
    
LOIMAAN KAUPUNKI   ILMOITUSPÄÄTÖS  
   Ympäristötarkastaja 9.9.2020 § 2 
Elinympäristövaliokunnan lupajaosto  Annetaan julkipanon jälkeen 
Loimijoentie 74   11.9.2020 
32440 Alastaro 
 
 
 
ASIA  Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnan lupajaostolle on  
  saapunut ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus koiran-

ruokarehun valmistamisesta Loimaan kaupungin Niittukulman kau-
punginosan kiinteistöllä 430-13-12-1. 

 
ILMOITUKSEN TEKIJÄ 
 
  Rovio Pet Foods Oy/ Tero Rovio 
  Mettähannankatu 2 
 32200 Loimaa 
 
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 
 Ilmoitus koskee koiranruokatehtaan perustamista osoitteessa Mettä-

hannankatu 2, 32200 Loimaa.   
 
ILMOITUKSEN PERUSTE  
 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Liite 4, kohta 5 a 
  
VIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 
 Ympäristönsuojelulaki (713/2014) 115 a §, liite 4 kohta i 
 Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986) 7 § 
 Elinympäristövaliokunnan lupajaosto (2019/28 §) 
 
HAKEMUKSEN VIREILLETULO 
 
 Hakemus on tullut vireille 4.5.2020 
 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 
 Kyseessä on uusi toiminta. 
 Asemakaavassa alueella on merkintä TY-1 (ympäristöhäiriöitä ai-

heuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue). 
 
TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 
 
  Laitos sijoittuu Loimaan kaupungin uudelle yritysalueelle. Laitoksen 

ympärillä on peltoa. Lähimmät asuinrakennukset ovat laitoksen län-
si- ja eteläpuolella n. 300 m:n etäisyydellä. Laitoksen kaakkois- ja 
itäpuolella on yrityskiinteistöjä. 
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LAITOKSEN TOIMINTA 
 
 Ilmoitus on tehty koirien kuivamuonatehtaan perustamiseksi. Laitos 

on moduulityyppinen rakennus, jossa kaikki tuotantokomponentit kä-
sitellään suljetussa sisätilassa, jolloin laitoksen päästöt ympäristöön 
on vähäiset. 

 
 Rehukomponentit siirretään moduli-rakenteiseen tehtaaseen siiloista 

tai suljetussa tilassa olevista suursäkeistä kuljettimilla , jolloin ympä-
ristölle ei aiheudu mitään päästöjä tai muuta haittaa. 
 
Viljat siirretään konttiin kuljettimilla siiloista, punnitaan ja annostel-
laan reseptin mukaiset määrät, esijauhetaan ja siirretään sekoitti-
meen suljetuilla kuljettimilla. Jauhatuksessa suodattimet. Jauhemai-
set komponentit siirretään siiloista tai suursäkeistä prosessiin, punni-
taan  ja annostellaan reseptin mukaisesti ja siirretään sekoitti-
meen suljetuilla kuljettimilla. Nestemäiset komponentit annostellaan 
ja pumpataan sekoittimeen. jauhemainen seos siirretään extruusioon 
suljetuilla kuljettimilla (ruuvikuljetin ja elevaattori). Extruusiossa seos 
hienojauhetaan, jonka jälkeen valmennetaan eli esikypsennetään 
höyrysekoittimella. Valmennettu kostea seos ajetaan extruderiin, jol-
la puristetaan seoksesta koiranruokanappulaa. Kostea nappula siir-
retään pneumaattisesti kuivurille, jossa kuivaus tapahtuu lämmitetyl-
lä ilmalla. Kuivat nappulat seulotaan, pienet partikkelit siirretään ta-
kaisin prosessiin. Nappulat voidaan pinnoittaa jälkirasvarissa. Valmis 
tuote jäähdytetään jäähdyttimellä ja siirretään pakkaamoon suljetuilla 
kuljettimilla. Prosessi on täysin suljettu ja ympäristöön ei pääse le-
viämään raaka-aineita tai valmista tuotetta. 

 
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
 
 Raaka-aineet ovat kokoviljoina, jauhemaisessa muodossa tai nes-

teinä, eikä mikään näistä sellaisenaan aiheuta hajuhaittoja. Prosessi 
on suljettu eikä hajuja pääse ulos. 

 
ILMOITUKSEN KÄSITTELY 
 
 Ilmoitus on ollut nähtävänä Loimaan kaupungin ilmoitustaululla 

4.6.2020-5.7.2020. Ilmoituksesta ilmoitettiin Loimaan Lehdessä 
4.6.2020. 

  
Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
 
  Ilmoituksen johdosta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. 
 
  Terveydensuojeluviranomaisen lausunto (ympäristöterveyspalvelut 

Liedon kunta) 15.6.2020: 
 
  ”Ilmoituksen mukainen toiminta tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu 

melua, pölyä tai, jotka voisivat aiheuttaa terveyshaittaa toiminta-
alueen lähiympäristön asukkaille. Toiminta ei saa aiheuttaa lähialu-
een asunnoissa STM:n 545/2015 (Sosiaali- ja terveysministeriön 
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asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista 
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatikuksista, 12§) me-
lun toimenpiderajojen ylittymistä. Koska viljatuotteet houkuttelevat 
jyrsijöitä, tulee kiinteistöllä huolehtia tuholaistorjunnasta. Ilmoituksen 
mukainen toiminta ei asianmukaisesti hoidettuna aiheuta terveyden-
suojelulaissa ja -asetuksessa tarkoitettua terveyshaittaa.”  

