoritettu kesäkauden ulkopuolella. Nyt vastineella oleva melusel-

vitys on tehty maaliskuussa 2020, jolloin päivälämpötila oli 3 astetta ja yöläm-

pötila -1 astetta. Ympäristömelumallin raportin melulähdelistassa mainitaan, 

että myllyn ovi on ollut kiinni mittausten aikana. Melu on koettu erityisen häi-

ritsevänä naapurustossa kesäaikaan ja valvova viranomainen on huomauttanut, 

että tuotantolaitoksen ovet on pidettävä kiinni meluhaitan vähentämiseksi. Me-

lutilanne voi naapurustossa näin ollen mahdollisesti olla erilainen kesällä, jos 

ovia kuitenkin välillä pidetään auki RehuX Oy:n laitoksella. 

 

RehuX Oy ei ole direktiivilaitos, mutta BAT-periaatteen mukaisesti laitoksella 

on kuitenkin saavutettava hyvän ympäristönsuojelun taso ja käytettävä par-

haita tekniikoita. FDM-toimialan BAT-päätelmien mukaan paras käyttökelpoi-

nen tekniikka melupäästöjen estämiseksi, tai jos se ei ole mahdollista, niiden  

vähentämiseksi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on laatia, panna täytän-

töön ja tarkistaa säännöllisesti osana ympäristöjärjestelmää melunhallintasuun-

nitelma, joka sisältää mm. havaittuihin melutapahtumiin esimerkiksi valituk-

siin, reagointi. Havaittuihin melutapahtumiin eli valituksiin ei ole reagoitu  

RehuX Oy:n laitoksella vaan nyt ollaan päinvastoin hakemassa lupaa laitoksen 

toiminnalle seitsemälle päivälle viikossa. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että ympäristölupaan tulee saattaa sel-

keästi määräykset melun osalta. Raaka-aineiden purku ja tuotelastaus tulee 

kieltää yöaikaan. Laitoksella tulee myös ryhtyä melun estämistä ja vähentä-

mistä koskeviin toimenpiteisiin. Laitoksella tulee laatia melunhallintasuunni-

telma. 

 

Muilta osin Varsinais-Suomen ELY-keskus viittaa aiemmin lausumaansa. 

 

Merkintä  Vaasan hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä nro 21/0035/3 rat-

kaissut RehuX Oy:n valituksen (dnro 01375/19/5132) Varsinais-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 27.9.2019 ympäristölain mukaisessa 

hallintopakkoasiassa antamasta päätöksestä. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus kumoaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen ja pa-

lauttaa asian aluehallintovirastolle uutta käsittelyä varten. 
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Hallinto-oikeus kumoaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 7.2.2020 antaman 

päätöksen, jolla se on määrännyt, että RehuX Oy voi aloittaa aluehallintoviras-

ton 6.11.2019 antaman päätöksen mukaisen toiminnan lupapäätöksen mukaisia 

lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. 

 

Perustelut 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 29 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvanvaraisen 

toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan 

olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos 

muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toi-

minnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa. Toiminnan muutos on aina 

olennainen, jos toiminta sen seurauksena muuttuu direktiivilaitoksen toimin-

naksi. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan luvan ja toiminnan 1 momentissa tarkoi-

tettua muuttamista koskevaan hakemukseen sovelletaan 39 §:ää ja asian käsit-

telyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä säädetään. Direktiivilaitoksen toiminnan 

muuttamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan kuitenkin 5 ja 8 lukua, 

jos muuttamisesta saattaa aiheutua merkittäviä ihmisten terveyteen tai ympä-

ristöön kohdistuvia haittavaikutuksia. 

 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä  

lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista,  

asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Pykälän 4 momentin mu-

kaan tarkempia säännöksiä hakemuksen sisällöstä ja sen sähköisestä tekemi-

sestä sekä hakemukseen liitettävistä lupaharkinnan kannalta tarpeellisista sel-

vityksistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.  

 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014, ympäris-

tönsuojeluasetus) 3 §:n 1 momentin mukaan lupahakemuksessa on oltava  

muun muassa tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista  

sekä tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maape-

rään sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä. 

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on tutkit-

tava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa 

annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on 

muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi 

säädetään. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toi-

minta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten 

vaatimukset. 

