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

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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2 § 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 Marja Mattila ja 

Matti Antikainen. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   

 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Mattila ja Matti Antikainen. 
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3 § Sisäinen valvonta 
  
 Kunnan toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että organisaation 

kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. 
 
Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö. 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää omalta osaltaan sisäisen valvonnan järjestämi-

sestä. Ympäristönsuojelulautakunta raportoi toiminnastaan nykyiseen tapaan vuosi-
kolmanneksittain. Muuta erillistä sisäistä tarkastusta ei tarvita. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta raportoi toiminnastaan nykyiseen tapaan vuosikolman-

neksittain. Tarvittaessa lautakunta myös katselmoi kohteita viranomaistoiminnan ja 
viranhaltijoiden tukemiseksi. Tarvittaessa lautakunta nimeää vastuuhenkilöitä toiminnan 
tarkastamiseen. 
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4 §  Ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan tarkastaminen 
  
 Kosken Tl, Auran, Marttilan ja Pöytyän kunnissa on voimassa Kosken Tl kunnanval-

tuuston  14.11.2016  53 § hyväksymä Ympäristönsuojelun maksutaksa, jossa pääte-
tään yhteistyöalueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen maksuista. Ympäris-
tönsuojelun maksutaksa koskee ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain 
(587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen luvan ilmoituksen tai muun asian käsitte-
lystä ympäristönsuojeluviranomaisessa perittävistä maksuista. Maa-aineslain 
(555/1981) mukaisista maksuista päätetään erillisessä ympäristönsuojelulautakun-
nan maa-ainesten oton maksutaksassa.  
 
Kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaan Ympäristönsuojelun maksutaksan hyväk-
syy Kosken Tl kunta ja Kosken Tl kunnan hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto. 
 
Maksutaksan päivitys on tullut ajankohtaiseksi ympäristönsuojelulaissa tapahtunei-
den muutosten myötä. Ympäristönsuojelulain viimeisin muutos (1166/2018) on hy-
väksytty 19.12.2018 ja tulee voimaan 1.2.2019.  
 
Ympäristönsuojelulain muutoksessa (1166/2018) lain 8 §:ään on lisätty ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille lupamenettelyn (27 §) ja rekisteröinti-
menettelyn (116 §) rinnalle 1.2.2019 voimaan tuleva ilmoitusmenettely (115 a §). 
Ilmoitusmenettely koskee ympäristönsuojelulakiin lisätyssä liitteessä 4 olevia toimin-
toja. Mikäli kyseisillä toiminnoilla on ympäristölupa, jää lupa lain voimaan tultua voi-
maan. Jos lupaa on tarpeen muuttaa olennaisen muutoksen perusteella tai 89 §:ssä 
säädetystä syystä lain voimaantulon jälkeen, sovelletaan 10 a luvussa säädettyä 
ilmoitusmenettelyä. Näiden ilmoitusten käsittelyhinnat on lisätty taksaan. 
 
Liitteen 4 mukaisten toimintojen lupien valvonta siirtyy ilmoituksenvaraisen toiminnan 
valvontaviranomaiselle 1.1.2020 alkaen. Tämä ei edellytä taksaan tarkennuksia. 
 
Taksamuutoksen yhteydessä myös poikkeuksellisten tilanteiden päätöksen maksua 
on pienennetty. Maksun suuruus on käytännössä todettu kohtuuttomaksi. 
 
Lisäksi taksaan tarkennettiin ympäristönsuojelulain aikaisemman muutoksen 
(437/2017) mukaisten uusien rekisteröitävien kohteiden kuten betoniasemat ja beto-
nituotetehtaiden rekisteröintimaksu. 
 
Lisäksi käsittelymaksujen kohtuullistamista koskevista määräyksistä on poistettu 
päällekkäisyyksiä. Lisäksi taksan lakiviittauksia on samalla tarkistettu. 
 
Liite 1. Ympäristönsuojelun maksutaksa esitys, muutokset näkyvät 
Liite 2. Ympäristönsuojelun uusi maksutaksa esitys sellaisenaan 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimus 
 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta tutustuu esitettyyn taksamalliin ja päättää esittää sen 

hyväksymistä kunnanvaltuustolle. 
 
Ympäristönsuojelulautakunta katsoo, että muutosten luonteesta johtuen kuntien kuu-
leminen taksasta ei ole tarpeen. 
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Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta tutustui esitettyyn taksamalliin ja päätti esittää sen hy-

väksymistä kunnanvaltuustolle. 
 
Ympäristönsuojelulautakunta katsoo, että muutosten luonteesta johtuen kuntien kuu-
leminen taksasta ei ole tarpeen. 
 
Kunnanvaltuusto päättää päätöksensä yhteydessä maksutaksan voimaantulon ajan-
kohdasta. 
 

 Ote pöytäkirjasta 
 Kosken Tl kunnanhallitus 
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5 §  Ympäristönsuojelulautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2019 
  
 Kosken Tl kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2017 / 37 § hyväksynyt talousar-

vion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021. Kunnanhallitus on koko-
uksessaan 26.11.2017 / 217 § päättänyt antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 
 
Talousarviojärjestelmään kuuluu, että viranhaltijat ja toimielimet hyväksyvät lopulliset 
valtuuston päätökseen perustuvat käyttösuunnitelmat, kun kunnanvaltuusto on hyväk-
synyt talousarvion. 
 
Hyväksyessään valtuuston päätökseen perustuvat käyttösuunnitelmat hallintokunti-
en/viranhaltijoiden on kohdistettava menot ja tulot tehtäväalueen/vastuualueen sisällä 
siten, että asetetut tavoitteet toteutuvat, toiminta ylläpidetään talousarvioon merkittyjen 
määrärahojen puitteissa ja talousarvioon merkityt tulot kerätään kunnalle. 
 
Liite 3. Käyttösuunnitelma 2019  
Liite 4. Käyttösuunnitelma 2019 kunnittain  
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2019. 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman vuodelle 2019. 

 
 
 



9 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 1/2019 
Ympäristönsuojelulautakunta 16.1.2019 
  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 

 

 

 
 

6 § Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen käytöstä poistetun öljysäiliön jät-
tämiseksi maaperään, AA, Aura 

  
 Asia 
 Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen: käytöstä poistetun maanalaisen 

öljysäiliön täyttäminen hiekalla ja jättäminen maaperään. 
 

 Päätöksen saaja 
 AA 

 
 Kohde 
 Auran kunnassa sijaitseva kiinteistö AA.  

 
 Hakemus 
 Hakija on toimittanut Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle hakemuksen ympä-

ristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi. Hakemus koskee Auran kunnan kiinteis-
töllä AA sijaitsevan käytöstä poistetun öljysäiliön täyttämistä hiekalla ja jättämistä 
maaperään.  
 
Kiinteistöllä talon takana lähellä naapurikiinteistön autokatosrakennusta sijaitsee 
maanalainen metallinen 2,8 m3 öljysäiliö. Säiliö on ollut käyttämätön pitkään ja säiliö 
on tarkastettu ja tyhjennetty 24.8.2018. Säiliössä ei ole havaittu vuotoja. Öljysäiliön 
jättämistä maaperään on perusteltu sillä, että öljysäiliö on hankalassa paikassa, 
koska muun muassa naapurissa sijaitsevan rivitaloyhtiön autokatos on rakennettu 
aivan lähelle rajaa muutaman metrin etäisyydelle öljysäiliöstä. Talon ja rivitaloyhtiön 
välissä on vielä kuusiaita, kuten myös tien varrella. Kaivinkonetta ei saa öljysäiliö 
lähelle ilman kuusiaidan ja muiden talon ympäristössä kasvavien puiden kaatoa ja 
nurmikon sotkemista. Säiliö täytettäisiin hiekalla. 
 
Ympäristönsuojelusihteeri on käynyt tutustumassa kohteeseen 4.12.2018. Käynnis-
tä ei ole laadittu erillistä tarkastuskertomusta. Öljysäiliö sijaitsi hankalassa paikassa 
siten, että säiliön poistaminen edellyttäisi puiden kaatamista. 
 

 Auran kunnan ympäristönsuojelumääräykset 
 Auran kunnan ympäristönsuojelumääräysten 9.6 §:n mukaan kiinteistön haltija tai 

omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanalaiset 
öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt sekä niiden putkistot poistetaan kiinteistöltä, kun 
niitä ei enää käytetä. Samalla tulee säiliöt puhdistaa asianmukaisesti ja tarkastaa 
mahdolliset vuodot.  
 
Mikäli öljysäiliön sijaitsee sellaisessa paikassa, että sen poistaminen on teknisesti 
vaikeaa tai poistamisesta voi aiheutua kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle, 
ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen säiliön poistamisvelvolli-
suudesta. Tällöin säiliö on puhdistettava ja tarkastettava Turvallisuus- ja kemikaali-
viraston päteväksi arvioimalla tarkastajalla ja säiliön täyttöputki on katkaistava ja 
tulpattava luotettavalla tavalla. Päätös säiliön kiinteistölle jättämisestä on liitettävä 
kiinteistön asiakirjoihin sekä merkittävä tontin asemapiirrokseen. 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n 3 momentin ja ympäristönsuojelumäärä-
ysten 16 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauk-
sessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä. 
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Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää haetun ympäristönsuojelumääräyk-

sistä  poikkeamisen Auran kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle  AA. Kiinteistöllä sijait-
sevan käytöstä poistetun ja puhdistetun maanalaisen öljysäiliön saa täyttää hiekalla 
ja jättää maaperään. 
 
Säiliön täyttöputki on katkaistava ja tulpattava luotettavalla tavalla.  
 
Kiinteistön haltijan vaihtuessa tiedot maaperään jätetystä säiliöstä tulee antaa uu-
delle haltijalle. Päätös säiliön jättämisestä maaperään tulee säiliön paikan osoitta-
van asemapiirroksen kera liittää kiinteistön asiakirjoihin. 
 

 Päätöksen perustelut 

 Saadun selvityksen perusteella voidaan todeta, että kiinteistön öljysäiliö sijaitsee 
kiinteistöllä siten, että se on teknisesti vaikea ja taloudellisesti kohtuutonta poistaa. 
Säiliön poistaminen edellyttäisi puiden kaatamista.  
 
Koska säiliö on puhdistettu ja tarkastettu asianmukaisesti, ei ympäristölle katsota 
aiheutuvan riskiä öljyn joutumisesta maaperään. Säiliön täyttäminen hiekalla estää 
mahdollisen vajoamisen. Säiliön ilma- ja täyttöputket tulee poistaa asianmukaisesti.  
 

 Sovelletut oikeusohjeet ja säännökset 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 202 § 

Auran kunnan ympäristönsuojelumääräykset 9.6. ja 16 § 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Lupa-asian käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 14.11.2016 hyväksy-

män Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukainen 90 €:n mak-
su ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittelemisestä.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 

30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on tämän päätöksen liittee-
nä. 
 

 Ote pöytäkirjasta 
 Päätöksen saaja 
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7 §  Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen käytöstä poistetun öljysäiliön jät-
tämiseksi maaperään, BB, Koski Tl 

  
 Asia 
 Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen: käytöstä poistetun maanalaisen 

öljysäiliön täyttäminen hiekalla ja jättäminen maaperään. 
 

 Päätöksen saaja 
 BB 

 
 Kohde 
 Kosken Tl  kunnassa sijaitseva kiinteistö BB. 

 
 Hakemus 
 Hakija on toimittanut Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle hakemuksen ympä-

ristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi. Hakemus koskee Kosken Tl kunnassa 
kiinteistöllä BB sijaitsevan käytöstä poistetun öljysäiliön täyttämistä hiekalla ja jät-
tämistä maaperään.  
 
Öljysäiliö sijaitsee keskeisellä paikalla piha-alueella ja säiliön ylöskaivaminen aihe-
uttaisi kohtuutonta haittaa pihamaalle ja tuhoaisi pihan puustoa ja istutuksia. Piha-
alueen tunnusmerkki 40 vuotta vanha tuija muun muassa kasvaa aivan säiliön vie-
ressä. 
 
Öljysäiliön puhdistus, tarkastus ja täyttö on alustavasti tilattu. 
 
Ympäristönsuojelusihteeri on käynyt tutustumassa kohteeseen 10.1.2019. Käynnis-
tä ei ole laadittu erillistä tarkastuskertomusta. Öljysäiliö sijaitsee karttaliitteen mu-
kaisesti lähellä asuinrakennuksen seinää ja lähistöllä on runsaasti puita.  
 

 Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräykset 
 Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräysten 9.6 §:n mukaan kiinteistön haltija 

tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanalai-
set öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt sekä niiden putkistot poistetaan kiinteistöltä, 
kun niitä ei enää käytetä. Samalla tulee säiliöt puhdistaa asianmukaisesti ja tarkas-
taa mahdolliset vuodot.  
 
Mikäli öljysäiliön sijaitsee sellaisessa paikassa, että sen poistaminen on teknisesti 
vaikeaa tai poistamisesta voi aiheutua kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle, 
ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen säiliön poistamisvelvolli-
suudesta. Tällöin säiliö on puhdistettava ja tarkastettava Turvallisuus- ja kemikaali-
viraston päteväksi arvioimalla tarkastajalla ja säiliön täyttöputki on katkaistava ja 
tulpattava luotettavalla tavalla. Päätös säiliön kiinteistölle jättämisestä on liitettävä 
kiinteistön asiakirjoihin sekä merkittävä tontin asemapiirrokseen. 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n 3 momentin ja ympäristönsuojelumäärä-
ysten 16 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauk-
sessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä. 
 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää haetun ympäristönsuojelumääräyk-
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sistä poikkeamisen Kosken Tl kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Hakala 284-416-2-
137. Kiinteistöllä sijaitsevan käytöstä poistetun ja puhdistetun maanalaisen öljysäili-
ön saa täyttää hiekalla ja jättää maaperään. Säiliön täyttöputki on katkaistava ja 
tulpattava luotettavalla tavalla.  
 
Kiinteistön haltijan vaihtuessa tieto maaperään jätetystä säiliöstä tulee antaa uudel-
le haltijalle. Päätös säiliön jättämisestä maaperään tulee säiliön paikan osoittavan 
asemapiirroksen kera liittää kiinteistön asiakirjoihin. 
 

 Päätöksen perustelut 
 Saadun selvityksen perusteella voidaan todeta, että kiinteistön öljysäiliö sijaitsee 

kiinteistöllä siten, että se on teknisesti vaikea ja taloudellisesti kohtuutonta poistaa. 
Säiliön poistaminen vaurioittaisi olemassa olevaa puustoa. Öljysäiliö sijaitsee myös 
melko lähellä asuinrakennusta. 
 
Mikäli säiliö on puhdistamisen ja tarkastamisen jälkeen todettu ehjäksi, ympäristölle 
ei katsota aiheutuvan riskiä öljyn joutumisesta maaperään. Säiliön ilma- ja täyttö-
putket tulee poistaa asianmukaisesti.  
 

 Sovelletut oikeusohjeet ja säännökset 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 202 § 

Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräykset 9.6. ja 16 § 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Lupa-asian käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 14.11.2016 hyväksy-

män Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukainen 90 €:n mak-
su ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittelemisestä.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 

30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on tämän päätöksen liittee-
nä. 
 

 Ote pöytäkirjasta 
 Päätöksen saaja 
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8 § Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa, T:mi Erkka Korpiaho Racing 
  
 Asia 
 Päätös maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee T:mi Erk-

ka Korpiaho Racingin moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaa kilpailujen ja har-
joitusten pysyvää harjoittamista maastossa. 
 

 Päätöksen saaja 
 T:mi Erkka Korpiaho 

CC 
 

 Laitos ja sen sijainti 
 Harjoittelu- ja kilpailualue sijaitsee Marttilan kunnassa kiinteistöillä Peltomäki 480-

408-2-10 ja Hakala 480-408-2-16 osoitteessa Niittysuontie 39, Marttila.  
 

 Luvan hakemisen peruste  
 Maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ta-

pahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan ja pysyvään järjestämiseen samas-
sa maastossa on haettava sen lisäksi mitä luvan- ja suostumuksenvaraisuudesta 
muualla laissa säädetään, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.  
 

 Lupaviranomaisen toimivalta 
 Maastoliikennelain 30 §:n mukaan lupaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuo-

jeluviranomainen.  
 
Marttilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Kosken Tl ympäristönsuo-
jelulautakunta. 
 

 Asian vireille tulo 
 Hakemus on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle 2.11.2018, jolloin 

asia on tullut vireille. Lupahakemusta on täydennetty 16.11.2018. 
 

 Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne 
 Toiminnalla ei ole aikaisempaa maastoliikennelain mukaista lupaa. Alueella on ai-

kaisemmin järjestetty useita kilpailutapahtumia ainoastaan meluilmoituksen varai-
sesti. 
 
Kiinteistö Peltomäki on luvanhakijan omistuksessa. Luvan hakijalla on kiinteistön 
Hakala 480-408-2-16 omistajan kanssa 30.3.2023 asti voimassa oleva kirjallinen 
sopimus kyseisen kiinteistön käyttämiseen kilpailujen ja harjoitusten järjestämiseen 
sekä maastoliikennelain mukaisen luvan hakemiseen kyseiselle toiminnalle. 
 
Alue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueella ei ole 
yleis- eikä asemakaavaa. 
 

 Toiminnan sijainti ja ympäristö 
 Toiminta-alue sijaitsee pelto- ja metsäalueella Niittysuontien varressa. Rata on lä-

himmillään noin 300 metrin etäisyydellä Salontiestä. 
 
Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat luvanhakijan asuinrakennus sekä kiinteistön Ha-
kala 480-408-2-16 asuinrakennus. Kiinteistön Hakala omistaja on antanut suostu-
muksen maansa käyttöön. Alueella on joka puolella asutusta noin 200 metrin etäi-
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syydestä toiminta-alueesta. 
 
Toiminta-alue on pääosin peltoa sekä pieni alue on metsää. Alueella ei tietojen mu-
kaan ole erityisiä luontoarvoja. Alueella on myös harjoitettu ajotoimintaa jo aiemmin. 
Lähin luonnonsuojelualue on 2,3 kilometrin päässä sijaitseva Välimetsän luonnon-
suojelualue. Paimionjoki sijaitsee alueen pohjoispuolella 4 km etäisyydellä. 
 

 Toiminnan kuvaus 
 Tarkoitus on harjoittaa peltoalueelle ja metsätielle jäädytetyllä radalla autoilla, 

moottoripyörillä ja muilla ajoneuvoilla kilpailu- ja harjoitustoimintaa vuosittain 1.12.-
15.4. välisenä aikana. Päivittäinen toiminta-aika on klo 10-18 välisenä aikana.  
Kilpailuja on enintään 3 kaudessa. Harjoituksia on enintään 80 tuntia kaudessa, 10 
tuntia viikossa, 0,5-3 tuntia päivässä ja neljänä päivänä viikossa. 
 
Kilpailutoimintaa on tarkoitus järjestää AKK Motorsport ry, Harraste moottoriurhei-
lun ja Suomen moottoriliiton määrittelemillä kilpa-autoilla tai moottoripyörillä. Kilpai-
luissa ajoneuvomäärä on maksimissaan 160 ajoneuvoa. Lähtöväli on minimissään 
30 sekuntia ja yhtäaikaisia ajoneuvoja radalla 6-8.  
 
Harjoitustoimintaa on tarkoitus harjoittaa autoilla, moottoripyörillä ja muilla moottori-
ajoneuvoilla. Harjoituksissa ajoneuvoja on enintään 30 kpl. Lähtöväli 1 minuutti ja 
yhtäaikaisia ajoneuvoja radalla 4-5. Moottoripyörillä harjoitellaan ainoastaan noin 2 
kilometrin pituisella pelto-osuudella. Radalla on korkeintaan 10 moottoripyörää ker-
ralla. 
 
Suurin toiminnasta aiheutuva haitta on melu. Kilpailujen aikaan myös liikenne Niit-
tysuontiellä on suurempaa tapahtuman alkaessa ja loppuessa. 
 
Autoille ja moottoripyörille tehdään melumittaukset ennen kilpailuja ja harjoituksia. 
Mahdollisten huoltojen aikana käytetään nesteitä läpäisemätöntä peitettä. Kilpai-
luissa paikalla on ambulanssi ja palokunnan yksikkö öljynimeytysvarustein ja sam-
muttimin. 
 

 HAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 Hakemuksesta tiedottaminen 
 Hakemuksesta on kuulutettu Kosken Tl ja Marttilan kuntien virallisilla ilmoitustaululla 

ja Kosken Tl kunnan internetsivuilla 20.11.-19.12.2018 sekä Auranmaan Viikkoleh-
dessä 20.11.2018. Lisäksi lupahakemuksesta on erikseen tiedotettu lähimpiä häi-
riintyviä kohteita. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävinä Kosken Tl ja Marttilan 
kunnan kunnanvirastoilla. 
 

 Tarkastukset ja selvitykset 
 Kohteessa ei ole käyty tarkastuksella hakemuksen johdosta.  

 
 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
 Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja. 

 
Hakemuksesta on jätetty yksi muistutus. Muistutuksessa todetaan, että lupa saisi 
nykyisellä hakemuksella olla voimassa 5 vuotta ja, että ajoaikaa tulisi rajoittaa ma-
su klo 8-20 väliselle ajalle. 
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Liite 5. Muistutus (11.12.2018 dnro 351-006/2018) 
 

 Vastine 
 Hakijalle käy 5 vuoden pituinen lupajakso tällä hakemuksella ja toiminta-aikaa onkin 

haettu esitettyä lyhyempänä klo 10-18 väliselle ajalle. 
 
Liite 6. Vastine (21.12.2018 dnro 351-009/2018) 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimus 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 LUPAPÄÄTÖS 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää T:mi Erkka Korpiaho Racing:lle 

maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan autojen, moottoripyörien ja muiden moot-
toriajoneuvojen harjoitteluradalle Marttilan kunnan kiinteistöille Peltomäki 480-408-
2-16 ja Hakala 480-408-2-16 osoitteessa Niittysuontie 39, Marttila.  
 
Päätöksessä on huomioitu saatu muistutus. 
 
Lupa myönnetään hakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti toteutet-
tuna: 

1. Rata-alue tulee merkitä selkeästi maastoon. Mikäli radassa on risteäviä 
reittejä, tulee risteyskohdat merkitä varoitusmerkein. Toimintaa tulee toteut-
taa ainoastaan hakemuksen karttaliitteessä radaksi merkityllä alueella, jää-
dytetyllä ajouralla.  
 

2. Rata-alueella saa ajaa autoilla, moottoripyörillä ja muilla moottoriajoneuvoil-
la. Radalla saa olla kerrallaan enintään 10 ajoneuvoa. Radalla saa ajaa 
1.12.-15.4. välisenä aikana klo 10-18 välisenä aikana. Kilpailuja saa kaudel-
la järjestää enintään 3 kpl. Harjoituksia saa järjestää enintään 80 tuntia 
kaudessa, 3 tuntia päivässä, 10 tuntia viikossa ja 4 päivänä viikossa. Radal-
la ei saa ajaa juhlapyhinä (itsenäisyyspäivä, joulu, uudenvuoden päivä, lop-
piainen, pääsiäinen). 

 

3. Asiattomien pääsy radalle tulee estää. Luvanhaltijan tai muun vastuuhenki-
lön tulee valvoa rata-aluetta ja sitä käyttäviä henkilöitä. Luvan haltijan tulee 
huolehtia, että rataa käyttävät tahot ovat tietoisia luvan velvoitteista ja nou-
dattavat niitä. Ajoradalle johtavan reitin yhteydessä tulee olla kyltti, johon on 
merkitty radan säännöt (mm. harjoitteluajat ja melurajat), tiedot imeytysai-
neen sijainnista sekä harjoitteluradan vastuuhenkilön yhteystiedot. 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tulee pitää ajan tasalla toiminnan 
vastaavasta henkilöstä ja ympäristönsuojeluviranomaisella tulee olla vas-
taavan henkilön yhteystiedot.  

4. Maaperään tai vesistöön ei saa päästää polttoainetta tai muita niitä pilaavia 
aineita. (YSL 7, 16-17 §) 

 

5. Öljyvahinkojen torjumiseksi tulee alueella olla riittävästi imeytysaineita sekä 
astia johon pilaantunutta ainesta voidaan varastoida. Imeytysaineet ja astia 
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tulee olla helposti saatavilla. Mahdollisesta onnettomuustapauksesta on vä-
littömästi ilmoitettava pelastusviranomaiselle sekä mahdollisuuksien mu-
kaan mahdollisimman viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
(YSL 15, 134 §)  
 

6. Ajoneuvoille ei saa tehdä perushuoltoja alueella. Autoja saa huoltaa ja tan-
kata ainoastaan huoltomaton päällä kyseisiä toimintoja varten osoitetuissa 
paikoissa varikko- tai piha-alueella.  

 

7. Melutaso ei saa häiriintyvissä kohteissa asumiseen käytettävien alueiden 
oleskelupihoilla ylittää A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 
55 dB eikä loma-asumiseen käytettävien alueiden oleskelupihoilla päiväoh-
jearvoa 45 dB A (LAeq). Mikäli melutason voidaan olettaa ylittyvän, tulee lu-
vanhaltijan viipymättä ryhtyä tarvittaviin toimiin meluhaitan pienentämiseksi 
(Vnp 003/1992 2 §). 
 

8. Autoissa tulee olla asianmukainen äänenvaimennus. Kunkin auton meluta-
so tulee tarkastaa ennen radalla ajoa. Autojen melutasoa on seurattava 
myös ajaessa ja varmistettava ettei melupäästö ylitä 110 dB (A) mitattuna 
aikavakiolla ”slow” 0,5 metrin etäisyydellä pakoputken päästä 45 asteen 
kulmassa, moottorin kierrosluvun ollessa 3500 r/min.  

9. Kilpailutapahtumista tulee ilmoittaa vähintään viikkoa ennen tapahtumaa 
alueen vakituisille asukkaille sekä loma-asukkaille. 
 

10. Luvanhaltijan tulee huolehtia alueen jätehuollosta siten ettei roskaantumista 
pääse syntymään. Alueella tulee kunakin ajankohtana olla riittävästi jättei-
den keräysvälineitä ja niitä tulee tyhjentää tarpeen mukaisesti. Tilaisuuksien 
jälkeen alueen mahdollinen siivous tulee suorittaa viipymättä. 

 

11. Ympäristönsuojeluviranomainen tekee tarpeen mukaan tarkastuksia alueel-
la lupamääräysten toteutumisen arvioimiseksi. (YSL 172 §) 
 

12. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erikseen velvoittaa toiminnan-
harjoittajan tekemään lisäselvityksen alueen käyttöön ja ympäristövaikutuk-
siin liittyen (kuten melumittaukset), mikäli lisäselvitys katsotaan tarpeellisek-
si. 

 

13. Rata-alueen käytöstä tulee pitää kirjaa, josta selviää ainakin seuraavat asi-
at: 

 ajokertojen lukumäärä, ajoaika ja ajopäivät 

 osallistujien lukumäärä 

 häiriöt ja muut onnettomuustilanteet sekä niiden torjunta 
 

Käyttöpäiväkirjat tulee pyydettäessä esittää kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle. 

 
 

 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
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 Yleiset perustelut 
Maastoliikennelain 30 §:n mukaan luvan edellytyksenä on, että toiminta täyttää riit-
tävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa 
luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytöl-
le tai muulle yleiselle edulle sekä, että toiminnan järjestämiseen on saatu alueen 
omistajan tai haltijan kirjallinen lupa. 
 
Lupamääräysten perustelut 
Lupamääräykset 1-2 on annettu toiminta-alueen rajaamiseksi sekä alueen turvalli-
sen käytön rajaamiseksi. Lisäksi toiminta-aikojen ja ajoneuvojen rajaamisella pyri-
tään vähentämään rata-alueen meluhaittoja sekä maaston kulumista. 
 
Lupamääräyksellä 3 varmennetaan, että aluetta käyttävät henkilöt olisivat tietoisia 
luvasta ja luvan rajoitteista. Tällä varmistetaan alueen hallittu käyttö sekä valvonta 
sekä se, että tarvittaessa alueen toiminnasta kulloinkin vastaava henkilö on mahdol-
lista saada viipymättä kiinni. 
 
Maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantuminen on tarpeen ennakolta estää 
riittävin varotoiminta. Lupamääräyksillä 4-6 varmennetaan ettei toiminnasta aiheudu 
ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaista maaperän pilaantumista tai 17 §:n mukaista 
pohjaveden pilaantumista. 
 
Lupamääräyksillä 7-9 varmennetaan ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa 
häiriintyville kohteille. Alueen lähimmille häiriintyville kohteille on tiedotettava kilpai-
lutapahtumista ajoissa, jotta nämä voivat varautua tapahtumiin. Yhteystietojen an-
taminen on välttämätöntä, jotta asukkaat voivat halutessaan pyytää lisätietoja tai 
antaa palautetta. 
 
Lupamääräyksellä 10 varmistetaan ettei alueella tapahdu jätelain mukaista ros-
kaantumista. 
 
Lupamääräyksillä 11-13  varmennetaan, että toiminta on luvanmukaista. 
 

 LUVAN VOIMASSAOLO 
 Lupa on voimassa 30.3.2023 asti.  

 
 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 Päätöstä, johon saa vaatia oikaisua, ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on 

saanut lainvoimain.  
 

 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
 Maastoliikennelaki (1710/1995) 30 § 

Hallintolaki (434/2003) 49 f § 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 15, 16, 17, 134, 172 § 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa (Kosken Tl kunnanvaltuusto 
14.11.2017, 53 §)  
  

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Luvan käsittelystä peritään hakemuksen tiedottamisesta Auranmaan Viikkolehdes-

sä aiheutuneet lehtikuulutuskulut 280 €. 
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Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen Kosken Tl ympäristön-

suojelulautakunnalle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaa-
timuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Viranomainen saa lisäksi vaatia oi-
kaisua, jos laissa niin säädetään tai jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen 
valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen. 
 

 Jäljennös päätöksestä 
 Toiminnanharjoittaja 

Muistuttaja 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Lounais-Suomen poliisilaitos 
Marttilan kunta, kunnanhallitus 
Marttilan kunta (nähtävänä pidettäväksi, 30 pv) 
Kosken Tl kunta (nähtävänä pidettäväksi, 30 pv) 
 



19 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 1/2019 
Ympäristönsuojelulautakunta 16.1.2019 
  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 

 

 

 
 

9 §  Ympäristölupapäätös, Kosken Betonielementti Oy, Koski Tl 
  

 LUPAHAKEMUS 
 

 Asia 
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 

13 f (muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu jätelain soveltamisalaan 
kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista) mukainen ympäris-
tölupa betonijätteen hyödyntämiselle maarakentamisessa betonielementtitehtaan 
piha-alueella. 
 

 Luvan hakija 
 Kosken Betonielementti Oy 

Turuntie 107 
31500 Koski Tl 
 
Liike- ja yhteisötunnus: 
2181441-7 
 
Yhteyshenkilö: Marko Koski 
 

 Laitos/toiminta ja sen sijainti 
 Toiminta sijaitsee Kosken Tl kunnassa kiinteistöillä Metsäritari 284-407-1-39 ja 284-

402-1-40 osoitteessa Turuntie 107, Koski Tl.  
 

 Luvan hakemisen peruste 
 Ympäristönsuojelulaki 27 § 1 momentti ja liite 1 taulukko 2 kohta 13 f. 

 
 Lupaviranomaisen toimivalta 
 Ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin ja valtioneuvoston asetuksen ympäristön-

suojelusta 2 §:n 1 momentin 12 f kohdan mukaan toimivaltainen lupaviranomainen on 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta.  
 

 Asian vireille tulo 
 Hakemus on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle 30.8.2018 (dnro 

300-001/2018).  
 

 Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne 
 Jätteen maarakennuskäytöllä ei ole aikaisempaa lupaa. Toiminnanharjoittajan beto-

nielementtitehtaalla on Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 6.10.2011 / 67 § 
myöntämä ympäristölupa betonielementtien valmistukseen. 
 
Alue on Varsinais-Suomen liiton 13.12.2013 hyväksymässä maakuntakaavassa (ym-
päristöministeriön 20.3.2013 vahvistama) merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi (t201). 
Kosken Tl kunnanvaltuuston 20.1.1999 hyväksymässä oikeusvaikutuksettomassa 
yleiskaavassa sijoituspaikka on merkitty teollisuusrakentamisen reservialueeksi (Tres).  
 
Kosken Tl kunnanvaltuuston 29.5.2017 hyväksymässä Koivukylän osayleiskaavassa 
hakemuksen mukainen alue on merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi (T) ja sen län-
sipuolella oleva alue maa- ja metsätalousvaltainen alue (M) on rajattu teollisuusra-
kentamisen reservialueeksi (Tres).  
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Alueella on vireillä myös asemakaavahanke, jonka tavoitteena on olemassa olevan 
teollisuusalueen luonteva laajentuminen uuden asemakaavan periaatteiden mukai-
sesti.  
 

 Toiminta sijainti ja sen ympäristö 
 Hyötykäyttöalue sijaitsee Kosken Betonielementti Oy:n betonielementtitehtaan piha-

alueella Kosken Tl kunnassa kiinteistöillä Metsäritari 284-407-1-39 ja 284-402-1-40 
osoitteessa Turuntie 107, Koski Tl.  
 
Toiminta ei sijoitu tärkeälle tai muullekaan vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesi-
alueelle. 
 
Osa hyötykäyttöalueesta sekä betonielementtitehdas sijaitsevat samalla kiinteistöllä 
kattoristikoita valmistavan laitoksen kanssa Valtatien 10 eteläpuolella. Valtatie 10:n 
pohjoispuoli on pientä metsikköä lukuun ottamatta peltoa. Kiinteistön länsipuolella 
omalla kiinteistöllään sijaitsee valmisbetoniasema jonka takana on peltoa. Maasto 
alueen itä- ja eteläpuolella on metsää. Itäpuolella on ympäristölupa 78 000 broilerin 
kasvattamolle, jota ei ole vielä rakennettu. 
 
Lähimmät häiriintyvät asuin- ja vapaa-ajanrakennukset ovat Valtatie 10:n pohjoispuo-
lella yli 400 metrin päässä. 
 
Paimionjoki virtaa alueen eteläpuolella noin 2 kilometrin päässä.   
 

 Hyötykäyttötoiminta 
 Betonielementtitehtaan piha-aluetta on jo tietyltä alueelta nostettu ja vahvistettu jäte-

betonilla, joka on murskattu palakokoon 200 mm. Nyt haetaan ympäristölupaa tälle jo 
aikaisemmin tehdylle täytölle sekä betonijätteen hyödyntämiselle saman alueen yh-
teydessä jatkossa. Hyötykäytetyn ja hyötykäytettävän betonin palakoko on enintään 
200 mm. Hyötykäyttöaluetta on tarkoitus käytettään ja on jatkossa tarkoitus käyttää 
varastokenttänä. Hyötykäyttö on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 loppuun mennessä. 
Kaikki hyötykäytettävä betonijäte on peräisin betonielementtitehtaan omasta tuotan-
nosta. Betonijätettä ei vastaanoteta muualta. Tuotannossa rikkoutuvia tai laadultaan 
viallisia elementtejä ei käytetä maarakentamisessa. Elementtijäte myös varastoidaan 
erillään. 
 
Hyötykäyttöalue on tuotantohallien itä- ja pohjoispuolella tilan Metsäritari 284-407-1-
39 itäosassa ja nimettömän kiinteistön 284-402-1-40 länsiosassa. Jo hyödynnetyn 
alueen pinta-ala on 1 500 m2. Alueen lopullinen pinta-ala tulee olemaan noin 4 800 
m2 ja hyödynnettävän betonijätteen määrä noin 4 800-5 800 m3.Tarkoituksena on 
hyödyntää 10 500-12 800 tonnia jätettä vuoden 2023 loppuun mennessä. Betonijätet-
tä käytetään jakavana/kantavana kerroksena tasatun moreenimaan päällä 30-150 cm 
paksuisena kerroksen. Kerrospaksuus ei missään kohtaa ylitä 150 cm. Kerrosraken-
ne tiivistetään rakentamisen yhteydessä ja viimeistellään peittämällä täyttökerros 
vähintään 15 cm kerroksella soramursketta (ø 0-64, pinnalla ø 0-32). 

 
Hyödynnettävä jäte on betonielementtitehtaan tuotannosta ylijäänyttä betonia sekä 
betoniautojen pesun yhteydessä niiden betonisäiliöistä irronnutta betonia ja pesuki-
viä, jotka on tyhjennetty pihalla sijaitsevaan pesuvesialtaaseen. Betoniliete ja pesuki-
vet nostetaan aika-ajoin altaista ja valutetaan kuivaksi betonialustalla. Pienessä mää-
rin mukana on myös yrityksen tuotantohalleissa sijaitsevien pesualtaiden pohjalle 
laskeutunutta lietettä.  
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Betonijätettä varastoidaan betonielementtitehtaan luvan varaisesti ennen murskausta 
Metsäritari kiinteistön eteläosassa mäen päällä. Valuista ylijäänyt betonijäte on sijoi-
tettu kalliopohjaiselle alueelle, joka on vuosien mittaan vahvistunut betonilla. Normaa-
listi valuista yli jäänyt betoni kovettuu välivarastointialueella. On kuitenkin mahdollista, 
että betonia voi sateiden ja sulamisvesien mukana päästä ympäristöön, koska väliva-
rastointipaikka on ympäristöään korkeammalla. Ylijäämäbetonista muotoillaan väliva-
rastointialueelle suojarakenne/-valli, joka estää kuivatusvesien valumisen ympäris-
töön. 
 
Hakemuksessa betonijätettä ilmoitetaan varastoitavan betonielementtitehtaan väliva-
rastointipaikassa kunnes sitä on murskattavaksi sopiva määrä, noin 200 m3. Väliva-
rastoitu betonijäte murskataan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta 200 mm palako-
koon. Murskauskertoja on kahdesta kolmeen kertaan vuodessa.  
 
Betonijätteen välivarastointipaikkaa tullaan käyttämään välivarastointiin betoniele-
menttitehtaan alueella nyt haetun hyötykäytön jälkeenkin. Elementtitehtaan betonijät-
teen välivarastointi, välivarastointialueen ennallistaminen betoniasematoiminnan 
päättyessä sekä betonijätteen murskaus kuuluvat betonielementtitehtaan ympäristö-
lupaan. 
 
Betonielementtitehtaan ympäristöluvassa on edellytetty valmiin betonimurskeen hait-
ta-aineiden tutkimista valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakentamisessa (591/2006) mukaisesti jokaisella murskauskerralla. Viiden vuo-
len välein on esitetty tehtäväksi laajempi ns. perustutkimus ja muina vuosina suppe-
ampi laadunvalvontatutkimus. Luvassa on todettu myös, että ylijäämäbetoni ja pesu-
liete tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. Mikäli tuotetta käytetään maaraken-
tamisessa, tulee toiminnassa noudattaa ympäristönsuojelulakia ja valtioneuvoston 
asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006). Nyky-
ään asetus (591/2006) on korvattu valtioneuvoston asetuksella eräiden jätteiden hyö-
dyntämisestä maarakentamisessa annetulla asetuksella 843/2017.  
 
Kosken Betonielementti Oy:n tehtaalle on laadittu oma laadunvarmistusjärjestelmä, 
jonka mukaisesti betonijätteen laatua seurataan. Laadunvarmistusjärjestelmä on val-
tioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisesta 
843/2017 mukainen. Betonijätteen laatua on tutkittu ns. MARA-asetuksien mukaisesti 
(VNA 591/2006, 403/2009, 843/2017) vuosina 2016 ja 2018. Tutkimusten perusteella 
betonijäte on luokiteltu tavanomaiseksi jätteeksi luokitusnumerolla 10 13 14, betonijä-
te ja betoniliete. Kummallakin tutkimuskerralla näytteestä tutkittujen metallien sekä 
orgaanisten haitta-aineiden kokonaispitoisuudet ja liukoiset pitoisuudet olivat alhaisia 
ja täyttivät tutkimushetkellä voimassa olevat maarakennushyötykäyttökriteerit.  
 
Betonijätteen kuljetuksen osalta liikennöinti on sisäistä ja tapahtuu piha-alueella väli-
varastointi-alueen ja hyödyntämispaikan välillä. 
 

 Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen 
 Hyötykäyttötoiminnassa ei kulu vettä eikä polttoaineita lukuun ottamatta muita kemi-

kaaleja.  
 
Energiaa toiminnassa kuluu betonijätteen murskaamiseen, täyttöön siirtämiseen ja 
maarakentamiseen. Ainoastaan maarakentamisen energiankäyttö kuuluu tämän ym-
päristöluvan piiriin. Merkittävää polttoaineen säästöä saavutetaan, kun betonijätettä 
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ei kuljeteta syntypaikalta muualle hyödynnettäväksi.  
 
Ympäristöriskit eivät eroa betonielementtitehtaan muusta toiminnasta. Mahdollisten 
murskaimen tai työkoneiden öljy- ja polttoainevuotojen varalta piha-alueella on imey-
tysainetta. 
 
Hakemuksen mukaan päästöjä vesistöön tai viemäriin ei synny. Pölypäästöt ilmaan 
ovat mahdollisia, mutta vähäisiä betonijätteen murskauksen yhteydessä. Mahdollinen 
haitta on kuitenkin lyhytaikaista ja paikallista. 
 
Päästöjä maaperään ja pohjaveteen ei synny. 
 
Työkoneiden aiheuttamaa melua syntyy betonijätteen murskauksen ja kentän raken-
tamisen yhteydessä. Syntyvä haitta on ajoittaista ja lyhytaikaista. 
 
Toiminnalla pyritään vähentämään jätteiden määrää hyödyntämällä omassa tuotan-
nossa syntynyttä betonijätettä maarakentamisessa. Kun hyödyntäminen tapahtuu 
omalla kiinteistöllä, vältytään betonijätteen kuljettamiselta.  
 
Varsinaisesti betonijätteen käsittelyssä ei synny jätteitä.   
 

 Toiminnan vaikutukset ympäristöön ja paras käyttökelpoinen tekniikka 
 Lupahakemuksen mukaan toiminnalla ei ole vaikutusta ympäristöön, luontoon tai 

vesistöihin. Jätebetonin kuljettamisen väheneminen vaikuttaa ilmapäästöihin. Varsi-
nainen murskauksen yhteydessä tapahtuva pölyäminen on vähäistä.  
 
Toiminnassa syntyvä melu on lyhytaikaista ja ajoittaista eikä lupahakemuksen mu-
kaan merkittävästi poikkea kiinteistöllä muutoin syntyvästä melusta. 
 
Betonielementtitehtaan toiminnassa on lisätty IT-betonin käyttöä, joka niin sanotusti 
itse tiivistyvänä betonina vähentää betonijätteen syntymistä. 
 
Lupahakemuksen mukaan toiminta on tapahtunut ja tulee tapahtumaan voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti. Jätebetonin laatua on tarkkailtu ja sen laatu ei ase-
ta rajoitteita sen käyttämiselle kyseisessä toiminnassa.  
 
Hyötykäyttötoimintaa tarkkaillaan seuranta- ja tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Be-
tonijätteen laatua tarkkaillaan MARA-asetuksen (843/2017) laadunvarmistusjärjes-
telmän mukaisesti. Betonielementtitehtaalla syntyvästä betonijätteestä on vuonna 
2016 teetetty betonijätteen hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perustutkimus, 
jonka yhteydessä jäte on luokiteltu tavanomaiseksi jätteeksi jätteen luokitusnumerolla 
10 13 14 betonijäte ja betoniliete (Vna jätteistä 179/2012 liite 4). 
 
Laadunvarmennusjärjestelmän mukaan jätebetonia syntyy yrityksen toiminnassa noin 
1 000 tonnia vuodessa. Betonijätteen laadunvalvontatutkimukset on kohdennettu 
betonielementtitehtaalta syntyvään jätebetoniin, joka on välivarastoitu. Betonijätteestä 
on teetetty valtioneuvoston asetuksen 843/2017 liitteen 3, kohdan 2.2 taulukossa 2 
luetellut määritykset. Näytteet otetaan välivarastointialueella olevasta betonijätteestä. 
Betonista otetaan 20 osanäytettä eri syvyyksistä ja eri puolilta aluetta. Osanäytteet 
sekoitetaan keskenään ja varsinaiseksi näytteeksi otetaan kokoomanäytteenä vajaa 
sangollinen betonia. Sanko suljetaan huolellisesti ja esimerkiksi teipataan kiinni. Näy-
te toimitetaan laboratorioon lähetteen kera. Suunnitelman mukainen näytteenotto on 
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aloitettu kesällä 2018. Suunnitelman mukaan näytteet otetaan välivarastoitavasta 
jätteestä joka toinen vuosi.  
 
Näytteistä määritetään liukoisuus antimonin (Sb), arseenin (As), bariumin (Ba), kad-
miumin (Cd), kromin (Cr), kuparin (Cu), lyijyn (Pb), molybdeeni (Mo), nikkelin (Ni), 
seleenin (Se), sinkin (Zn), vanadiinin (V), elohopean (Hg), kloridin (Cl-), sulfaatin 
(SO4

2-), fluoridin (F2-) sekä liukoisen orgaanisen hiilen osalta (DOC). 
 
Kokonaispitoisuus tutkitaan PAH-yhdisteistä, PCB-yhdisteistä ja öljyhiilivedyistä 
(≥C10-C40). Määritykset teetetään kiinteiden jätteiden tutkimiseen akkreditoidussa 
laboratoriossa, joka vastaa tutkimus- ja määritysmenetelmien sekä analyysien suori-
tuksen oikeellisuudesta sekä tutkimustulosten vertaamisesta asetuksen raja-arvoihin. 
 
Betonijäte on pääosin betonielementtien valmistuksesta yli jäänyttä betonia. Lisäksi 
betonijätettä muodostuu betoniautojen säiliöiden pesun yhteydessä, kun säiliöstä 
pestävä betoni ja pesukivet tyhjennetään yrityksen pihalla sijaitsevan pesupaikan 
saostusaltaisiin. Saostusaltaiden pohjalle saostuvasta lietteestä valutetaan ylimääräi-
nen vesi ennen sen siirtämistä jätebetonin joukkoon. Pienissä määrin mukana on 
myös hallissa sijaitsevan pesualtaan pohjalle laskeutuvaa lietettä. Allas tyhjennetään 
2-3 kertaa vuodessa. Muutoin betonijätteessä ei ole mukana epäpuhtauksia kuten 
eristeitä, valurautoja tai raudoituksia. Elementeiksi valmistettu betoni ja rikkoutuneet 
elementit eivät kuuluu laadunvarmistusjärjestelmän piiriin.  
 
Betonijäte murskataan 200 mm palakokoon ja materiaalin tekninen kelpoisuus var-
mistetaan.  
 
Laadunvarmistusjärjestelmä ajantasaisuus varmistetaan joka toinen vuosi ja samas-
sa yhteydessä käydään läpi myös mahdolliset muut betonijätteen laatuun ja hyödyn-
tämiseen vaikuttavat tekijät. 
 
Laadunvalvontatutkimusten tulokset käydään läpi heti niiden valmistuttua ja mahdolli-
siin poikkeamiin ja raja-arvon ylityksiin reagoidaan välittömästi. Betonimursketta ei 
hyödynnetä ennen laadunvarmistusjärjestelmän edellyttämiä vaatimuksia. 
 

 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 
 Käsittelyyn liittyvät häiriö- ja vaaratilanteet ovat vastaavia kuin yrityksen muussakin 

toiminnassa ja liittyvät murskaus- ja kuljetuskaluston vioittumisiin sekä työskentelyn 
yhteydessä tapahtuviin tapaturmiin. Korjaavina toimenpiteinä öljy- ja polttoainevuoto-
jen varalta piha-alueella on imeytysainetta. Tapaturmia voidaan estää ohjeistuksilla ja 
oikealla työskentelyllä.  
 

 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 Lupahakemuksen täydentäminen 
 Hakemusta on täydennetty lisäselvityksellä 28.9.2018 (dnro 300-002/2018). Lisäselvi-

tyksessä on tarkennettu muun muassa murskatun jätteen palakokoa ja lisäksi toimin-
nanharjoittaja esitti ettei toiminnalle tarvitsisi asettaa ympäristönsuojelulain 59 §:n 
mukaista vakuutta. Toiminnanharjoittaja katsoo, että vakuudella katettavat kustan-
nukset ovat ympäristöluvan mukaista toimintaa lopetettaessa vähäiset.   
 

 Lupahakemuksesta tiedottaminen 
 Asian vireilläolosta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti 20.11.-

19.12.2018 Kosken Tl kunnan ilmoitustaululla ja Kosken Tl kunnan internetsivuilla. 



24 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 1/2019 
Ympäristönsuojelulautakunta 16.1.2019 
  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 

 

 

 
 

Ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 20.11.2018. Lisäksi 
lupahakemuksesta on 16.11.2018 erikseen tiedotettu niitä asianosaisia, joita asia 
erityisesti koskee. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Kosken Tl kunnanvi-
rastolla.   
 

 Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset 
 Kohteessa suoritettiin tarkastus 8.6.2018. Tarkastuskäynnillä käytiin läpi hakemuk-

seen ja toimintaan liittyviä asioita. Tarkastuksesta laadittiin erillinen tarkastuskerto-
mus (dnro 276-001/2018) joka on liitetty hakemusasiakirjoihin. 
 

 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
 Kosken Tl terveydensuojeluviranomaisena toimii Liedon kunnan terveydensuojeluvi-

ranomainen. Terveydensuojeluviranomainen totesi sähköpostitse 21.12.2018 (dnro 
300-008/2018) ettei terveydensuojeluviranomaisella ole huomautettavaa hakemuk-
sesta. 
 
Kosken Tl kunnanhallitus toteaa 19.12.2018 saapuneessa lausunnossaan (dnro 300-
007/2018), ettei kunnanhallituksella ole huomautettavaa ympäristölupahakemukses-
ta.  
 
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.  
 
Liite 7. Lausunto, Liedon kunta, Ympäristöterveydenhuolto, 21.12.2018 (dnro 300-
008/2018) 
Liite 8. Lausunto, Kosken Tl kunnanhallitus, 10.12.2018 (dnro 300-007/2018) 
 
 

 Hakijan vastine 
 Lausunnosta ei ole pyydetty vastinetta. 

 
Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimus 
 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 LUPAPÄÄTÖS 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää Kosken Betonielementti Oy:lle ympä-

ristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan betonijätteen hyödyntämiselle maa-
rakentamisessa betonielementtitehtaan piha-alueella Kosken Tl kunnassa kiinteistöil-
lä Metsäritari 284-407-1-39 ja 284-402-1-40 osoitteessa Turuntie 107, Koski Tl. 
 
Päätöksessä on huomioitu saatu lausunto.  
 
Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla, ellei lupamääräyksissä 
toisin määrätä.  
 

 LUPAMÄÄRÄYKSET 
 Betonijätteen hyödyntäminen 
 

1. Betonielementtitehtaalla muodostuvaa tavanomaiseksi betonijätteeksi luoki-
teltavaa betonijätettä (10 13 14 betonijäte ja betoniliete) saa murskattuna 
hyödyntää maarakentamisessa hakemuksen mukaisesti enintään 5 800 m3 
(12 800 tonnia). Hyötykäyttö tulee sijoittaa hakemuksessa estettyyn paik-
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kaan. Toiminta-alueella ei saa hyödyntää muualta tuotavaa betonimursketta. 
 

2. Jätettä sisältävän rakennekerroksen etäisyys pohjaveden enimmäiskorkeu-
desta tulee olla vähintään yksi metri ja maarakentamiskohteen etäisyys vesi-
lain (587/2011) 1 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta vesistöstä, 
talousvesikäyttöön tarkoitetusta kaivosta ja lähteestä tulee olla vähintään 30 
metriä. 

3. Kenttärakenteessa hyödynnettävän betonimurskeen palakoko saa olla enin-
tään 200 mm. Mursketta saa hyödyntää enintään 1,5 metrin paksuisena ker-
roksena.  

4. Betonimurskekerros tulee peittää vähintään 10 cm paksuisella kerroksella 
pilaantumatonta luonnon maa- tai kiviainesta tai päällystää asfaltilla, jonka 
tyhjätila on enintään 5 % tai muulla vastaavalla materiaalilla siten, että enin-
tään 5 % sadevedestä imeytyy rakenteeseen. Peittäminen tai päällystäminen 
tulee tapahtua 12 kuukauden kuluessa betonijätemurskeen levittämisestä. 
Betonijätettä saa varastoida hyödyntämispaikalla enintään 12 kuukautta en-
nen hyödyntämistä. 

5. Hyötykäytettävän betonijätteen laadunhallinnassa ja haitallisten aineiden tut-
kimisessa tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyö-
dyntämisestä maarakentamisessa (843/2017) liitteessä 3 sekä elementtiteh-
taan laadunhallintaohjelmassa annettuja vaatimuksia. Laadunvarmennukse-
na hyötykäytettävästä jätteestä tulee ennen sen hyötykäyttöä olla joka toinen 
vuosi tutkittuna varastointialueelta otetusta 20 osanäytteen kokoomanäyt-
teestä antimonin (Sb), arseenin (As), bariumin (Ba), elohopean (Hg), kad-
miumin (Cd), kromin (Cr), kuparin (Cu), lyijyn (Pb), molybdeenin (Mo), Nikke-
lin (Ni), seleenin (Se), sinkin (Zn) vanadiinin (V), fluoridin (F2-), kloridin (Cl-), 
sulfaatin (SO4

2-) sekä liukoisen hiilen (DOC) liukoisuus. Lisäksi näytteestä tu-
lee olla tutkittuna PAH-yhdisteiden, PCB-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen ≥C10-
C40 kokonaispitoisuus.  

6. Hyötykäytettävän betonijätteen haitallisten aineiden liukoisuus ja pitoisuus 
eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämises-
tä maarakentamisessa (843/2017) liitteessä 2 peitetylle kenttärakenteelle 
säädettyjä raja-arvoja eli jätteen tulee olla ympäristökelpoista. Mikäli rakenne 
päällystetään, haitallisten aineiden liukoisuus ja pitoisuus eivät saa ylittää 
päällystetylle kenttärakenteelle säädettyjä raja-arvoja. 

7. Betonijätteen hyötykäyttöalue tulee salaojittaa. Salaojavedet ja hulevedet 
tulee johtaa pois alueelta yhden keruukaivon kautta siten, että alueelta ympä-
ristöön johdettavien vesien haitta-ainepitoisuudet voidaan tarvittaessa tutkia. 

 
 Melu, pöly 
 

8. Melu ei missään toiminnan vaiheessa saa ylittää häiriintyvissä kohteissa 
asumiseen käytettävien alueiden oleskelupihoilla A-painotetun ekvivalenttita-
son (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä loma-asumiseen käytettävi-
en alueiden oleskelupihoilla päiväohjearvoa (klo 7-22) 45 dB. 

9. Toiminta ei saa aiheuttaa alueen ulkopuolelle kulkeutuvaa pölyhaittaa.  
 

 Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 
 

10. Mahdollisista häiriöistä ja poikkeuksellisista tilanteista, jotka ovat aiheuttaneet 
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tai saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, on välittömästi ilmoitet-
tava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on välit-
tömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai 
vähentämiseksi sekä poikkeuksellisen tilanteen uusiutumisen ehkäisemisek-
si.  

 
 Paras käyttökelpoinen tekniikka 
 

11. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa erityisesti ympä-
ristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varaudut-
tava tilan oloihin soveltuvan tekniikan käyttöönottoon.  

 
 Vakuus 
 

12. Jätteen hyötykäyttötoiminnalta maarakentamisessa ei edellytetä jätteenkäsit-
telytoiminnan vakuutta. 

 
 Jätteenkäsittelyn seuranta, tarkkailu ja raportointi 
 

13. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnasta ja hyötykäytetystä jäte-
materiaalista. Toimintaa koskevat tiedot tulee toimittaa kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle vuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: 

 hyötykäytetyn jätemateriaalin jätenimike, jätetunnus, vuotuinen määrä ja 
kokonaismäärä 

 selvitys jätteen toteutuneesta peittämisestä tai päällystämisestä 

 maarakennustöiden toiminta-ajat (pvm) 

 lupamääräysten mukaiset tutkimustulokset hyötykäytetystä jätteestä 

 tiedot toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeukselli-
sista tilanteista 

14. Toiminnanharjoittajan on maarakentamisen päätyttyä annettava valvontavi-
ranomaiselle selvitys siitä, miten luvan mukainen jätteen hyödyntäminen on 
kokonaisuudessaan toteutunut.  

15. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan lopettamisesta 
tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta 
hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Mikäli toiminta muuttuu tai laa-
jenee oleellisesti, tulee toiminnalle hakea uusi ympäristölupa.  

 
 Asetuksen ja muiden säädösten noudattaminen  
 Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn lu-

van määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voi-
massaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.  
 

 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset 
 Hakemusasiakirjojen ja tämän päätöksen mukaisesti harjoitettu toiminta täyttää ym-

päristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset 
sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty, kun ote-
taan huomioon annetut lupamääräykset.  
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Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, 
merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjave-
den pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai vedenhankinnan 
tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan 
vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua koh-
tuutonta rasitusta. Toiminta täyttää jätelain vaatimukset jätteiden määrän vähentämi-
sestä ja jätteiden hyödyntämisestä. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toi-
minnan aiheuttaman pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen 
kaavamääräykset. 
 
Annettujen lupamääräysten ja hakemuksen mukaisesti toimittaessa toiminnan voi-
daan arvioida olevan tämän hetkisen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista. 
 

 Lupamääräysten perustelut 
 Lupamääräykset 1-7. Lupamääräykset on annettu sen varmistamiseksi, että betoni-

jätteen hyötykäyttö maarakentamisessa ei aiheuttaisi haittaa ympäristölle. Hyödyn-
tämispaikka ei sijaitse pohjavesialueella ja etäisyys pohjaveteen on yli yhden metrin. 
Hyödyntämispaikan lähellä ei ole vesilain (587/2011) 1 luvun 3 §:n 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitettua vesistöä, talousvesikäyttöön tarkoitettua kaivoa tai lähdettä. 
Hyötykäyttö on jo aloitettu ja jo käytetyn sekä myöhemmin käytettävän murskeen 
palakoko ylittää 90 mm. Hyötykäyttö on käsitelty ympäristölupana, koska toiminta ei 
täysin täytä valtioneuvoston asetuksen (843/2017) vaatimuksia, eikä sitä näin ollen 
voida käsitellä asetuksen mukaisena ilmoitusmenettelynä. 
 
Ympäristölupaa käsiteltäessä kenttärakenteelta ei ole vaadittu maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaista lupaa tai ilmoitusta. Päätöksellä ei myöskään ratkaista toiminnan 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista mahdollista luvan tarvetta. Maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaisen luvan tarpeen käsittelee rakennusvalvontaviranomainen. 
 
Lupamääräys 1. Lupamääräyksellä on annettu toiminnalle kapasiteettirajat toimin-
nanharjoittajan hakemuksen mukaisesti.  
 
Lupamääräys 2. Toiminnalle on asetettu etäisyysvaatimukset pohjavedenpinnasta ja 
vesilain mukaisesta vesistöstä, talousvesikäyttöön soveltuvasta kaivosta ja lähteestä 
vesistö- ja pohjavesivaikutusten ehkäisemiseksi. 
 
Lupamääräys 3. Lupamääräyksellä on rajoitettu käytettävän betonijätteen palakokoa 
ja kerrospaksuutta.  
 
Lupamääräys 4. Lupamääräyksellä on varmistettu rakenteen riittävä peittäminen tai 
päällystäminen ja se, että betonijätettä ei varastoida hyödyntämispaikalla niin kauaa, 
että siitä aiheutuisi ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. 
 
Lupamääräykset 5 ja 6. Lupamääräyksillä varmistetaan, että betonijäte on laadultaan 
ympäristö- ja hyötykäyttökelpoista ja, että betonijätteen laadunhallinta on riittävää. 
Betonijätteestä ei saa rakenteessa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.  
 
Lupamääräys 7. Lupamääräyksellä varmistetaan, että hyötykäyttöalueen vaikutusta 
ympäristöön voidaan tarvittaessa tutkia alueen salaoja- ja hulevesistä. 
 
Lupamääräykset 8 ja 9. Lupamääräyksillä varmistetaan ettei toiminnasta aiheudu 
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kohtuutonta melu- ja pölyhaittaa. 
 
Lupamääräys 10. Lupamääräyksellä varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle 
tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poikkeukselli-
sen suurta haittaa. Häiriötilanteessa voi olla tarpeen antaa viranomaisohjeita haitan 
vähentämiseksi tai poistamiseksi. 
 
Lupamääräys 11. Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoi-
maan ympäristön pilaantumista ja käyttämään toiminnassa parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen toimintansa ympäristö-
vaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuk-
sista. Toiminnanharjoittajan tulee ottaa käyttöön uutta parasta käyttökelpoista tekniik-
kaa, mikäli siten voidaan olennaisesti vähentää päästöjä tai jätteitä ilman kohtuutto-
mia kustannuksia.  
 
Lupamääräys 12. Hyötykäyttötoiminnalta ei edellytetä ympäristönsuojelulain 59 §:n 
mukaista jätteen käsittelytoiminnan vakuutta. Vakuutta ei vaadita, koska katsotaan, 
että hyötykäytettävästä betonista ei sen määrä, laatu ja muut seikat huomioiden arvi-
oida myöhemmin toiminnan päättyessä aiheutuvan jätehuollollisia kustannuksia tai 
toiminnan lopettamis- tai jälkitarkkailukustannuksia. Vakuuden tarkoituksena on kat-
taa sellaisia kustannuksia, joita voidaan ennalta arvioida syntyvän. Vakuudella ei ka-
teta ympäristövahinkoja tai muita odottamattomia kustannuksia. Jätemateriaalin on 
tarkoitus jäädä kohteeseen.  
 
Lupamääräykset 13-15. Määräykset on annettu valvontaviranomaisen tiedonsaannin 
turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi sekä jätteenkäsittelijän seurannan ja tark-
kailun valmistamiseksi. Kirjanpidon avulla käsittelijä huolehtii jätelain mukaisesta seu-
ranta- ja tarkkailuvelvoitteestaan. Tarpeen mukaan toiminnalta voidaan edellyttää 
tarkemman erillisen jätelain mukaisen seuranta- ja tarkkailusuunnitelman laatimista. 
Tässä vaiheessa erillinen seuranta- ja tarkkailusuunnitelma ei toiminnan luonteen ja 
koon mukaan ole tarpeen, huomioiden käytettävän betonijätteen laadunvarmennus ja 
tämän lupamääräykset.  
 
Toiminnasta saamiensa tietojen avulla viranomainen voi seurata laitoksen toiminnan 
lainmukaisuutta ja tässä luvassa annettujen määräysten noudattamista. Ilmoittamalla 
toiminnassa tapahtuvista muutoksista varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomai-
selle joka voi ilmoituksen perusteella arvioida esimerkiksi ympäristöluvan muuttami-
sen tarvetta. Toiminnan olennainen muuttaminen tai laajentaminen edellyttää uutta 
ympäristölupaa. Luvanhaltijan vaihtuessa on luvan uuden haltijan ilmoitettava vaih-
tumisesta valvontaviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnan päätyttyä 
toiminnanharjoittaja vastaa lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaan-
tumisen ehkäisemiseksi. Toiminnan päätyttyä tehdyn selvityksen avulla valvotaan 
hyötykäyttötoiminnan toteutumista. 
 

 VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 
 Asiassa ei ole jätetty yksilöityjä vaatimuksia. 

 
 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 
 Tämä lupapäätös on voimassa 31.12.2023 asti. Toiminnan olennaiseen laajentami-

seen ja muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 29 §) 
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 KUMOTUT PÄÄTÖKSET JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta. 

(YSL 198 §).  
 

 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 11, 12, 14-17, 20, 22, 27, 34, 39, 40, 42-44, 

48, 49, 52, 53, 58, 59, 62, 66, 70, 83-85, 87, 89, 94, 170, 190, 191, 198 ja 205 § ja 
liite 1 taulukko 2 kohta 13 f 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 kohta 12 f, 3, 4, 6 ja 11-15 
§ 
Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15, 28, 29, 72, 73, 118, 119, 120 ja 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 20, 22 ja 25 § 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ja 18 § 
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 
(843/2017) 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Lupa-asian käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 14.11.2016 hyväksy-

män Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukainen 2000 €:n 
maksu. 

  
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 22.1.2019. Päätöksestä kuulutetaan 

Kosken Tl kunnan ilmoitustaululla ja Auranmaan Viikkolehdessä. 
 

 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päät-

tyy 21.2.2019. 
 

 Jäljennös päätöksestä 
 Hakija 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus 
Liedon kunta, ympäristöterveydenhuolto 
Kosken Tl kunta, kunnanhallitus 
Kosken Tl kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
 

 Ilmoittaminen internetissä, kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä 
 Kosken Tl kunnan ilmoitustaulu 

Kosken Tl kunnan internetsivut 
Auranmaan Viikkolehti 
 

 Ilmoitus päätöksestä / julkipanoilmoitus 
 Asianosaiset 
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10 §  Päätös vesihuoltolain  11 §;n mukaisesta vapautushakemuksesta, DD, Koski Tl 
  
 Hakija 
 DD 

 
 Asia 
 Hakijan omistama kiinteistö DD sijaitsee Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen toimin-

ta-alueella. Kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon. Kosken Tl ympäristönsuojelu on 
19.5.2016 lähettänyt kehotuksen (dnro 178-001/2016) liittyä viemäriverkostoon 
31.12.2016 mennessä.  
 
Kiinteistön omistaja haki 12.12.2016 saapuneella hakemuksella vesihuoltolain 
(119/2001) 11 §:n mukaista vapautusta kiinteistön viemäriverkostoon liittymisvelvolli-
suudesta. Kiinteistön ilmoitettiin tuolloin olevan vielä yhden henkilön vakituisena asun-
tona mutta olevan jäämässä tyhjilleen ja rakennusten olevan purkukuntoisia. Kiinteis-
töllä sijaitsee asuinrakennus (DD), pihasauna (ei PRT) ja konehalli/varastorakennus 
(DD). Kiinteistöllä ei ole ollut lämminvesivaraajaa tai suihkua mutta kiinteistöllä on ollut 
astian- ja pyykinpesukoneet sekä vesikäymälä. Vesijohto on vedetty asuinrakennuk-
seen, pihasaunaan ja konehalliin. Asuinrakennuksen jätevedet on johdettu kolmen sa-
ostuskaivon kautta ojaan ja pihasaunan jätevedet  ojaan. Konehallista ei muodostu 
jätevesiä sillä sieltä otetaan vettä ainoastaan kasvinsuojeluruiskutuksiin. Kosken Tl 
ympäristönsuojelulautakunta antoi asiassa päätöksen 19.1.2017 § 16 jossa myönnet-
tiin vapautus kiinteistön vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 
30.6.2018 asti. Vapautuksen perusteina huomioitiin liittämisen kohtuuttomuus, koska 
kiinteistö oli jäämässä  pian tyhjilleen ja rakennukset ovat huonokuntoisia. Vapautuk-
sen määräaikaisuudella varmistettiin, että kiinteistö joko liitetään viemäriverkostoon, 
mikäli se pidetään käytössä tai kiinteistölle haetaan ja myönnetään toistaiseksi voimas-
sa oleva vapautus kiinteistön jäädessä asumattomaksi.  
 
Kiinteistön omistaja hakee vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaista vapautusta kiin-
teistön vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Vapautushake-
mus on tullut vireille 25.6.2018. Kiinteistö on edelleen yhden henkilön vakituisena 
asuntona. Hakemuksessa on esitetty, että vesikäymälä vaihdetaan kuivakäymäläksi ja 
astian- ja pyykinpesukoneet otetaan pois käytöstä. Muutosten jälkeen asuinrakennuk-
sesta muodostuu jätevettä ainoastaan keittiön ja wc:n lavuaareista. Nämä jätevedet 
johdetaan kolmen saostuskaivon kautta ojaan. Pihasaunassa muodostuvat jätevedet 
johdetaan edelleen ojaan.  
 
Kiinteistö ei sijaitse tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesi-
alueella. Kiinteistö rajoittuu Paimionjokeen. Asuinrakennuksen jätevesien purkupaikas-
ta on Paimionjokeen matkaa noin 220 metriä ja pihasaunan jätevesien purkupaikasta 
noin 180 metriä.  
 
Kiinteistö sijaitsee taajaman ulkopuolella. Asuinrakennus sijaitsee yli 200 metrin etäi-
syydellä Paimionjoesta. Pihasauna ja konehalli sijaitsevat yli 100 metrin mutta alle 200 
metrin etäisyydellä Paimionjoesta.  
 

 Lausunnot 
 Hakemuksesta on 5.7.2018 pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, 

jona Kosken Tl kunnassa toimii Liedon terveydensuojeluviranomainen. Kosken Tl kun-
nan vesihuoltolaitokselle on 5.7.2018 lähetetyllä kuulemiskirjeellä varattu tilaisuus tulla 
kuulluksi.  
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Terveydensuojeluviranomainen tai kunnan vesihuoltolaitos eivät ole antaneet lausun-
toa asiassa.  
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 

  

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että hakemusta ei ole tarpeen käsitellä, koska 

vesihuoltolain muutossäädöksen 681/2014 tultua voimaan 1.1.2019 alkaen, kiinteistöllä 
ei ole enää lain mukaista liittymisvelvollisuutta vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.  
 

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

voi myöntää vapautuksen vesihuoltolain 10 §:n liittämisvelvollisuudesta pykälässä sää-
detyin perustein. Muutossäädöksen 681/2014 voimaantulon ja soveltamisen mukaan 
ennen lain 681/2014 voimaantuloa hyväksytyllä toiminta-alueella, jossa laitos on ryhty-
nyt toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi, kiinteistön liittämisvelvollisuus laitok-
sen vesijohtoon ja viemäriin määräytyy 31.12.2018 asti tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleen 10 §:n (119/2001) mukaisesti. Näin ollen 1.1.2019 alkaen sovelletaan 
lain vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014 mukaista 10 § kiinteistön liittämisestä vie-
märiverkostoon. Kyseisen lain 10 §:n 3 momentin 1. kohdan mukaan taajaman ulko-
puolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos kiinteistön 
vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksy-
mistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan mitä ympäristönsuojelu-
laissa (527/2014) säädetään.  
 
Hakemusta viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta ei ole tarpeen käsitellä, koska 
kiinteistö sijaitsee taajaman ulkopuolella, kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu 
ennen toiminta-alueen hyväksymistä (Kosken Tl kunnanvaltuusto 16.5.2011 § 20) ja 
kiinteistön jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain 
säädöksiä. Näin ollen kiinteistöllä ei ole enää lain edellyttämää liittämisvelvoitetta.  Ha-
kijan esittämää vesikäymälän vaihtoa kuivakäymäläksi tai pesukoneiden käytöstä pois-
tamista ei edellytetä. Ympäristönsuojelulain 156 b §.n mukaan kiinteistön asuinraken-
nuksen jätevesijärjestelmän tulee täyttää perustason puhdistusvaatimukset, kun kiin-
teistöllä rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva lu-
vanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan 
korjataan tai kiinteistöllä tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva ra-
kennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö. Kiinteistöllä sijaitseva pihasauna sijait-
see alle 200 metrin etäisyydellä vesistöstä jolloin pihasaunan jätevesien käsittelyjärjes-
telmän tulee täyttää kunnan ympäristönsuojelumääräysten 6.3 §:n mukaisesti anka-
rammat puhdistusvaatimukset edellä mainituissa tilanteissa. Mikäli kiinteistön jätevesi-
en käsittelystä aiheutuu pilaantumisen vaaraa, voidaan kiinteistö velvoittaa liittymään 
vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.  
 

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

Laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 156 b §, 156 c § 
Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräykset 6.3 §, 6.5 § 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajat:  

 

 

 

 
 

 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 

Kosken Tl kunta, vesihuoltolaitos 
Liedon kunta, terveydensuojeluviranomainen 
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Pöytäkirjantarkastajat:  

 

 

 

 
 

11 §  Ympäristönsuojeluviranhaltijan antaman väliaikaisen määräyksen vahvistaminen, 
Pöytyä 

 
 Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelusihteeri on 21.12.2018 päätöksellään 5 § an-

tanut kiinteistön EE omistajille ympäristöviranhaltijan väliaikaisen määräyksen siir-
tää maapohjalla ojan reunassa olevat mahdollisesti kemikaaleja sisältävät tynnyrit 
lukittavaan tilaan kiinteälle reunakorotetulle alustalle kahden viikon kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista.  
 
Mahdolliset tyhjät kemikaalitynnyrit määrättiin siirrettäväksi varastoitavaksi piha-
alueelle. Käyttökelvottomat ja/tai rikkinäiset säiliöt sekä muutoin käytöstä poistetut 
tynnyrit määrättiin toimitettavaksi asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn. Säiliöissä 
mahdollisesti olevat kemikaalit, joita ei enää käytetä, määrättiin toimittamaan vas-
taanottopaikkaan, jolla on jätelain mukainen lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. 
 
Tilapäisen määräyksen tiedoksisaannista ei ole vielä varmuutta. 
 
Liite 9.1. Ympäristönsuojelusihteerin viranhaltijapäätös, 21.12.2018 5 § , Ympäris-

tönsuojelulain (527/2014) 175 ja 182 §:n mukainen ympäristöviranhaltijan väliaikai-

nen määräys 

Liite 9.2. Ympäristönsuojelusihteerin viranhaltijapäätös, 21.12.2018 5 § , Ympäris-
tönsuojelulain (527/2014) 175 ja 182 §:n mukainen ympäristöviranhaltijan väliaikai-
nen määräys, liitekartta 
 

 

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimus 

 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 

 Ympäristönsuojelulautakunta päättää vahvistaa ympäristönsuojelusihteerin viran-

haltijapäätöksen 21.12.2018 5 § alkuperäisen päätöksen mukaisin perustein. 

 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   

 Ympäristönsuojelulautakunta päätösesityksen mukaisesti.  
 

 Päätös tiedoksi 

 EE, haastemies 
EE, haastemies 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 

 Muutoksenhaku 

 Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.  
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Pöytäkirjantarkastajat:  

 

 

 

 
 

 
12 § Ilmoitusasiat 
 
 Ilmoitusasiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 

 
Liite 10. 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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Pöytäkirjantarkastajat:  

 

 

 

 
 

13 § Muut asiat 
 
  Ilmoitusmenettelyn mahdollinen delegointi 

 Lantalan tarve vastaanotettaessa lannoitevalmisteita 

 Jätehuollon valvonta 
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Pöytäkirjantarkastajat:  

 

 

 

 
 

 
 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 
 

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

§§ 4, 12, 13 

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

§§  

 
Oikaisuvaatimusohjeet 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

§§ 1, 2, 3, 5, 8 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaati-
muksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Vi-
ranomainen jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 
 
 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta 
 Käyntiosoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl 
 Postiosoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl 
 Sähköposti ymparisto@koski.fi 
   

§§ 1, 2, 3, 5, 8 

Aika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. (§ 1, 2, 3, 5) 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista (§ 8) 
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Pöytäkirjantarkastajat:  

 

 

 

 
 

 
Valitusosoitus 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka 
on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan 
jäsen. 
 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta. 

§§ 10 

 Turun hallinto-oikeus 
 Käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4 
 Postiosoite PL 32, 20101 TURKU 
 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi 
 Vaihde 029 56 42400 
 Faksi 029 56 42414 

 
Sähköinen  
asiointipalvelu 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

§§ 6, 7, 9, 11 

 Vaasan hallinto-oikeus 
 Käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, 65101 Vaasa 
 Postiosoite PL 204, 65101 VAASA 
 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 
 Vaihde 029 56 42611 
 Faksi 029 56 42760 

 
Sähköinen  
asiointipalvelu 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, sitä määräaikaan lukemat-
ta. (6, 7 ja 9 §) 
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. (11 §) 

 
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 (faksilla 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, faksina tai sähköpostilla tai lähetin välityksellä. Lisäksi 
valitus voidaan tehdä sähköisessä asiointijärjestelmässä. Valituskirjelmän on oltava perillä mää-
räajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, myös sähköisesti toimitettaessa.  
 

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


