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43 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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44 § Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen 
 
 Kunnallislain 31 § 3 mom. mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä 

tavalla, jollei tarkastamisesta ole päätetty ohje- tai johtosäännössä. 
 
Kosken Tl kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimieli-
men päättämällä tavalla. 
 
Vakiintuneen käytännön mukaan jokaisessa kokouksessa on valittu kaksi pöytäkir-
jantarkastajaa, jotka ovat tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan erikseen sovittuna ai-
kana. Ympäristönsuojelulautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tehdään ja se tarkis-
tetaan aina kokouksen yhteydessä. 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Elina Kylämäki ja 

Matti Antikainen. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Kylämäki ja Matti Antikainen. 
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45 § Ympäristönsuojelulautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019  
 

 Kosken Tl kunnanhallitus on hyväksynyt taloussuunnitelman 2019-2021 ja talousarvion 
2019 laadintaohjeet 28.5.2018 § 115. 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja talousarvioesitykset on pyydetty jättämään kunnanhallituk-
selle viimeistään 30.9.2017.  
 
 
Liite 1: Toiminnalliset tavoitteet 
Liite 2: Talousarvioesitys 
Liite 3: Kustannustenjako 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   

 Lautakunta käsittelee talousarvioesitystä vuodelle 2019.  
 
Lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2019. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Lautakunta käsitteli talousarvioesitystä vuodelle 2019. 

 
Lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2019. 
 

 Ote pöytäkirjasta 

 Kosken Tl kunta, kunnanhallitus 
Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Auran kunta, kunnanhallitus 
Marttilan kunta, kunnanhallitus 
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46 § Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin,  
 Tmi Juha-Pekka Valta, Marttila 
 
  
 Asia 
 Jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jäte-

huoltorekisteriin. 
 

 Ilmoituksen tekijä  
 Tmi Juha-Pekka Valta 

AA 
 
 
y-tunnus: 1300153-9 
 

 Jätelain (646/2011) 100 §:n mukaan sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista 
keräystä, on tehtävä ilmoitus jätelain 142 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun 
jätehuoltorekisteriin sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella 
keräystä harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamis-
ta. 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on ilmoitettava jätehuoltorekisteriin merkit-
semisestä ilmoituksen tekijälle.  
 
Ilmoituksen johdosta ei tehdä hallintopäätöstä, eikä siihen voi hakea muutosta. 
 
Liite 4. Päätösesitys jätteen ammattimaisen keräystoiminnan merkitsemisestä  
 

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimus 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää merkitä Tmi Juha-Pekka Valta ilmoituksen 

jätteen keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin jätelain 100 §:n mukaisesti. 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanval-

tuuston 14.11.2016/ 53 §:ssä hyväksymän Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulau-
takunnan maksutaksan mukainen 100 €:n maksu. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta vain käsittely-

maksun osalta. Varsinaisesta merkitsemisestä ei voi hakea muutosta. 
 

 Ote pöytäkirjasta 
 Ilmoittaja 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 
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47 § Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta,  
 BB, Marttila 
  
 Hakija 
 BB 

 
 
 

 Asia 
 Hakijan omistama kiinteistö BB  sijaitsee Marttilan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-

alueella. Kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Kosken Tl Ym-
päristönsuojelu on 9.1.2018 lähettänyt kehotuksen (dnro 005-001/2018) liittyä viemäri-
verkostoon 30.6.2018 mennessä. 
 
Kiinteistön omistaja hakee vesihuoltolain (119/2011) 11 §:n mukaista vapautusta kiin-
teistön BB vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Vapau-
tushakemus on tullut vireille 18.4.2018. 
 
Kiinteistöllä sijaitsee vapaa-ajan asunto (BB) ja piharakennus (BB), jossa on sauna, 
varasto ja kuivakäymälä. Kiinteistö on vapaa-ajan asuntona seitsemän kuukautta vuo-
dessa. Vapaa-ajan asuntoon tulee kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohto. Vesipisteet on 
kellarissa ja keittiössä. Käytössä ei ole lämminvesivaraajaa. Pihasaunassa tarvittava 
vesi kannetaan vapaa-ajan asunnolta. Vapaa-ajan asunnon ja pihasaunan jätevedet 
johdetaan putkella ulos rakennuksista ja imeytetään maahan. Tarkkaa imeytyskohtaa 
ei ole tiedossa. Kiinteistöllä on kuivakäymälä.  
 
Kiinteistö ei sijaitse tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesi-
alueella. Kiinteistö rajoittuu Paimionjokeen idässä ja etelässä. Vapaa-ajan asunnolta 
jokeen on lähimmillään noin 40 metriä ja piharakennuksesta noin 26 metriä. Jätevesien 
imeytyspaikasta jokeen on noin 30 metriä itään ja noin 108 metriä etelään.  
 

 Lausunnot 
 Hakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, jona 

Marttilan kunnassa toimii Liedon terveydensuojeluviranomainen. Marttilan kunnan ve-
sihuoltolaitokselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi.  
 
Marttilan kunnan tekninen lautakunta (kunnan vesihuoltolaitos) toteaa lausuntonaan 
(saapunut 8.5.2018), että tekninen lautakunta ei puolla määräaikaista vapautusta vie-
märiverkostoon, koska rakennuksessa on paineellinen vesi, jätevesien imeytyksestä ei 
ole tarkempaa tietoa ja rakennukset sijaitsevat alle 100 m päässä Paimionjoesta.  
 
Terveydensuojeluviranomainen ei ole antanut lausuntoa asiasta. 
 
Lausunto on liitetty hakemusasiakirjoihin. 
 
Vastine 

 Hakijalta on pyydetty vastine annetusta lausunnosta 24.5.2018 lähetetyllä kirjeellä 
(dnro 170-005/2018).  
 
Hakija toimitti vastineensa 20.6.2018. Vastineessa hakija toteaa muun muassa, että 
veden kulutus on noin 3-4 m3/vuodessa. Keittiöön tulee kylmä vesi. Ei ole tiskiallasta, 
kuumavesivaraajaa, astianpesukonetta tai pyykinpesukonetta. Suurimman osan käyte-
tystä vedestä hakija kuljettaa kanistereilla vakituiselle asunnolle, koska siellä olevan 
kaivon vesi on huonolaatuista ja ruosteista. Hakijan mukaan viemäriputken kaivaminen 
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tontilla ja pihapiirissä aiheuttaa epävakautta maaperässä, joka on pehmeää savea, ja 
pihapuiden juuristo vaurioituu. Paimionjoen rinteessä on tapahtunut maanvyörymiä 
tontin reunassa, muun muassa talon oma kaivo on tuhoutunut. Sortumia on yritetty 
sitoa istuttamalla puita rinteeseen. Läheisen Härkätien raskasliikenne aiheuttaa tärinää 
kiinteistössä. Vajoamisen aiheuttamia vaurioita on havaittavissa talossa ja piharaken-
nuksessa. Jätevesiliittymän kustannus ja haitat kiinteistölle on kohtuuttomat vähäiseen 
käyttöön nähden.  
 
Vastine kokonaisuudessaan on liitetty hakemusasiakirjoihin.  

  
Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 

  

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää hakijalle vesihuoltolain 11 §:n mukaisen 

vapautuksen kiinteistön BB vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuu-
desta toistaiseksi. 
 
Päätöksessä on huomioitu saatu lausunto ja hakijan vastine.  
 
Jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa tulee noudattaa ympäristönsuojelulain ja kun-
nan ympäristönsuojelumääräysten säädöksiä ja tässä päätöksessä annettuja määrä-
yksiä.   
 
Mikäli kiinteistön olosuhteet muuttuvat oleellisesti tai jätevesistä aiheutuu haittaa ter-
veydelle, naapureille tai ympäristölle, tulee asia käsitellä uudelleen.  
 

 MÄÄRÄYKSET 
 1. Vapautus viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta on voimassa toistaiseksi. Mi-

käli olosuhteet muuttuvat tai jätevesien käsittely tai johtaminen ei täytä ympäristön-
suojelulain vaatimuksia, voidaan kiinteistö velvoittaa liittymään vesihuoltolaitoksen 
viemäriverkostoon. Olosuhteiden muutoksesta, esimerkiksi kiinteistön käyttöasteen 
tai käyttötarkoituksen muuttumisesta, tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle, joka ottaa asian tarvittaessa uudelleen käsiteltäväksi.  
 

2. Kiinteistöllä syntyvät vähäiset jätevedet tulee käsitellä siten, että niistä ei aiheudu 
ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maa-
han, kun niiden määrä on vähäinen eikä jätevedet sisällä käymäläjätevesiä.  

 
3. Kiinteistön jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys jonka perusteella on mahdollista 

arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvityksen tulee täyttää val-
tioneuvoston asetuksen 157/2017 § 5 ja ympäristönsuojelulain 527/2014 § 157 
vaatimukset.  

 
4. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää mahdollisessa myyntiti-

lanteessa uudelle omistajalle. 
 

 Päätöksen perustelut 
 Vesihuoltolain 11 §:n (22.8.2014/681) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

voi myöntää vapautuksen vesihuoltolain 10 §:n liittämisvelvollisuudesta pykälässä sää-
detyin perustein. 11 §:n mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen muodostuisi 
kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön 
vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat 
kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen 
syy. Lisäksi vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista 
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hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi jätevesiviemäriin liittämisvel-
vollisuudesta vapauttamiselle edellytyksenä on, että kiinteistön jätevesien johtaminen 
ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukai-
sesti.  
 
Vapautus voidaan myöntää, koska kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen viemäri-
verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi ottaen huomioon vesi-
huoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve, liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja syn-
tyvien jätevesien laatu ja määrä. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista 
ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Ympäristönsuojelu-
lain mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, 
jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 
Kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan määrältään vähäiset harmaat vedet 
voidaan imeyttää puhdistamattomina maahan, jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa. Kiinteistöllä syntyvät jätevedet johdetaan ja käsitellään ympäristönsuo-
jelulaissa ja kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä säädettyjen vaatimusten mukai-
sesti eikä jätevesistä arvioida aiheutuvan terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. 
 
Mikäli olosuhteet muuttuvat tai jätevesistä aiheutuu haittaa terveydelle, naapureille tai 
ympäristölle, tulee asia käsitellä uudelleen sen varmistamiseksi, että kiinteistö täyttää 
edelleen vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset liittämisvelvollisuudesta vapautta-
miseksi.  
 
Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida jä-
tevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on oltava myös silloin, kun jäteve-
det voidaan ympäristönsuojelulain 155 §:n nojalla johtaa puhdistamatta maahan. Selvi-
tys on säilytettävä kiinteistöllä ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.  
 
Päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin, jotta tieto päätöksestä ja annetuista määrä-
yksistä siirtyy kiinteistön omistajan mahdollisesti vaihtuessa.  
 

 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
 Vesihuoltolaki (119/2001): 10 (9.2.2001/119), 11 ja 32 § 

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) 
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla (157/2017): 5 § 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 155 ja 157 § 
Marttilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset: 6.5 § 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusai-

ka on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on tämän päätöksen liit-
teenä. 
 

Ote pöytäkirjasta 
 Hakija 

Marttilan kunta, vesihuoltolaitos 
Liedon kunta, terveydensuojeluviranomainen 
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48 § Lausunto siirtymisestä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen sako- ja umpi-
kaivolietteiden osalta, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 

 
  

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta pyytää jäsenkuntien ympäristönsuojeluviran-
omaisilta lausuntoa siirtymisestä kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteiden kul-
jetukseen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toiminta-alueella kaikissa kunnissa 
(pois lukien Kemiö, jonka osalta asiaa ei käsitellä, koska lietteenkuljetus on kyseisessä 
kunnassa järjestetty nykyisen lainsäädännön mukaisesti kunnan järjestämänä 1.1.2013 
lähtien). Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan toiminta-alueelta Aura, Marttila ja 
Pöytyä kuuluvat Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toiminta-alueeseen. Lausuntoa 
pyydetään 31.8.2018 mennessä.  
 
Ympäristönsuojeluviranomaista pyydetään arvioimaan erityisesti jätteenkuljetusjärjes-
telmän vaikutuksia ympäristöön, vesiensuojeluun, ympäristöterveyteen ja viranomais-
toimintaan. 
 
Lausuntopyyntö koskee viemäriverkoston ulkopuolella asumisessa, vapaa-
ajanasumisessa ja julkisissa toiminnoissa syntyneiden lietteiden kuljetusta. Lausunto-
pyyntö ei koske yritystoiminnassa syntyneiden lietteiden kuljetusta. 
 
Lietteen kuljetusjärjestelmällä ei ole vaikutusta jätehuoltomääräysten mukaan tapahtu-
vaan omatoimiseen lietteen käsittelyyn maataloudessa tai hyvin pienten lietemäärien 
kompostointiin kiinteistöllä. 
 
Auran, Marttilan ja Pöytyän alueella lietteenkuljetus on järjestetty vuoden 1993 jätelain 
mukaisena ns. sopimusperusteisena kuljetuksena. Jätehuoltolautakunnan on tehtävä 
päätös kuljetusjärjestelmän muuttamisesta nykyisen jätelain (646/2011) mukaisesti joko 
kunnan järjestämään kuljetukseen (36 §) tai kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkulje-
tukseen (37 §). 
 
Jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluva jätteenkuljetus on mahdollista jättää kiinteis-
tönhaltijoiden järjestettäväksi, jos jätelaissa (37 §) mainitut ehdot täyttyvät: 
1. Tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja 

syrjimättömin ehdoin (ehto 1); 
2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuol-

lon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympä-
ristölle (ehto 2); 

3. Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti 
huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten 
toimintaan (ehto 3). 

 
Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuollosta on koottu aineistoa osoitteeseen 
www.turku.fi/lietteenkuljetus  
 

 Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta kilpailuttaa vastuulleen kuuluvan 
jätteen keräyksen ja kuljetuksen kiinteistöiltä käsittelypaikkaan, hyväksyy jätemaksutak-
sassa jätemaksujen perusteet ja jätemaksut. Kunnan jätemaksut ovat julkisia ja julkisoi-
keudellisia. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ainoastaan kunta tai kunnan 
lukuun toimiva jätteenkuljettaja saa kuljettaa järjestämisvastuulle kuuluvaa jätettä. Lou-
nais-Suomen Jätehuollon yhteistoiminta-alueella Lounais-Suomen Jätehuolto Oy kilpai-
luttaa kuljetusurakat keskitetysti ja kullakin urakka-alueella kuljetuksista vastaa kilpailu-
tuksen kautta valikoitunut kuljetusyrittäjä.  
 

http://www.turku.fi/lietteenkuljetus
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Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on jätelain mukaan lähtökohtainen järjestelmä kun-
nan vastuulle kuuluvien jätteiden kuljetuksille, eikä siihen siirtyminen vaadi erityisiä pe-
rusteita. 
 

 Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija järjestää 
itse kiinteistönsä jätteenkuljetukset sopimalla kiinteistön jäteastioiden tyhjentämisestä 
rekisteröidyn kuljetusyrittäjän kanssa. Kiinteistön haltijan maksama jätemaksu on yksi-
tyisoikeudellinen ja perustuu kiinteistön haltijan ja jätteenkuljetusyrityksen väliseen so-
pimukseen. Kuljetusyrittäjä maksaa jätteestä kunnan jätetaksan mukaisen jätemaksun 
tuodessaan jätteen vastaanottoon. Kiinteistönhaltijan järjestämän kuljetuksen alueella 
voi toimia samanaikaisesti useampia kuljetuspalveluita tarjoavia kuljetusyrittäjiä.  
 
Jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätteenkuljetus on mahdollista hoitaa kiin-
teistönhaltijoiden järjestämänä jätteenkuljetuksena, jos jätelain 37 § mainitut edellytyk-
set täyttyvät:  

 Tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin (ehto 1). 

 Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon 
alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai hait taa terveydelle tai ympäristölle 
(ehto 2). 

 Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti 
huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten 
toimintaan (ehto 3). 

 
Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimus 

  
Ympäristönsuojelusihteerin lausuntoesitys: 
 Ennen kokouksen alkua LSJH Oy:n Cati Huhta alusti asiaa. 

 
Ympäristönsuojelulautakunta katsoo, että sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa 
tulisi siirtyä jätelain (646/2011) 36 §:n mukaiseen kunnan järjestämään jätteenkuljetuk-
seen. 
 
Asumisessa syntyvät lietteet tulee saada tehokkaasti ja asianmukaisesti käsiteltyä. Kä-
sittelemättömän jäteveden pääsy ympäristöön ja vesistöihin tulisi estää, ettei jätevesistä 
syntyisi ympäristön sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumista, viihtyisyyden vähentymistä 
eikä terveysriskiä ympäristölle. Suurin osa alueen kiinteistöistä hoitaa sako- ja umpi-
kaivolietteiden tyhjennyksen asianmukaisesti. Usein lietteet kuitenkin ajetaan käsittele-
mättä (hygienisoimatta) suoraan peltoon lannoitteeksi. Harvat kuljettajat ovat jätteen 
kuljettajiksi rekisteröityjä kuljettajia. Lisäksi löytyy paljon asuntoja joissa vesi vaan hävi-
ää johonkin eikä kiinteistön omistajilla usein ole edes tietoa minne ja miten. Lisäksi suu-
rena vaarana on ihmisten muistin varassa toimiminen. Muistetaan, että sakokaivot on 
juuri keväällä tyhjennetty, mutta tarkemmin mietittäessä huomataankin, että tyhjennys 
taisi sittenkin olla edellisenä tai sitä edellisenä keväänä. Jätehuolto- ja ympäristönsuoje-
luviranomaisten on lähes mahdotonta selvittää yksittäisten kiinteistöjen kaivojen tyhjen-
nykset ja lietteiden toimituspaikat ja valvoa toimintaa. 
 
Kuljetusmatkat harvaan asutulla maaseudulla ovat alueen sisällä pitkiä. Kuljetukset tuli-
si ehdottomasti saada alueellisesti optimoitua, ettei turhaa ajelua syntyisi. Toinen on-
gelma mitä kunnan järjestämä kuljetus helpottaisi olisi se, että alueelle saataisiin  hel-
pommin suunniteltua ja järjestettyä lietteen purkupaikkoja viemäriverkostoon tai muita 
vastaanottopaikkoja, jotta kuljetuskustannukset eivät nousisi ja aiheutuisi turhia ympä-
ristöhaittoja veden kuljetuksen myötä. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kautta 
keskitetyllä logistiikalla ja harkituilla vastaanottopaikoilla kuljetuksista aiheutuvat kus-
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tannukset ja ympäristöhaitat saadaan minimoitua. Suuri osuus jätevesien kuormitukses-
ta saataisiin jo lietteet asianmukaisesti hoitamalla kuormittamasta vesistöjä.  
 
Erityisesti valvonnan mahdollistamiseksi kunnan järjestelmä jätteenkuljetus lietteiden 
osalta kannattaisi. Asianmukaisesti asiansa hoitavien kustannukset tuskin kasvavat, 
mutta viranomainen pystyisi helpommin kohdistamaan valvontaresursseja kohteisiin, 
joilla voi olla merkittävää ympäristövaikutusta ja jotka itsenäisesti jättäisivät asiat hoita-
matta.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan lausunto: 
 Ympäristönsuojelulautakunta toteaa lausuntonaan, että alueella tulee jatkua sako- ja 

umpikaivolietteiden kuljetuksessa nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkulje-
tus. Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta toteaa, että valinnalle ei ole laillista estettä, 
ja että kaikki jätelain (64/2011) 37 § mukaiset edellytykset täyttyvät nykyisen järjestel-
män osalta. Lausuntoa tukevat seuraavat perustelut: 

1. Alueella on tarjolla jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä koh-
tuullisiin ja syrjimättömin ehdoin. 

2. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimi-
vuutta alueella, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä, eikä aiheuta vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

3. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetus on luonut kilpailua, parempia ja 
monipuolisempia palveluita, asiakastyytyväisyyttä sekä pitänyt palveluhinnat 
kohtuullisina. Kiinteistön haltijat ovat olleet tyytyväisiä nykyisen kuljetusjärjestel-
män toimivuuteen. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus ei ole osoittanut niin asia-
kaslähtöistä toimivuutta kunnissa, joissa se on ollut käytössä. 

4. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on pakottanut yrittäjät kehittämään 
omia palvelukonseptejaan. Yritykset ovat noudattaneet annettuja säädöksiä ja 
määräyksiä eikä nykyjärjestelmä heikennä viranomaisten toimintamahdollisuuk-
sia. 
 

Ympäristönsuojelulautakunta toteaa, että alueella ei ole esitetty sellaisia jätelain 37 §:n 
edellyttämiä perusteluja, jotka estäisivät sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa kiin-
teistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän valinnan. 
 
 

 Ote pöytäkirjasta 
 Turun kaupunki, kaupunkiympäristötoimiala, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta  
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49 § Ilmoitusasiat 
 
 Ilmoitusasiat ovat pöytäkirjan liitteenä 5. 

 
Liite 5. Ilmoitusasiat 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää merkitä oheisen liitteen mukaiset ilmoitukset 

tietoonsa saatetuksi. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta merkitsi oheisen liitteen mukaiset ilmoitukset tietoonsa 

saatetuiksi. 
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50 § Muut asiat 
 
 1. Kalakuolemat Pyhäjärvessä 

2. Marttilan ja Kosken jätevesi-ilta Koskella syksyllä 
3. Paimionjoen kuivuus Marttilassa 
4. Nestekaasutykin käyttö lintujen säikyttelyssä 
5. Jätehuoltoviranomaisen valvontapyyntö Auran, Marttilan ja Pöytyän kunnan 

kiinteistöille, joilla ei ole järjestetty kiinteistöittäistä polttokelpoisen jätteen kul-
jetusta jätehuoltomääräysten mukaisesti.  

6. Kosken Tl kunta, mahdollinen risujen ja puutarhajätteiden vastaanotto 
 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta keskustelee kohtien 1-6 mukaisista asioista. 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta keskusteli kohtien 1-6 mukaisista asioista. 
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MUUTOKSENHAKUKIELTO 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnal-
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: 

§§ 45, 46 (maksun osalta THO), 48, 49, 50 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa-
viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

§§ 43, 44 

Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (hallintolainkäyttölaki 5 §): 

§§  

OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kosken Tl ympäris-
tönsuojelulautakunnalle, os. Kosken Tl kunnanvirasto, Härkätie 5, 31500 Koski Tl. Oikaisuvaa-
timus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja siitä on käytävä ilmi vaatimus 
perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

§§ 43, 44 

VALITUSOSOITUS 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi-
kaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen ha-
kea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta, os. Turun hallinto-oikeus, 
PL 32, 20101 Turku tai turku.hao@oikeus.fi. Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen 
tiedoksisaannista.  

§§ 47 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta, os. Vaasan hallinto-
oikeus, PL 204, 65101 Vaasa tai vaasa.hao@oikeus.fi. Määräaika valituksen tekemiseen on kol-
mekymmentä (30) päivää päätöksen antopäivästä, sitä määräaikaan lukematta.  

§§  

Valituskirjassa on ilmoitettava 

 päätös johon haetaan muutosta 

 valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella 

 valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta 
sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 

 

Valituskirjaan on liitettävä  

 vedottavat asiakirjat, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 

 mahd. asiamiehen valtakirja tai toimittaessa sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta 
 

Valituskirjelmä voidaan lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä 
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, myös sähköisesti toimitettaessa.  
 

Asian käsittelystä peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua, ellei toisin määrätä. 
 