 

Saman pykälän 4 momentin mukaan toiminnan olennaista muuttamista kos-

keva lupahakemus on ratkaistava siten, että harkinta kattaa ne toiminnan osat, 

joihin olennainen muutos voi vaikuttaa ja ne ympäristöön kohdistuvat vaiku-

tukset ja riskit, joita muutos voi aiheuttaa. 
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Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvan myöntämi-

nen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoi-

tuspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen 

kanssa 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa 

tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta, 4) eri-

tyisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai ylei-

seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan 

vaikutusalueella, 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momen-

tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, - - - . 

 

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § 1 momentin mukaan kiinteistöä, 

rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asu-

valle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuu-

tonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, 

kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaa-

vista vaikutuksista. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäi-

semisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, 2) maaperän ja poh-

javesien pilaantumisen ehkäisemisestä, 3) jätteistä sekä niiden määrän ja hai-

tallisuuden vähentämisestä, 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa ti-

lanteissa, 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja 

päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toi-

mista, 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaan-

tumista tai sen vaaraa. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 

huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaiku-

tus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pi-

laantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön koko-

naisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa 

nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista 

koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniik-

kaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä 

tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materi-

aalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja 

niiden seurausten rajoittamiseen. 

 

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian  

riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaise-

miseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. 

 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista  

 

Valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman päätöksen (993/1992) 2 §:n 1  

momentin mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa  

ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvele- 

villa alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painote-

tun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa 

(klo 22–7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. 

Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei kuitenkaan sovelleta yöohjearvoja. 
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Asiassa saatu selvitys 

 

RehuX Oy:n hakemus koskee eläinrehua tuottavan laitoksen toiminta-aikojen 

muuttamista. Yhtiö on saattanut asian vireille ympäristöluvan muuttamista 

koskevana hakemuksena ELY-keskuksen kehotuksen jälkeen. RehuX Oy:n re-

hutehdas valmistaa täysrehuja pääsääntöisesti sioille ja kanoille. Tuotantokapa-

siteetti on voimassa olevan toimintaa koskevan ympäristöluvan mukaan enin-

tään 40 000 tonnia vuodessa. Hakemuksen täydennyksen mukaan tuotantoka-

pasiteetti tulisi nousemaan noin 50 000 tonniin vuodessa tuotantotehon noston 

myötä. Valituksen alaisessa päätöksessä ei kuitenkaan ole myönnetty lupaa 

tuotannon enimmäismäärän lisäämiseen. Tehdas sijaitsee harvaan asutulla 

maatalousalueella Liedon kunnassa kiinteistöllä Kelkka 838-418-4-67. Lähin 

asuinkiinteistö sijaitsee noin 180 metrin etäisyydellä tehtaan länsipuolella. 

Seuraavaksi lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat 250 ja 320 metrin etäisyy-

dellä pohjoisen ja luoteen suunnalla. 

 

Rehua tuotetaan panosprosesseilla kuumennusyksikön sisältävällä laitteistolla. 

Viljaraaka-aine jauhatetaan ja esiseos valmistetaan tarpeen mukaan. Raaka-

aineseos ajetaan välisiilon kautta rakeistimelle, jossa massaan lisätään neste-

mäiset raaka-aineet. Tuote jäähdytetään ja ohjataan tuotteesta riippuen joko 

suoraan tai jauhettuna uuden prosessin kautta valmistuotesiiloon. Suurin osa 

tuotteista kuljetetaan irtotavarana asiakkaille ja alle 5 % säkitetään. Tuotteita 

valmistetaan sitä mukaa kuin asiakkailta tulee tilauksia ja tuotteet toimitetaan 

tilaajille 12 tunnin toimitusajalla. Tuotteita ei varastoida tehtaalla. Raaka-ainei-

den ja tuotteiden kuljetustarve on noin 46 600 tonnia vuodessa. Toiminta-ajan 

muuttamista koskevan hakemuksen mukaan tehtaan tuotantokapasiteetti on 

noin 130–160 tonnia vuorokaudessa ja tuotannon määrä vaihtelee tilausten 

mukaan. Kuljetuksia on voimassaolevan luvan salliman 40 000 tonnin tuotan-

tokapasiteetin rajoissa keskimäärin muutama autokuorma päivässä, joista yksi 

tuotekuljetus yöaikaan. 

 

Pääraaka-aineet tuodaan laitokselle irtotavarana ja varastoidaan raaka-aine-

siiloissa. Lisäaineet kuljetetaan säkkitavarana tai säiliöissä ja säilytetään säkki-

tavaravarastossa. Raaka-aineina käytetään viljaa, hiilihydraatteja, kasvirasvoja 

ja öljyjä, valkuaisaineita, aminohappoja, esiseoksia sekä kivennäisaineita, vita-

miineja, entsyymejä ja apuaineita. Eläinperäisen raaka-aineen osuus on vuosi-

tasolla laskettuna keskimäärin noin 1 %. Eläinperäisenä raaka-aineena laitok-

sella käytetään kalajauhoa. 