 
YMPÄRISTÖTARKASTAJAN RATKAISU 
 
 Hyväksyn Rovio Pet Foods Oy:n ympäristönsuojelulain 115 a §:n 

mukaisen ilmoituksen koirantuokatehtaanperustamisesta kiinteistölle 
430-13-12-1. Toimintaa tule harjoittaa ilmoituksen mukaisesti sekä 
seuraavia määräyksiä noudattaen.  

 
1. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että toiminnasta ei aiheudu 

lähialueen asukkaille kohtuutonta rasitusta melun, hajun, pölyn tai 
muun vastaavan muodossa. Tuotantokomponenttien varastointi ja 
käsittely laitosalueella tulee järjestää siten, että niistä ei aiheudu 
em. haittoja. 
 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7 §, 8 §, 16 §, 17 §, 49 § 

   Laki eräistä naapuruussuhteista (1920/26) 17 § (2000/90) 
Terveydensuojelulaki (673/1994) 2§ , 22§ 

 
2. Laitoksen jätehuolto tulee järjestää niin, että siitä ei aiheudu ros-

kaantumista, muuta epäsiisteyttä, terveyshaittaa eikä maaperän tai 
pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa. Jätehuollossa tulee nou-
dattaa jätelain mukaista etusijajärjestystä. 

 
  Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljyt, akut ja loisteputket, tulee säilyttää 

katetussa lukittavassa tilassa ja jätteet tulee toimittaa vaarallisten 
jätteiden vastaanottopaikkaan. Hyötykäyttökelpoiset jätteet tulee 
toimittaa niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin. Jätehuollossa tulee 
noudattaa Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jä-
tehuoltomääräyksiä. 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 49 § 

  Jätelaki (646/2011) 1§, 8 §, 13 §, 15 – 17 § 
 

3. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökel-
poisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava toimintaan soveltuvan 
tällaisen tekniikan käyttöönottoon. 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 53 § 

 
4. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää 

ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävästi ympäristö-
vahinkojen torjuntatarvikkeita saatavilla. 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 62 § 

 



4 

 

5. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Yh-
teenveto kirjanpidosta on toimitettava ympäristönsuojeluviranomai-
selle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon 
tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: 

 
- tiedot tuotantomääristä 
- tiedot käytetyistä raaka-aineista ja niiden määristä 
- tiedot jätehuollosta (määrät ja toimituspaikat) 
- tiedot toiminnassa havaituista häiriötilanteista 
 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 62 § 
 

6. Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista tulee tehdä 
ilmoitus hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä valvontavi-
ranomaiselle. 
 

  Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 62 § 
 
 

Asetuksen ja muiden säännösten noudattaminen 
 

 Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla 
tämän päätöksen määräyksistä ankarampia säännöksiä tai poik-
keavia säännöksiä, on asetusta päätöksen estämättä noudatettava  
 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 70 § 

 
 Päätöksen perustelut 
 

 Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja 
noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuo-
jelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimuk-
set.  
 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 49 § 

 
 Lupamääräysten perustelut  
 

1. Toiminnasta ei saa aiheutua, lupamääräykset ja toiminnan sijoitus-
paikka huomioon ottaen, aiheutua yksinään tai yhdessä muiden toi-
mintojen kanssa terveyshaittaa, kohtuutonta rasitusta naapureille, 
maaperän eikä pinta- tai pohjavesien pilaantumista.  

 
2.   Tuotannossa tulee ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaa-

raa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen mää-
rää ja haitallisuutta, edistää jätteiden hyötykäyttöä, varmistaa toimiva 
jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista. 

 
3.   Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa hai-

tallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä 
seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialal-
laan. Jos päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehit-
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tymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustan-
nuksia, voidaan ilmoituspäätöstä vaatia muutettavaksi.  

 
4.-5. Toiminnanharjoittajalle annetulla ilmoitus- ja kirjanpitovelvoitteella 

varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle. Toiminnasta saa-
miensa tietojen perusteella viranomainen voi seurata toiminnan 
lainmukaisuutta ja päätöksessä annettujen määräysten noudattamis-
ta.  

 
6.  Toiminnan olennainen muuttaminen tai laajentaminen edellyttää 

päätöksen tarkistamista. Toiminnan lopettaminen edellyttää mm. si-
tä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on 
poistettu. Lupamääräyksillä varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle 
myös mainituissa tilanteissa.   

 
 PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO  
 
  Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.  
 
 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 
  Lupajaoston 23.4.2019 hyväksymän Loimaan ympäristönsuojeluvi-

ranomaisen taksan maksutaulukon mukaisesti 800 €. 
 
 SOVELLETETUT SÄÄNNÖKSET 
 
  Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 2§, 6§, 7§, 16-17§, 22§, 37§, 35, 

39§, 43-44§, 48-49§, 52-53§, 58§, 62§, 70§, 83§, 85§, 87-88§, 115a 
§, 190§   

  Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4§, 11§ - 
13§ 

  Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986) 7 § 
  Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 
  Jätelaki (646/2011) 8§,17§, 28§ 
  Terveydensuojelulaki (673/1994) 2§, 22§ 
  Päätöstä tehdessä on otettu huomioon myös: 
  Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 

(23.4.2019) 
  Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuoltomää-

räykset (28.2.2017) 
Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnan lupajaoston päätös 
(2019/28§) 

 
 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 
 
  Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.9.2020. Päätöksestä kuulute-

taan Loimaan kaupungin ilmoitustaululla. 
  Jäljennös päätöksestä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja lupa-

jaostolle.  
  Ilmoitus päätöksestä asianosaisille. 
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 MUUTOKSENHAKU 
 
  Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

Valitusaika päättyy 12.10.2020.    
  
 Liite Valitusosoitus   
 
  




