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JULKINEN KUULUTUS 

Valitus vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä  

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä 

ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi 

julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. 

Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa 

noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

9.11.2022 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 16.11.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

päätöksestä 17.8.2022, nrot: 1) 239/2022, 2) 240/2022. Päätös koskee: 

1) Teräsvalutuotteiden valimon ympäristöluvan muuttaminen, Salo 

2) Jäähdytysveden ottamista koskeva lupa, Salo 

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 9.11. – 7.12.2022 Vaasan 

hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Salon kaupungissa. 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 7.12.2022. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan 

erikseen tilaisuus vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

1101/2022. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös 

seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:  

- 734-417-876-1 Kärkälän vesioikeudellisen kylän yhteinen vesialue, 

järjestäytymätön 

- 734-410-1-75 Meriniitty, Salon kaupunki 

- 734-414-876-1 Kirjolan vesioikeudellisen kylän yhteinen vesialue, 

järjestäytymätön osakaskunta 

- 734-425-876-3 Lammenjärvi, Salonjoki, Vähäjoki ja Muurlanjoki eli 

Karhujoki, järjestäytymätön 

- 734-421-876-2 Salonjoki, järjestäytymätön osakaskunta 

- 734-409-876-2 Salonjoki, järjestäytymätön 

- 734-402-876-1 Salonjoki, järjestäytymätön 

- 734-427-876-1 Uskelanjoki, järjestäytymätön 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42623 

 

Tuomioistuimen yhteystiedot 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Puh.: 029 56 42780  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 



Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 VAASA

Valitus koskee LeinoCast Oy:n teräsvalutuotteiden valimon ympäristöluvan 
muuttamista, Aluehallintoviraston päätökset 239/2022 ja 240/2022. 
Aluehallintoviraston kuulutus ympäristönsuojelu- ja vesilain mukainen päätös 
17.8.2022. Päätösnumerot ovat 239/2022 ja 240/2022.

LeinoCast Oy:n valimon alue on Salon keskustan osayleiskaavassa 2035 
(lainvoimainen 10.9.2016) osoitettu merkinnällä TY (teollisuusalue, jolle 
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia).  Voimassa oleva 
ympäristölupa on vuodelta 2005 (nro 90 YLO). Aluehallintoviraston (AVI) 
hyväksymässää uudessa LeinoCast Oy:n ympäristöluvassa ympäristömelun 
kuvaus perustuu Työterveyslaitoksen vuonna 2006, 16 vuotta sitten,  tekemään 
mittaukseen. Sittemmin valimon toiminta on muuttunut rautavaluista 
teräsvaluihin. Uusi teräsvalujen jälkikäsittelylinja on otettu käyttöön syksyllä 
2021. Syksyllä 2021 myös asukkaiden kokema ympäristömelu on Lukkarinmäen 
alueella lisääntynyt huomattavasti. Meluhaitasta on toistuvasti oltu yhteydessä 
Salon kaupunkiin ja ELY-keskukseen, millä ei ole ollut vaikutusta. Valituksella 
haetaan muutosta AVI:n hyväksymään ympäristölupaan niin, että melun määrän 
kuvaus perustuisi uusiin ajantasaisiin riippumattoman tahon tekemiin 
mittauksiin (ks. alla).

Valituksen yksityiskohtainen perustelu
Valitus koskee meluhaittojen kuvausta AVI:n hyväksymässä LeinoCast Oy:n 
ympäristöluvassa. Meluhaittojen kuvaus on mielestämme harhaanjohtava, 
puutteellinen ja virheellinen. Se antaa väärän ja kaunistelevan kuvan 
tämänhetkisestä tilanteesta. Edellytämme, että kuvauksen pitää perustua kattavaan 
ajantasaiseen melun mittaukseen, jonka suorittaa riippumaton ympäristömelun 
mittaukseen perehtynyt taho, ja että tehdas alkaa noudattaa päivä- ja yöajan raja-
arvoja 55 ja 50 LAeq [dB] (raja-arvot perustuvat Valtioneuvoston päätökseen 
melutason ohje-arvoista 993/1992 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
1992/19920993, EU:n ympäristömeludirektiiviin (2002/49/EY) ja WHO:n 
suositukseen).

Melun osalta (AVI:n hyväksymän ympäristöluvan kohta “Melu ja tärinä”, s. 30) 
ympäristöluvassa viitataan Työterveyslaitoksen meluselvitykseen vuodelta 2006. 