 

Toiminnassa syntyy melupäästöjä tuotteiden ja raaka-aineiden lastaus- ja pur-

kutoiminnoista, rehujäähdyttimen ulospuhalluksesta, siilojen suodattimien 

puhdistustoiminnoista, kompressorista sekä imurista. Tehtaan toiminnasta syn-

tyy myös hajua ja jossain määrin pienhiukkaspäästöjä. Hajua syntyy rehun val-

mistuksessa käytettävistä raaka-aineista, etenkin kalajauhosta.  

 

Voimassa olevaa ympäristölupaa koskevassa lupahakemuksessa ei ole arvioitu 

toiminnasta aiheutuvaa melua tai esitetty selvitystä tuotannosta aiheutuvasta 

hajusta. Valvontaa koskevien tietojen mukaan laitoksen toiminnasta on tullut 

valituksia ELY-keskukseen vuoden 2018 aikana, jonka johdosta ELY-keskus 

on kehottanut RehuX Oy:tä teettämään melumittauksen.  
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Ympäristöluvan muuttamista koskevan hakemuksen liitteenä on toimitettu me-

lumittaus, jossa laitoksen aiheuttamaa melua on mitattu lokakuussa 2018. Mit-

taus toteutettiin 10.10.2018 neljän tunnin aikana klo 14–18 tehtaan tuotannon 

ja laitteiden toimiessa täydellä teholla. Mittauspisteet, jota oli viisi kappaletta, 

edustivat lähimpiä häiriintyviä kohteita. Täydellä teholla toimivan laitoksen 

keskiäänitaso oli 43 dB lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla osoitteissa 

Holmanojantie 128 ja Tiipiläntie 456. Melun impulssimaisuuskorjaus huomioi-

den keskiäänitaso oli asuinrakennusten piha-alueilla 48 dB. Tuotannosta aiheu-

tuva huippumelutaso, joka aiheutuu laitoksen suodattimien puhdistustoimin-

noista, oli mittausten mukaan asuinrakennusten piha-alueilla 55–57 dB. Siilo-

jen suodattimien puhdistustoiminto toistuu noin 20 sekunnin välein. Suodatti-

mista aiheutuva melu koettiin naapurustossa kaikkein häiritsevimpänä. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus teki 5.12.2018 määräaikaistarkastuksen RehuX 

Oy:n laitokselle. Toiminnanharjoittajan edustaja totesi tuolloin, että laitoksella 

harjoitetaan toimintaa myös viikonloppuisin. Tarkastuksella havaittiin, että 

keskiäänitaso on asuinrakennusten piha-alueella alle päivä- ja yöajalle sallittu-

jen ohjearvojen. Huippuäänitason todettiin voivan nousta noin 55–57 desibe-

liin lähimpien asuinrakennusten piha-alueella. Tarkastuskäynnin aikana osoit-

teissa Tiipiläntie 456 ja Tiipiläntie 490 oli havaittavissa tehtaalta kantautuvan 

tasaisen hurinan lisäksi siilojen suodattimien puhdistuksesta aiheutuva toistuva 

iskumainen ääni. Tarkastuksen yhteydessä todettiin, että kesäkuumalla auki 

pidettävien ovien takia melutaso voi olla mitatuista poikkeavaa, jolloin voi olla 

tarpeen määrätä melupäästöjen mittaaminen suoritettavaksi uudelleen.  

 

Valituksenalaisessa lupapäätöksessä toiminnanharjoittaja on velvoitettu toimit-

tamaan selvitykset toiminnan aiheuttamasta melusta ja hajusta. RehuX Oy on 

toimittanut hallinto-oikeudelle lisäselvityksenä 24.4.2020 päivätyn melumal-

linnuksen tarkistusmittauksineen sekä 23.4.2020 päivätyn hajututkimuksen. 

Melumallinnuksen tuloksena raportissa on todettu, että mallinnetut melutasot 

eivät ylittäneet ympäristöluvassa asetettuja raja-arvoja (LAeq) päivä- tai yöai-

kaisissa mittauksissa. Impulssimaisuuskorjauksella lasketut keskiäänitasot ei-

vät myöskään ylittäneet raja-arvoja. Tarkistusmittauksissa havaittiin yhden tai 

kahden desibelin muutos osassa mittauspisteistä. Lastin purkamisesta mitattiin 

aiheutuvan lähtömelutasona Lwa 108 dB(A). 

 

Hakemuksen liitteenä on esitetty myös rehutehtaan hajupäästöjen leviämismal-

linnus. Mallinnus perustui kahden rehulaadun valmistuksesta aiheutuvaan ha-

jupäästöön. Toinen rehuista sisälsi kalajauhoa. Mallinnuksen mukaan kalajau-

hoa sisältävän rehun tuotannosta aiheutuva hajutuntien määrä oli alle 3 % vuo-

den tunneista. Toisen mallinnetun rehun tuotannossa hajutuntien määrä oli lai-

tosalueen lähistöllä 6−9 % ja lähimpien asuinrakennusten alueella 3−6 % vuo-

dessa.  

 

ELY-keskus on vastineessaan todennut, että hajututkimuksen mukaan laitosta 

ympäröivällä asuinalueella on 210–420 hajutuntia vuodessa. 

 

Toiminnalla on voimassa oleva ympäristölupa, jota koskevan päätöksen Etelä-

Suomen aluehallintovirasto on antanut 25.6.2013. Voimassa olevan luvan rat-

kaisuosassa on todettu, että toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä 

tavalla, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. Päätöksen osassa ”toiminnan 

kuvaus” todetaan, että laitos toimii keskeytyvässä kolmivuorotyössä sunnun-
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tain yövuorosta perjantain iltavuoroon. Edelleen luvassa on annettu muun mu-

assa lupamääräykset 1, 5 ja 6, jotka kuuluvat seuraavasti: 

 

1. Raaka-aineiden ja kemikaalien vastaanotto ja käsittely sekä tuotteiden käsit-

tely ja kuljetus tulee toteuttaa siten, ettei toiminnasta aiheudu haju- tai melu-

haittaa, ympäristön roskaantumista, haittaeläinten esiintymistä, maaperän, 

pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai kuormitusta veteen eikä muutakaan 

haittaa ympäristölle. 

 

5. Luvansaajan tulee huolehtia siitä, ettei laitoksen toiminnasta aiheudu koh-

tuutonta hajuhaittaa ympäristöön. Mikäli toiminnasta aiheutuu hajua, tulee 

hakijan selvittää hajun syyt ja poistaa haitta. 

 

6. Laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua sellaisia melupäästöjä, josta johtuen  

ekvivalenttimelutaso (LAeq) lähimpien asuintalojen pihalla päiväaikaan  

(klo 7.00−22.00) ylittää 55 dB ja yöaikaan (klo 22.00−7.00) 50 dB. Mikäli  

melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulok-

seen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista tässä lupamääräyksessä annettuun 

raja-arvoon. Mikäli laitoksen toiminnasta aiheutuu meluhaittaa, luvansaajan 

tulee valvovan viranomaisen niin edellyttäessä selvittää päästölähteittäin lai-

toksen melupäästöt ja melun leviäminen sekä tarvittaessa ryhtyä toimenpitei-

siin meluhaitan pienentämiseksi.  

 

Mikäli toiminnasta aiheutuu tavanomaisesta toiminnasta poikkeavaa melua,  

esimerkiksi laiterikon seurauksena, on haitta rajoitettava mahdollisimman 

pieneksi ja häiriö korjattava nopeasti. 

 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 

 

Asiassa on ratkaistavana kysymys siitä, onko Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

voinut valituksenalaisesta päätöksestä ilmenevin lupamääräyksin muuttaa  

RehuX Oy:n ympäristölupaa siten, että toimintaa saa harjoittaa jatkuvassa kol-

mivuorotyössä koko viikon ajan, ja onko aluehallintoviraston päätös kumot-

tava ja palautettava valituksissa esitettyjen seikkojen johdosta.  

 

Asia on käsitelty aluehallintovirastossa ympäristönsuojelulain 89 §:n mukai-

sena ympäristöluvan muutoksena. Aluehallintovirasto on todennut valituksen-

alaisen päätöksen perusteluissa, että asiassa saatujen selvitysten ja laitoksella 

tehdyn tarkastuskäynnin perusteella hakemusasiaa ei ole ollut syytä käsitellä 

toiminnan olennaisena muutoksena alkuperäisten hakemusasiakirjojen mah-

dollisesta puutteellisuudesta huolimatta.  