Tämän 16 vuotta sitten tehdyn selvityksen mukaan melutasot lähimpien 
asuinrakennusten ja muiden altistuvien kohteiden pihoilla ei ylittänyt 
ympäristöluvan päiväraja-arvoa 55 LAeq [dB]. Työterveyslaitoksen mittaus oli 
puutteellinen siten, että mittauskohtia oli vain kaksi, mittaukset on suoritettu vain 
yhden päivän aikana 8.6.2006 klo 8:00 - 14:15 eikä yöajan melua mitattu. 
Työterveyslaitos kuitenkin oletti raportissaan melun ylittävän yöajan raja-arvon 50 
LAeq [dB] Leinonkadulla.

Havaintomme on, että melun voimakkuus vaihtelee vuorokauden eri tunteina sekä 
päivien ja viikkojen aikana. Lisäksi akustiset olosuhteet vaihtelevat alueen eri 
kohdissa, koska rakennukset aiheuttavat katveita ja heijastuksia. Jotta saataisiin 
edustava otos melusta tehtaan lähialueella, melua tulisi mitata useassa eri paikassa 
ja satunnaisesti valittuina ajankohtina eri päivinä, öinä   ja viikkoina myös syksy- ja 
talviaikaan, jolloin puiden ja pensaiden kasvustot eivät estä melun kantautumista 
piha-alueille. Melumittaus tulisi suorittaa puolueettomana pitkäaikaismittauksena.

Lisäksi kohdassa “Melu ja tärinä” (AVI:n hyväksymän ympäristöluvan s. 30) 
todetaan, että “Toiminnan muutos on pienentänyt meluvaikutuksia”. Useiden 
henkilöiden kokemuksen mukaan meluisuus on kuitenkin lisääntynyt syksyllä 
2021 ja sen jälkeen ja melu koetaan erittäin häiritseväksi. Toisinaan kovaa melua 
kuuluu päivin ja öin. Kuitenkin loma-aikoina, esim. pääsiäisenä ja kesäloma-ajan 
huoltokatkon aikana, melu saattaa olla lähes olematonta. 

On huomattava, että melusaaste ei ole vain esteettinen haitta, vaan sillä voi olla 
myös merkittäviä haitallisia terveysvaikutuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
kuvaa seuraavia haitallisia vaikutuksia: häiritsevyys, unen häiriintyminen, 
elimistön stressireaktio, sydän- ja verisuonisairauksien riski ja henkinen 
hyvinvoinnin heikentyminen (ks. THL:n sivut “Ympäristöterveys/Melu” https://
thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/melu).

Koska ympäristömelun seurantamittaus on tehty kesällä 2006, sitä ei 
automaattisesti voi pitää pätevänä vuonna 2022, siksi, että vuoden 2006 jälkeen 
tuotannossa on tapahtunut muutoksia. Mielestämme on välttämätöntä tehdä uudet 
kattavat melumittaukset ennen ympäristöluvan hyväksymistä.

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/melu
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/melu


Muita asiassa huomioitavia seikkoja
As Oy Graniitintuvan asukkaat ovat olleet toistuvasti yhteydessä Ely-keskuksen 
ylitarkastaja  ja Salon kaupungin ympäristöinsinööri . 
Yhteydenotot ovat tapahtuneet sekä sähköpostitse että puhelimitse ja ovat alkaneet 

 alkuvuodesta 2022. Myös LeinoCast Oy:n toimitusjohtajaan on 
yritetty olla yhteydessä tuloksetta. Lukuisista yhteydenotoista huolimatta 
mihinkään toimenpiteisiin Ely-keskuksen toimesta ei olla ryhdytty. Päätöksessään 
Avi toteaa Ely-keskukselta saamiensa tietojen mukaan, että yhteydenottoja on tullut 
vain yksi, vuonna 2021, mikä on virheellisesti ilmoitettu.

Salossa 18.9.2022
As Oy Graniitintupa, 
Taloyhtiön edustajana toimii As Oy Graniitintuvan hallituksen 
puheenjohtaja

Viitatut asiakirjat
1. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue       ESAVI/

33220/2022:   Päätöskuulutus ja valimon ympäristöluvan muuttaminen, 
LainoCast Oy, Salo 

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1901100
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