 

Ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä tai 

niiden ympäristövaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen 

muuttamiseen on oltava lupa. Lain esitöiden (HE 214/2013) mukaan pykälän 1 

momentti vastaisi aiemman ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momenttia. Olen-

naisella muuttamisella on tarkoitettu aiemman ympäristönsuojelulain  

(HE 84/1999) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tilannetta, jossa toimin-

nan päästöt lisääntyisivät toiminnan muutoksen vuoksi tai toimintaa muutettai-

siin muutoin olennaisesti. Muutoksen vaikutusten arvioinnin kannalta päästö-

jen lisäys tulisi suhteuttaa sekä päästöjen määrään että niiden haitallisuuteen.  
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Asiassa on hakemuksen perusteella kysymys laitoksen tuotannon lisäämisestä 

voimassa olevassa ympäristöluvassa sallittuun enimmäismäärään ja toiminta-

ajan laajentamisesta siten, että toimintaa harjoitettaisiin katkeamattomana kol-

mivuorotyönä myös viikonloppuisin. Seurauksena toiminnan melu- ja hajuvai-

kutukset ulottuvat viikonlopun osalta etenkin perjantain ja lauantain sekä lau-

antain ja sunnuntain väliseen yöaikaan, jotka on voimassa olevan luvan toi-

minnan kuvauksessa rajattu toiminta-ajan ulkopuolelle. Hallinto-oikeus kat-

soo, että kyseessä on toiminnan muuttaminen, joka lisää toiminnan ympäristö-

vaikutuksia ja siten hakemus olisi tullut käsitellä aluehallintovirastossa ympä-

ristönsuojelulain 29 §:n tarkoittamana toiminnan olennaista muuttamista kos-

kevana hakemuksena. 

 

Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ratkaistaan ensisijaisesti lupahake-

muksessa esitettyjen selvitysten perusteella. Luvan hakijan tehtävänä on ympä-

ristönsuojelulain 39 § ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuk-

sen 2 luku huomioon ottaen esittää selvitys, jonka perusteella voidaan arvi-

oida, ovatko ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentissa tarkoitetut luvan 

myöntämisen edellytykset olemassa ja minkälaisia määräyksiä toiminnan vai-

kutusten vähentämiseksi luvassa on tarpeen asettaa. Selvitykseen tulee sisällyt-

tää muun muassa tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuh-

teista, tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maa- 

perään sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja hajusta. Lupahakemukseen 

tulee liittää myös selvitys päästöjen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tehtä-

vistä toimista. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että RehuX Oy:n hakemuksessa tai sen täydennyksenä 

lupaviranomaiselle annetuissa selvityksissä ei ole riittävällä tavalla selvitetty 

toiminta-ajan laajennuksen vaikutuksia ympäristöön. 

 

Asiassa saadun selvityksen mukaan häiritsevää meluhaittaa on koettu naapu-

rustossa etenkin yöaikaisista lastaustoiminnoista ja siilojen suodattimien puh-

distustoiminnoista aiheutuvista iskumaisista äänistä. Ympäristövaikutusten tar-

kastelun lähtökohtana ei voida pitää yksinomaan valtioneuvoston asetuksessa 

mainittujen melun keskiäänitason ohjearvoja, vaan huomioon tulee ottaa myös 

yksittäisten toimintojen melun impulssimaisuuden vaikutus meluun ja melun 

enimmäistaso etenkin yöaikaan.  Toiminta-ajan laajentaminen lisää myös toi-

minnasta syntyvää hajua, joka on asiassa saadun selvityksen mukaan koettu 

häiritsevänä etenkin kesäaikaan. Näin ollen hakemuksen mukaisesta toimin-

nasta saattaa ennalta arvioiden aiheutua naapuruussuhdelain 17 §:n 1 momen-

tin tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta naapurikiinteistöjen käytölle, ja siten 

myös ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin tarkoittama este luvan myön-

tämiselle.  

 

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian  

riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaise-

miseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Asiakirjoista ilmenee, että aluehal-

lintovirasto on pyytänyt hakemuksen täydennykseksi hakijalta lisäselvitystä, 

saamatta sitä kuitenkaan siinä laajuudessa kuin lupaharkinta vaatisi käsillä ole-

vassa asiassa. Aluehallintovirasto on antanut valituksenalaisessa päätöksessä 

lupamääräykset 26 ja 27, joiden nojalla RehuX Oy:n on toimitettava ympäris-

tönsuojelulain 54 §:n tarkoittama erityinen selvitys toiminnan aiheuttamasta 

melusta ja hajusta. Ympäristönsuojelulain 54 §:n esitöissä (HE 214/2013,  
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sivu 114) on todettu, että selvitysvelvollisuutta ei voitaisi käyttää, jos selvitet-

tävän tiedon on oltava lupaviranomaisen käytettävissä etukäteen, luvan myön-

tämisen edellytysten harkitsemiseksi tai keskeisten lupamääräysten anta-

miseksi. Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristönsuojelulain 54 §:n tarkoitta-

malla velvoitteella erityisen selvityksen toimittamiseksi ei voida korvata ym-

päristöluvan myöntämisen edellytysten arviointia. Asiassa on kysymys luvan 

myöntämisen edellytysten täyttymisestä harjoitettaessa rehutehtaan toimintaa 

jatkuvassa kolmivuorotyössä. Keskeisenä kysymyksenä lupaharkinnan kan-

nalta on se, missä määrin toiminnan ympäristövaikutukset lisääntyvät toimin-

nan muutoksen myötä. Asian ratkaisun kannalta ei siten voida pitää hallinto-

lain 31 §:n 1 momentin tarkoittamana riittävänä asian selvittämisenä sitä, että 

lupaviranomainen on määrännyt toiminnasta aiheutuvat melu- ja hajuvaikutuk-

set selvitettäväksi jälkikäteen.  

 

Hakemuksen ja sen täydennysten puutteellisuuden takia aluehallintovirastolla 

ei ole ollut käytössään riittäviä selvityksiä toiminnan ympäristövaikutuksista, 

eikä se siten ole voinut asianmukaisesti arvioida, täyttyvätkö ympäristönsuoje-

lulain 49 §:n 1 momentissa tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset.  

 

Siltä osin kuin RehuX Oy on vedonnut vaatimustensa perusteena samalla 

alalla toimivalle yritykselle myönnettyyn ympäristölupaan, hallinto-oikeus to-

teaa, että ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä arvioidaan tapauskohtai-

sesti, eikä toisen laitoksen ympäristölupapäätökselle voida antaa merkitystä 

asian oikeudellisessa arvioinnissa. 

 

Edellä mainituilla perusteilla asia on kumottava ja palautettava Etelä-Suomen 

aluehallintovirastolle. Hakemus on käsiteltävä ympäristönsuojelulain 29 §:n 

edellyttämällä tavalla. Asiaa uudelleen käsiteltäessä on otettava huomioon mitä 

edellä on lausuttu asian selvittämisestä ja toiminnan melu- ja hajuhaitoista. 

 

Kun lupapäätös on kumottu, on sen jälkeen myönnetty oikeus aloittaa päätök-

sen mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta perusteltua kumota. 

 

Oikeudenkäyntikulut 

 

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen 

korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos 

erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä 

joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.  

 

Ratkaisun lopputulos huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että RehuX Oy jou-

tuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. RehuX Oy:n vaatimus oi-

keudenkäyntikulujen korvaamisesta on siten hylättävä. 

   

  Sovelletut oikeusohjeet 

 

  Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
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Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Liedon kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä koske-

vasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaise-

misesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen saa 

hakea muutosta. 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 16.4.2021. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumerot 

 01475/19/5106 

01491/19/5106 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 

Reko Vuotila sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Kirsti  

Poikonen. 

 

 

 

 

 

 

Janne Marttila  Kirsti Poikonen 

 

 

 

 

 

 

Reko Vuotila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Riikka Salo 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen 

ma. lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumerot 

 01475/19/5106 

01491/19/5106 

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu  

maksutta 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/  

 Ympäristö ja luonnonvarat- vastuualue, sähköisesti 

maksutta 

 

 

 

Jäljennös maksutta 

RehuX Oy 

 

Liedon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Liedon kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Liedon kunnanhallitus 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS / LL 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen

VALITUSOSOITUS

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusluvan myöntämisen perusteet

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on
myönnettävä, jos:
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena
olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä.

Valitusaika

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-
oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-
kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-
nista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen sisältö

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite,

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-
jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-
nittava myös tämän yhteystiedot

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

(vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-
malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa
yhdyshenkilöksi.
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Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä
- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan

alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin

toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja
joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on
liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee
myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse.
Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun
kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-
muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-
tuulla.

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Postiosoite: Korkein hallinto-oikeus
PL 180, 00131 Helsinki

Sähköposti: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki

Puhelin: 029 56 40200
Faksi: 029 56 40382

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet




