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

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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40 § 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 
toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Vakiintuneen käytännön mukaan jokaisessa kokouksessa on valittu kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa, jotka ovat tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan erikseen 
sovittuna aikana. Ympäristönsuojelulautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tehdään 
ja se tarkistetaan aina kokouksen yhteydessä. 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Ritva Vainio ja 

Jarkko Kankare. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   

 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Vainio ja Matti Antikainen. 
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41 § Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.1.-30.4.2019 
 
 Kosken Tl kunnanhallitus on 20.5.2019 § 101 antanut ohjeet osavuosiraporttien 

laatimisesta. Hallintokuntien tulee raportoida kunnanhallitukselle talousarvion 
tehtävätason toteutuminen 30. huhtikuuta ja 31. elokuuta toteutumien mukaan. 
 
Ympäristönsuojelu on valmistellut ympäristönsuojelulautakunnan vuoden 2019 1. 
kolmanneksen osavuosiraportin, joka on esityslistan liitteenä 1 ja toteuman, joka on 
esityslistan liitteenä 2. 
 
Liite 1. Ympäristönsuojelulautakunnan 1.kolmanneksen osavuosiraportti vuodelta 
2019 
Liite 2. Ympäristönsuojelulautakunnan 1. kolmanneksen toteuma vuodelta 2019 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelutarkastajan päätösesitys: 
 Lautakunta antaa kunnanhallituksille toiminnastaan oheisten liitteiden mukaisen 1. 

kolmanneksen osavuosiraportin.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Ote pöytäkirjasta 
 Kosken Tl kunta, kunnanhallitus 

Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Auran kunta, kunnanhallitus 
Marttilan kunta, kunnanhallitus 
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42 § Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laajentaminen ja päivittäminen, 
Linturahkan ja Oripäänkankaan pohjavesialueiden lisääminen 
hankkeeseen 

 
 Asia 
 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on 24.4.2019 § 36 päättänyt tilata 

Ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien 
laatimis- ja päivitystyön Lauri Joroselta 15.11.2018 annetun tarjouksen mukaisesti 
hintaan 14 000 € +alv, josta Pöytyän kustannukset ovat 4700 € +alv, Auran 2000 € 
+alv, Marttilan 2900 € +alv ja Kosken Tl 4400 € +alv. Mahdolliset lisätyöt kuten 
pohjavesiputkien asennukset ja vedenlaadun laboratoriomääritykset tehdään 
erikseen eivätkä ne sisälly hintaan. Hintaan sisältyy kuitenkin lisätöiden tulosten 
tulkitseminen loppuraporttiin. Lisäksi päätöksessä on todettu, että hankkeen 
aloituskokouksessa voidaan keskustella myös Pihlavan vedenottamon alueen 
suojelusuunnitelman päivittämisestä.  
 
Hankkeen aloituskokous pidettiin 24.5.2019. Kokouksessa olivat mukana konsultti, 
kuntien tekniset johtajat, ympäristönsuojelun viranhaltijat, Varsinais-Suomen 
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen edustajat, terveystarkastaja ja 
palotarkastaja. Aloituskokouksessa päätettiin, että suojelusuunnitelma päivitetään 
myös kuntien talousvesikäytössä olevien vedenottamoiden pohjavesialueille eli 
Linturahkan pohjavesialueelle (Rahkion vedenottamo) ja Oripäänkankaan 
pohjavesialueelle (Pihlavan vedenottamo). Näille pohjavesialueille on 
suojelusuunnitelmat laadittu vuonna 2011. Linturahkan ja Oripäänkankaan 
suojelusuunnitelmien päivittäminen on samaa suojelusuunnitelmahanketta. 
Päätettiin, että konsultti antaa tarjouksen näiden lisättävien alueiden 
suojelusuunnitelman päivitystyöstä. Syntyvien lisäkustannusten perusteella 
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta on  mahdollista hakea lisärahoitusta 
hankkeeseen. Kosken Tl kunta on 29.3.2019 saanut Varsinais-Suomen ELY-
keskukselta päätöksen 7000 euron valtionavustuksesta pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelman laatimiseen.  
 
Konsultti on 27.5.2019 toimittanut tarjouksen pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelmien päivittämisestä Linturahkan ja Oripäänkankaan 
pohjavesialueille. Tarjous on liitteenä 3 (dnro 359-004/2019). 
 
Kuntien teknisten johtajien kanssa on sähköpostitse (Marttilan tekninen johtaja 
29.5.2019, Kosken Tl tekninen johtaja 6.6.2019) ja puhelimitse (Auran tekninen 
johtaja 17.6.2019, Pöytyän tekninen johtaja 17.6.2019) käytyjen neuvottelujen 
perusteella sovittu, että lisättävien alueiden kustannukset jaetaan niiden kuntien 
kesken joiden käytössä kyseisellä pohjavesialueella sijaitseva vedenottamo on. 
Näin ollen Oripäänkankaan pohjavesialueen (Pihlavan ottamo) kustannukset 
jaetaan Auran ja Pöytyän kesken ja Linturahkan pohjavesialueen (Rahkion ottamo) 
kustannukset jaetaan Marttilan ja Pöytyän kesken.  
 
Liite 3. Tarjous pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien riskikartoitusten 
päivittämisestä Linturahkan ja Oripäänkankaan pohjavesialueille, Lauri Joronen, 
27.5.2019 (dnro 359-004/2019) 
  

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
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 Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että Ympäristönsuojelun yhteistoiminta-
alueen suojelusuunnitelmien laatimis- ja päivitystyöhön lisätään Lauri Joroselta 
27.5.2019 saadun tarjouksen mukaisesti Linturahkan ja Oripäänkankaan 
pohjavesialueet hintaan Linturahka 1200 € +alv ja Oripäänkangas 1800 € + alv. 
Kustannukset jaetaan siten, että Auran kustannukset ovat 900 € +alv, Pöytyän 
1500 € +alv ja Marttilan 600 € +alv. 
 
Mahdolliset lisätyöt kuten pohjavesiputkien asennukset ja vedenlaadun 
laboratoriomääritykset tehdään erikseen eivätkä ne sisälly hintaan. Hintaan sisältyy 
kuitenkin lisätöiden tulosten tulkitseminen loppuraporttiin. 
 
Ympäristönsuojelulautakunta hakee pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien 
laatimisen lisäkustannuksien osalta avustusta Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselta.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti.  

 
Ote pöytäkirjasta 
 Lauri Joronen 

Kosken Tl kunta, tekninen toimi 
Auran kunta, tekninen toimi 
Marttilan kunta, tekninen toimi 
Pöytyän kunta, tekninen toimi 
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43 § Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Paimionjoen yläosan 
säännöstelyn lakkauttamisesta ja siihen liittyvistä vesirakennustöistä, 
Somero sekä lisäveden johtamisesta Paimionjoesta Savijokeen, Lieto 

 

 Viite ESAVI/13548/2018 ja ESAVI/16364/2018 
 

 Lausuntopyyntö 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on pyytänyt Kosken Tl kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa  

1) Paimionjoen yläosan säännöstelyn lakkauttamisesta ja siihen liittyvistä 

vesirakennustöistä, Somero; ja 

2) lisäveden johtamisesta Paimionjoesta Savijokeen, Lieto. 

 Hakemus  
 Someron kaupungin ja Kosken Tl kunnan alueella sijaitsevaa Paimionjoen yläosaa 

säännöstellään Hovirinnankosken säännöstelypadolla. Hankkeen tarkoituksena on 
luopua nykyisenlaisesta säännöstelystä ja rakentaa säännöstelypadon kohdalle 
luonnonmukainen pohjapato ja kalatie. Pohjapadon toteutuksessa huomioidaan 
kuitenkin Turun Seudun Vesi Oy:n (TSV) vedenhankinnan järjestelmän tarpeet. 
TSV käyttää Halisten vesilaitosta varavesilaitoksena jolloin Aurajokeen voidaan 
tarvittaessa ottaa lisävettä Paimionjoesta Tarvasjoen pumppaamon kautta. 
Paimionjoesta Savijokeen pumpattava vesimäärä säilyy nykyisessä enintään 1m3/s 
mutta pumppausta saadaan suorittaa vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun TSV 
käyttää Halisten varavesilaitosta ja Aurajoen virtaama on riittämätön 
raakavesitarpeeseen nähden. Lisäksi hankkeessa toteutetaan Paimionjoen 
järviketjun yläosassa Painion luusuaan luonnonmukainen pohjapato, joka 
mahdollistaa kalankulun ja Rautelankosken kohdalla tehdään 
kunnostustoimenpiteinä uoman kiveämistä.  
 
Koskella Tl sijaitseva Karjakosken pato on muutettu luonnonmukaiseksi 
pohjapadoksi vuonna 2015.  
 
Välillä Karjakoski-Hovirinnankoski koko vuoden keskivedenkorkeus nousee 
laskelmien mukaan noin 1 cm nykyiseen verrattuna. Alivedenkorkeudet nousevat 
lähes koko vuoden osalta. Alimmat vedenkorkeudet nousevat lähes 30 cm. 
Ylivedenkorkeus nousee 1-4 cm, keskiylivedenkorkeus 5-8 cm ja keskimääräinen 
vedenkorkeus keväällä nousee 4 cm.  
 
Karjakoskella alivirtaamat kasvavat  lähes koko vuoden osalta ja ovat tasolla 0,7-
1,0 m3/s,  kun ne nykyisessä tilanteessa ovat tasolla 0,02-0,3 m3/s. Keskiyli- ja 
ylivirtaama kasvavat 1,7 m3/s. Keskimääräinen virtaama kasvaa keväällä 0,4 m3/s. 
Runsaslumisen talven jälkeen (kuten oli esimerkiksi vuonna 2010) virtaama kasvaa 
4,7 m3/s.  
 
Paimionjoen yläosan ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi. Hankkeen 
vaikutuksista on tehty hyöty- ja haitta-arviot kiinteistökohtaisesti vaikutusalueella. 
Paimionjoen yläosassa välillä Karjakoski-Hovirinnankoski hyödyt ovat hankalasti 
rahallisesti arvioitavissa, kuten hyöty yleiselle edulle ja ympäristölle ja hyöty 
vesialueen omistajalle ja osakkaalle. Hyötyä koituu vesistön ekologiselle tilalle ja 
virkistyskäytölle. Paimionjoella hyötyjä koituu Hovirinnankosken padon 
muuttamisesta kaloille kulkukelpoiseksi sekä alivirtaamien kasvun myötä.  
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Haittoja Karjakoski-Hovirinnankoski välillä aiheutuu peltoalueille 
kevättulvavedenkorkeuksien noususta. Keskimääräinen kevättulvavedenkorkeus 
nousee noin 4 cm. Vettymishaitta peltoalueille jotka ovat minimikuivarajan (40 cm) 
alapuolella on määritetty täysimääräisenä pellon arvon mukaan. Yhteensä 
Karjakoski-Hovinrinnakoski –välin vettymishaitat ovat 29 928 €.  
 
Työn aikainen veden samentuminen ja kiintoainepitoisuuden nousu sekä 
sedimentoituminen vaikuttavat jonkin verran heikentävästi kalaston elinympäristöön 
paikallisesti ja lyhytaikaisesti.  Pysyvät vaikutukset kalastoon ja kalastuksen 
kannalta ovat myönteisiä. Vedenkorkeuksien nopea vaihtelu vähenee ja järvillä 
matalimmat talviaikaiset vedenkorkeudet nousevat mikä parantaa kalaston 
elinolosuhteita. Hovirinnankosken padon muuttaminen kaloille kulkukelpoiseksi 
pohjapadoksi ja alivirtaamien kasvu parantaa kalaston elinolosuhteita. Hankkeella 
on myönteisiä vaikutuksia virkistyskäytölle.  
 
Hankealue kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 
vesienhoitoalueeseen. Paimionjoen yläosa on nimetty voimakkaasti muutetuksi ja 
sen ekologinen tila on luokiteltu vesienhoidon 2. kaudella välttäväksi. Paimionjoen 
yläosan hyvä ekologinen tila on arvioitu saavutettavan vuoteen 2021 mennessä. 
Vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma on laadittu vuosille 2016-2021. 
Saaristomeren valuma-alueen pintavesien toimenpideohjelmassa vuosille 2016-
2021 on mainittu Paimionjoen yläosasta, että siellä tulee toteuttaa myös 
kalataloudellisia kunnostuksia ja parantaa kalojen liikkumismahdollisuuksia.  
Hankealueella suunnitellut toimenpiteet ovat vesienhoidon toimenpideohjelman 
mukaisia toimenpiteitä.   
 
Paimionjoen käyttö varavedenlähteenä on jatkossa epätodennäköistä. Pumpattu 
määrä on ollut 0,13 m3/s vuosina 2005-2011 ja pumppausajankohta on siirtynyt 
kesäaikaan. Vedenoton vähentyminen vaikuttaa myönteisesti Juntolan ja Askalan 
vesivoimantuotantoon.  
 
Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan luonnonsuojelulain (1096/1996) ja vesilain 2 
luvun 10 §:n tai 11 §:n vastaisia seurauksia. Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia 
suunnittelualueen ympäristössä sijaitseville muinaisjäännöksille. Hankkeen 
toteuttaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä muulle alueiden-käytön 
järjestämiselle. Pohjavesialueiden antoisuuteen tai vedenlaatuun ei arvioida olevan 
vaikutuksia. Rantakiinteistöjen rakennuksille tai muille rakenteille ei arvioida olevan 
haittaa. Myöskään kulttuuriympäristölle ei arvioida olevan haittaa.  
 
Painiolla virkistyskäytölle aiheutuvat rahaksi muutetut hyödyt on arvioitu olevan 
yhteensä 1 000 000 €. Kokonaishaitat Painiolla ja Karjakoski-Hovirinnakoski -välillä 
on arvioitu olevan noin 178 378 €. Kokonaisuutena arvioiden hankkeella 
saavutettava laskennallinen hyöty on haittoja suurempi. Lisäksi saavutetaan muita 
hyötyjä joita on vaikea arvioida rahassa. 
 
TSV käyttää Halisten vesilaitosta varavesilaitoksena. Aurajokeen voidaan 
tarvittaessa ottaa lisää vettä Paimionjoesta Tarvasjoen pumppaamon kautta. 
Voimassa olevalla säännöstelyluvalla Paimionjoesta voidaan ottaa korkeintaan 1 
m3/s. Suunnitelman mukaan otettava vesimäärä säilyy 1 m3/s mutta pumppausta 
saadaan suorittaa vain poikkeuksellisissa olosuhteissa käytettäessä Halisten 
varavesilaitosta ja Aurajoen virtaaman ollessa riittämätön raakavesitarpeen 
tyydyttämiseksi varavesilaitoksella. Säännöstelystä Hovirinnankoskella on tarkoitus 
luopua, koska Paimionjoen käyttö varavesilähteenä on epätodennäköistä. 
Hankkeessa esitetään, että nykyisistä säännöstelyluvista jätetään voimaan 
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lupamääräykset 1,12 ja 15 jotka käsittelevät muun muassa vesijohdon/avokanavan 
rakentamista, enimmillään otettavaa vesimäärää (1m3/s), veden ottamisen 
lopettamista (vedenpinta pumppuasemalla korkeutta N43 28,16 alempana) ja 
kirjanpitoa Paimionjoesta otetusta vesimäärästä. Muutoin nykyiset lupaehdot 
esitetään lakkautettavan. Uudet lupamääräykset koskevat TSV Oy:tä. Karjakosken 
pohjapadon osalta ehdotetaan pidettävän voimassa Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston päätöksessä 13.1.2012 asetetut lupaehdot, jotka koskevat 
uudessa luvassa hakijana olevaa Someron kaupunkia (luvan hakija Turun 
kaupungin vesiliikelaitos). 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelutarkastajan päätösesitys: 
 Lausunto annetaan yhteisesti koskien lausuntopyynnön kohtia 1 ja 2. Kosken Tl 

ympäristönsuojelulautakunta toteaa lausuntonaan, että hanke aiheuttaa 
Karjakosken-Hovirinnankosken välisellä alueella jonkin verran vettymishaittaa 
pelloille mutta suunnitelman mukaan hankkeella on kuitenkin enemmän hyötyjä kuin 
haittoja. Hanke on vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteiden mukainen, koska 
sillä parannetaan kalojen liikkumismahdollisuuksia poistamalla nousuesteet.  
 
Paimionjoesta veden pumppaaminen poikkeuksellisissa tilanteissa olisi edelleen  
mahdollista talousveden saannin turvaamiseksi. Pumpattava vesimäärä tullee 
olemaan vähäinen mutta luvassa tulisi hakemuksessa esitetyn mukaisesti määrittää 
johdettavan veden suurin sallittu määrä ja huomioida tarvittavat rajaukset veden 
ottamiselle esimerkiksi suunnitelmassa esitetyn mukaisilla säilytettävillä 
lupamääräyksillä. Hakemuksessa esitetyn mukaisesti Karjakosken pohjapadon 
luvan (ESAVI/437/04.09/2010) lupamääräykset tulisi pitää voimassa.    
 
Rakennustyöt tulisi tehdä mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman 
yhtäjaksoisesti ja sellaisena aikana, että vesistön käytölle ja vesieliöstölle aiheutuu 
mahdollisimman vähän haittaa.  
 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa 
hankkeesta. Ympäristönsuojelulautakunnalla ei ole tiedossaan sellaisia seikkoja 
jotka vaikuttaisivat hankkeen toteuttamiseen.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti.  

 
Ote pöytäkirjasta 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristölupavastuualue, www.avi.fi/muistutus 
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44 § Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Vähärahkan
 turvetuotantoalueen ympäristöluvasta, Biolan Oy, Pöytyä 
 
 Viite ESAVI/26713/2018 

 
 Lausuntopyyntö 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on pyytänyt Pöytyän kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Biolan Oy:n Vähärahkan 
turvetuotantoalueen ympäristöluvasta.  
 

 Hakemus  
 Ympäristölupahakemus koskee olemassa olevaa noin 8,3 hehtaarin 

turvetuotantoaluetta ja 14,2 hehtaarin laajennusaluetta. Vesiensuojelurakenteiden 

ja teknisten alueiden kanssa koko hankeala on yhteensä 25,4 hehtaaria. 

Turvetuotantoalue sijaitsee kiinteistöillä Kivimäki 636-438-3-1, Polttoturve 636-437-

1-13 ja Vähärahka 636-437-1-12. Hankealueella on turvetuotannossa noin 8,3 

hehtaaria kiinteistöllä Kivimäki. Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on 

26.5.2011 § 38 käsitellyt ilmoituksen alle 10 hehtaarin suon ottamisesta 

turvetuotantoon.  

Turvetuotannon arvioidaan päättyvän Vähärahkalla vuonna 2040. Tarkoituksena on 

tuottaa kasvu- ja kuiviketurvetta sekä myöhemmin energiaturvetta 10 000-14 000 

m3 vuodessa. Kokonaistuotantomäärän on arvioitu olevan 210 000-294 000 m3. 

Tuotantoa on keskimäärin 30-50 vuorokautta vuodessa ja lisäksi muuna aikana on 

kuljetuksia. Liikennöinti alueelta tapahtuu Karvionkulmantielle tai Vähä-Ollilantielle. 

Hankealue rajoittuu maa –ja metsätalousmaihin. Isorahkan noin 20 hehtaarin 

turvetuotantoalue sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä Vähärahkan 

turvetuotantoalueelta länteen. Isorahkan turvetuotantoalueelle on ESAVI:n 

26.3.2013 myöntämä ympäristölupa (ESAVI/276/04.08/2011). Hakemuksessa on 

esitetty, että lähin asuinkiinteistö sijaitsee 400 metriä pohjoiseen ja muita lähimpiä 

kiinteistöjä on lohkon 1 aumalta noin 500 m luoteeseen oleva tila. Hakemuksen 

mukaan kiinteistöt sijaitsevat pääosin yli 500 m etäisyydellä tuotantoalueesta. 

Vähärahkan turvetuotantoalueen kuivatusvedet puhdistetaan siten, että  sarkaojiin 

rakennetaan lietesyvennykset ja päisteputkien päähän asennetaan 

lietteenpidättimet. Lisäksi rakennetaan virtaamansäätöpadot. Ympärysojilla 

erotetaan ympäristön valumavedet tuotanto-alueen vesistä. Tuotantoalueen vedet 

johdetaan tuotantoalueen pohjoispäässä olevaan laskeutusaltaaseen.  

Laskeutusallas varustetaan poistopään patorakenteella ja pintapuomilla. 

Laskeutusaltaasta kuivatusvedet pumpataan 1,36 hehtaarin suuruiselle 

pintavalutuskentälle ympärivuotisesti. Pintavalutuskentälle vedet ohjataan jako-

ojastolla tai putkiston avulla ja pintavalutuskentän alapäähän rakennetaan 

kokoomaojasto. Pintavalutuskentältä vedet johdetaan metsäojastoon josta vedet 

johdetaan edelleen Tarvasjokeen ja Paimionjokeen.  Tarvasjoki sijaitsee noin 

kilometrin päässä alueesta ja Paimionjokeen on matkaa noin 11 km. 

Pölyämisen osalta hakemuksessa todetaan, että  pölyämiseen ja pölyhaitan 
esiintymiseen tuotantoalueen ympäristössä voidaan vaikuttaa tuotantomenetelmän 
valinnalla sekä huomioimalla tuulen voimakkuus ja suunta työn aikana. Myös 
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tuotantokentän suojavyöhykkeillä ja suojapuustolla voidaan tarvittaessa vähentää 
pölyn leviämistä ympäristöön ja asutukseen. Kohteessa suojavyöhykkeiden pinta-
ala on 1,88 hehtaaria. Hakemuksen mukaan altistuminen turvepölylle 
lastauspaikkaa (aumaa) ympäröivän 0,5 km säteellä olevan alueen ulkopuolella on 
vähäistä. Turvetuotannossa noudatetaan ylimääräistä varovaisuutta tuulen 
nopeuden noustessa yli 4-6 m/s ja pölyhaittaa aiheuttavat työt lopetetaan, mikäli 
tuulen nopeus ylittää 10 m/s. Pölyäminen ei ole jatkuvaa vaan keskittyy 
tuotannollisesti vilkkaisiin poutakausiin. Vaikutusalue vaihtelee suuresti mm. 
turpeen maatuneisuuden, turpeen kosteuden, tuulen suunnan ja nopeuden ja eri 
työvaiheiden mukaan. Vaalean kasvu-turpeen tuotanto aiheuttaa vähemmän pölyä. 
Vähärahkalla tuotetaan ympäristöturvetta mekaanisella kokoojavaunulla ja 
imuvaunulla.  
 
Turvetuotannon aiheuttama melu muodostuu työkoneiden äänistä ja raskaiden 
kuljetusajoneuvojen liikkumisesta. Tuotantoaikana touko – syyskuussa melu 
muodostuu pääasiassa vetokoneiden aiheuttamasta äänestä, joka vastaa 
maataloudesta aiheutuvaa konemelua. Tuotannosta aiheutuva melu ei ole jatkuvaa. 
Tuotantovuorokausien lukumäärä riippuu sääolosuhteista. Tuotantopäivinä 
turvekoneiden aiheuttamaa melua voi syntyä ympäri vuorokauden työvaiheista, 
tuotantotilanteesta ja säästä riippuen. Muina aikoina toiminnasta aiheutuu 
satunnaista liikenteen ja työkoneiden aiheuttamaa melua. Toimitusaikana melu 
muodostuu raskaan liikenteen ja kuormauskoneen aiheuttamasta äänestä vastaten 
normaalia liikennemelua. Hakemuksessa arvioidaan, että turvetuotannon ja 
kunnostuksen eri työvaiheet tuskin aiheuttavat melulle annettujen ohjearvojen 
ylityksiä asuinrakennuksissa. 
 
Tuotantokauden aikana alueella on valuma-altaallinen farmarisäiliö. Huoltotyöt 
tehdään Isorahkan turvetuotantoalueella. Toiminnassa syntyvät jätteet toimitetaan 
yrityksen huoltokiinteistölle johon hankitaan asianmukaiset säiliöt. Sieltä jätteet 
toimitetaan edelleen asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.  
 
Kohteesta on laadittu luontoselvitykset 2015 ja 2017. Hakemuksen mukaan alueella 
ei ole metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai 
luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä. Alueella ei ole vesilain tarkoittamia 
suojeltavia lähteitä, noroja, puroja tai lammikoita. Selvitysalueella pesivät linnut ovat 
yleisiä lintulajeja, jotka pesivät monenlaisissa metsäisissä elinympäristöissä. Eniten 
lintulajeja havaittiin selvitysalueen rehevimmällä kuviolla, joka on mustikkaturve-
kangasta. Tällä kuviolla pesivä sirittäjä on uhanalaisuusluokituksen mukaan 
silmälläpidettävä laji. Selvitysalueen etelä- ja itäpuolella olevat lehtomaiset kankaat 
ovat sirittäjälle sopivia elinympäristöjä. Selvitysalueella on paljon ojia, mutta niillä ei 
havaittu viitasammakon soidinta. Muita viitasammakolle sopivia kutupaikkoja ei 
alueella ole. Vähärahkan tuotantoalue sijaitsee yli 30 km etäisyydellä 
Paimionlahden Natura-alueesta. Vaikka Vähärahkan kuivatusvedet johdetaan 
Tarvasjoesta edelleen Paimionjokeen ei Vähärahkan turvetuotanto ainakaan 
määräävästi vaikuta Paimonlahden veden tilaan eikä tuotanto aiheuta vesistön 
pilaantumista tai kalaston kannalta haitallista pohjan liettymistä. Tuotannon 
aiheuttama kuormitus ei todennäköisesti merkittävästi heikennä Paimionlahden 
Natura-alueen luontotyyppien suotuisan suojelun tasoa. Koska Vähärahkan 
tuotantoalueen pinta-ala on varsin pieni, tuotannon välitön lopettaminenkaan ei 
todennäköisesti näkyisi jo lähtökohtaisesti rehevässä vesistössä. Tuotannosta ei 
pitkän etäisyyden takia todennäköisesti aiheudu pölyhaittoja Natura-alueeseen.  
 
Hakemuksessa on esitetty vuosipäästöarviot, arvio vesiensuojelurakenteiden 
puhdistustehokkuudesta ja arvio päästöjen aiheuttamista pitoisuuslisäyksistä 
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alapuolisessa vesistössä.  
 
Hakemuksessa on esitetty tehtävän vesistötarkkailua kuntoonpanovaiheessa, 
tuotantovaiheessa ja jälkihoitovaiheessa. Lisäksi on esitetty mahdollisten 
poikkeustilanteiden tarkkailu.  
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelutarkastajan päätösesitys: 
 Lupapäätöksessä tulisi huomioida, että alueella polttonesteiden varastointiin 

käytettävässä farmarisäiliössä tulee olla ylitäytönestin ja laponesto ja säiliön tulee 
olla lukittava. Säiliö tulee tarkastuttaa 15 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen 
jälkeen tarkastuksessa todetun kuntoluokituksen mukaisesti.  
 
Lähimpinä häiriintyvinä kohteina on ilmoitettu pohjoisessa 400 m etäisyydellä ja 
luoteessa 500 m etäisyydellä olevat kiinteistöt. Lupahakemuksesta ei käy ilmi, onko 
hankealueen länsipuolella noin 400 metrin etäisyydellä L3-alueesta sijaitseva 
asuinrakennus huomioitu lähimpinä häiriintyvinä kohteina. Lisäksi hankealueesta 
pohjoiseen on saunarakennuksia/muita rakennuksia noin 330 metrin etäisyydellä.  
 
Hakemuksen luontoselvityksessä alueella havaittiin uhanalaisuusluokituksen 
mukaan silmälläpidettävä laji (sirittäjä). Hakemuksessa on todettu, että 
selvitysalueen etelä- ja itäpuolella olevat lehtomaiset kankaat ovat sirittäjälle sopivia 
elinympäristöjä. Hakemuksessa ei ole tarkemmin arvioitu hankealueella olevan lajin 
esiintymän merkitystä lajin säilymisen kannalta valtakunnallisesti ja alueellisesti.  
 
Ympäristönsuojelulautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole muuta 
huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta eikä sillä ole tiedossaan asioita, jotka 
saattaisivat vaikuttaa asian käsittelyyn. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ei 
ole tullut huomautuksia nykyisestä toiminnasta. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti.  

 
Ote pöytäkirjasta 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristölupavastuualue, www.avi.fi/muistutus 
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45 §  Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Mikko Luhtala, Koski Tl 
 
 Viite: ESAVI/9334/2019 

 
 Lausuntopyyntö 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto (myöhemmin ESAVI) on pyytänyt Kosken Tl 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Mikko Luhtalan 
broilerikasvattamon laajentamisesta ja ympäristöluvan tarkistamisesta uusien BAT-
päätelmien vuoksi.  
 

 Hakemus 
 Maatalousyhtymä Mikko, Toivo ja Sirkka Luhtalalla on 7.6.2011 myönnetty 

ympäristölupa 81 000 broilerin kasvattamolle. Tilalla on tällä hetkellä tilat 60 000 
broilerille. Lupaa haetaan siten, että tilalle rakennetaan uusi 78 000 broilerin halli ja 
vanhoista halleista puretaan hallit 1 ja 2 (samaa rakennusta) joissa on 15 000 
eläinpaikkaa. Lupahakemuksessa on esitetty tulevaksi eläinmääräksi 122 000 mutta 
edellä mainitun perusteella enimmäiseläinmäärä lienee 123 000. Tilalla kasvatetaan 
6-7 erää vuodessa. Eläinsuoja sijaitsee Kosken Tl kunnassa kiinteistöllä Selkä 284-
413-1-51 ja lantalat kiinteistöllä Luhtala 284-416-2-28.   
 
Broilerihallit toimii kuivalantamenetelmällä. Eläinsuojat tyhjennetään kuivikkeista aina 
erän vaihtuessa. Lanta kuljetetaan noin kahden kilometrin päässä oleviin 
lantavarastoihin. Toinen lantala on kattamaton (500 m3) ja toinen on nykyisin 
hakevarastona toimiva katettu varasto (1650 m3), joka otetaan lantalakäyttöön.  
 
Kuivalanta levitetään omille pelloille (56,65 ha), vuokrapelloille (39,73 ha) ja 
sopimuspelloille (242 ha).  
 
Maakuntakaavassa alue on merkinnällä M eli maa- ja metsätalousvaltainen alue. 
Alueella ei ole lainvoimaista asema- tai yleiskaavaa. Keskustaajaman osayleiskaava 
on vireillä. Kaavaluonnoksessa olemassa olevat, Turuntien eteläpuolella olevat 
eläinsuojat ovat alueella AM maatilojen talouskeskusten alue ja Turuntien 
pohjoispuolella oleva halli ja suunniteltu laajennus ovat alueella ME kotieläintalouden 
suuryksikön alue.  
 
Vesi tulee kunnan vesijohtoverkostosta ja uudelle kasvattamolle tehdään porakaivo 
varavesilähteeksi. Jos kaivon antoisuus on riittävä, otetaan sieltä kaikki tarvittava 
vesi ainakin uuteen kasvattamoon. Hakemuksen mukaan pesuvedet levitetään 
pellolle ja wc-vedet viedään urakoitsijan toimesta kunnan jätevedenpuhdistamolle. 
Asemapiirustukseen on rakennettavan hallin viereen on merkitty 90 m3 
pesuvesisäiliö, muita jätevesisäiliöitä ei ole asemapiirustukseen merkitty. 
 
Raatoja tilalla ei varastoida vaan ne poltetaan lämpökeskuksessa ja raatojen 
polttokontissa, jotka valvontaeläinlääkäri on hyväksynyt käytettäväksi raatojen 
polttoon. Tilalla on tarkoitus laajentaa lämpökeskusta hankkimalla nykyisen rinnalle 
toinen pannu johon on myös tarkoitus hakea raatojen polttolupa.   
 
Tilalla on yksi maanalainen lämmitysöljysäiliö (5 m3), joka jää pois käytöstä, kun 1 ja 
2 hallit puretaan. Lisäksi tilalla on neljä maanpäällistä säiliötä joista kaksi (6 m3 ja 10 
m3) on eläinsuojien lämmitykseen ja kaksi tankkaukseen (10 m3 ja 2 m3). Toisessa 
tankkaussäiliössä ei ole laponestoa. Hakemuksessa ei ole esitetty, että 
rakennettavan hallin yhteyteen tulisi öljysäiliö esimerkiksi varajärjestelmäksi 
lämmitykseen.  
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Lähin häiriintyvä kohde sijaitsee noin 270 metrin etäisyydellä rakennettavasta hallista 
luoteeseen. Olemassa olevista, toimintaan jäävistä halleista lähimmillään noin 1,4 
kilometrin päässä kaakkoon sijaitsee ikäihmisten hoivakoti.  
 
Hakemukseen on liitetty erillinen BAT-selvitys. 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelutarkastajan lausuntoesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta lausuu hakemuksesta seuraavaa: 

 

 Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia maanpäällisten polttonestesäiliöiden 
tarkastuttamisesta 15 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja maanalaisten 
säiliöiden tarkastuttamisesta 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta.  Sen jälkeen 
säiliöt tulee tarkastuttaa tarkastuksessa todetun kuntoluokituksen mukaisesti. 
Tankkaussäiliöissä tulisi olla laponesto. Käytöstä poistettava maanalainen 
öljysäiliö tulee hävittää asianmukaisesti.  

 

 Suunnitellun kasvattamon mahdollisten sosiaalitilojen jätevesien käsittely- tai 
keräysjärjestelmä tulisi esittää asemapiirustuksessa. Myös olemassa olevien 
hallien osalta pesuvesi- ja jätevesisäiliöiden sijainnit olisi hyvä esittää. Wc-
vesiä ei saa levittää käsittelemättömänä peltoon. 

 

 Hakemuksessa on ilmoitettu poltettavan jätemuovia tilan lämpölaitoksessa. 
Jätemuovin polttaminen on kiellettyä.  

 

 Lannanlevitysalaa tulee olla eläinmäärään nähden riittävästi.  
 

 BAT-selvityksessä on todettu, että mahdolliset lanta-aumat peitetään 
turpeella. Tulee huomioida, että lannan aumaaminen on ilmoituksenvaraista  
ja lanta-aumat tulee peittää tiiviillä peitteellä.  

 

 Kosken Tl Ympäristönsuojelulle on tehty yksi ilmoitus eläinsuojan toiminnasta 
vuonna 2018. Tällöin pieni määrä eläinten raatoja oli mennyt lannan 
levityksen mukana pellolle. Ilmeisesti raatoja ei ollut havaittu turvepehkun 
joukosta  hallia tyhjennettäessä. Muita ilmoituksia eläinsuojan toiminnasta 
Kosken T Ympäristönsuojeluun ei ole tullut. 

 
Ympäristönsuojelulautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa 
ympäristölupahakemuksesta eikä sillä ole tiedossaan asioita, jotka saattaisivat 
vaikuttaa asian käsittelyyn.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan lausunto: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää lausuntoesityksen mukaisesti. 

 
 Ote pöytäkirjasta 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue, www.avi.fi/muistutus 
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46 § Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle broilerituotannon 
laajentamisesta ja ympäristöluvan tarkistamisesta uusien BAT-
päätelmien vuoksi, Isoniitun Lintu Oy, Pöytyä 

 

 Viite: ESAVI/5152/2019 
 

 Lausuntopyyntö 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on pyytänyt Pöytyän kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Isoniitun Lintu Oy:n broilerituotannon 
laajentamisesta ja ympäristöluvan tarkistamisesta uusien BAT-päätelmien vuoksi.  
 

 Hakemus 
 Ympäristölupahakemus koskee olemassa olevan 130 000 broilerin kasvattamon 

toiminnan laajentamista uudella kasvattamolla kiinteistöllä Isoniittu 636-437-2-156 
osoitteessa Heikinsuontie 184, Pöytyä. Laajentamisen jälkeen kokonaiseläinmäärä 
tulee olemaan 205 000 broileria.  
 
Kasvattamoiden toiminnalla on aikaisempi ESAVI:n 17.11.2016 myöntämä 
ympäristölupa  (ESAVI/6184/2016). Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus on 26.4.2019 tehnyt päätöksen (VARELY/975/2019) 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta kyseessä olevan 
laajennushankkeen osalta. Päätöksen mukaan laajentamishankkeeseen ei sovelleta 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista 
arviointimenettelyä.  YVA-lain liitteen 1 mukaan arviointimenettelyä sovelletaan 
kanaloihin joissa kasvatetaan yli 85 000 kananpoikaa tai 60 000 kanaa. Laajennuksen 
lisäys (75 000) jää alle YVA-rajan. Hankkeen kokonaiseläinmäärä kuitenkin ylittää 
YVA-rajan. Päätöksessä on katsottu, että hankkeen aiheuttama muutos olemassa 
olevan toiminnan vaikutuksiin ei vastaa kokonaisuutena hankeluettelon mukaisen 
hankkeen vaikutuksia.  
 
Toiminnanharjoittajilla on samalla kiinteistöllä noin 800 m etäisyydellä suunnitellusta 
laajennuksesta MTY Riitamo Olavin, Tarjan ja Viljon nimissä oleva 30 000 broilerin 
eläinsuoja, jolla on Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 28.6.2016 myöntämä 
ympäristölupa. Isoniitun Kone Oy:llä on lisäksi Pöytyän kansanterveystyön 
kuntayhtymän 3.9.2003 § 53 myöntämä ympäristölupa 3000 kalkkunan kasvattamolle 
tilalla Honkala (636-43-5-30) ja 5000 kalkkunan kasvattamolle tilalla Takala (636-445-
1-74).  
 
Tilalla on olemassa kaksi katettua kuivalantalaa joiden molempien tilavuus on 1 300 
m3. Toiminnanharjoittajalla on lisäksi lannanluovutussopimus 2 300 m3/vuosi. Lannan 
varastointitilan tarve laajennuksen jälkeen on 3 075 m3.  
 
Broilerit ovat täyskuivikepohjalla jonka kokonaispinta-ala on 11 200 m2. Broilereita 
kasvatetaan 6-7 erää vuodessa.  
 
Käytettävä vesi otetaan kunnan vesijohtoverkostosta ja varavesilähteenä on oma 
kaivo. Eläinsuojien pesuvedet johdetaan 210 m3 umpisäiliöön josta ne levitetään 
peltoon. Wc-vedet johdetaan 16 m3 umpisäiliöön ja toimitetaan 
jätevedenpuhdistamolle.  
 
Lannan levitykseen on käytettävissä 92,87 hehtaaria omaa peltoa ja 245,13 hehtaaria 
sopimuspeltoa.  
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Raadot varastoidaan jäähdytettävässä kontissa ja poltetaan omalla tilalla 
rinnakkaispolttolaitoksessa, joka on  eläinlääkärin hyväksymä raatojen polttoon.  
 
Kasvattamoiden varalämmitykseen käytettävää polttonestettä varastoidaan vuonna 
2017 asennetussa maanalaisessa 5 m3:n säiliössä, jossa on lukitus ja ylitäytönestin. 
Muita öljysäiliöitä tilalla ei hakemuksen mukaan ole.  
 
Maakuntakaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M).  
 
Laajennuksen etäisyys hallien lounaispuolella sijaitsevaan lähimpään vakituiseen 
asuinrakennukseen on noin 200 metriä.  
 
Lupahakemukseen on liitetty BAT-selvityslomake. 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelutarkastajan lausuntoesitys: 
 Lupapäätöksessä tulisi huomioida, että toiminnanharjoittajan tulee huolehtia 

maanalaisen polttonestesäiliön tarkastuttamisesta 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja 
sen jälkeen tarkastuksessa todetun kuntoluokituksen mukaisesti. Mahdolliset 
maanpäälliset polttonestesäiliöt tulee tarkastuttaa ensimmäisen kerran 15 vuoden 
kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen tarkastuksessa todetun kuntoluokituksen 
mukaisesti.  
 
Lannalle tulee olla riittävästi levitysalaa ottaen huomioon toiminnanharjoittajan muista 
eläinsuojista tulevan lantamäärän tarvitsemat levitysalat. Lannanluovutussopimukset 
vähentävät levitysalan tarvetta.  
 
Ympäristönsuojelulautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole muuta 
huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta eikä sillä ole tiedossaan asioita, jotka 
saattaisivat vaikuttaa asian käsittelyyn. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ei ole 
tullut huomautuksia nykyisestä toiminnasta. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan lausunto: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää lausuntoesityksen mukaisesti. 

 
 Ote pöytäkirjasta 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristölupavastuualue, www.avi.fi/muistutus 
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47 § Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
soveltamistarpeesta, Sarkainsuon Tila Oy, Pöytyä 

 
 Viite: VARELY/2892/2019 

 
 Lausuntopyyntö 
 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (VARELY) pyytää 

Pöytyän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn soveltamistarpeesta Sarkainsuon Tila Oy:n 
laajentamishankkeessa. 
 

 Hakemus 
 Ympäristölupahakemus koskee olemassa olevan 75 000 broilerin kasvattamon 

toiminnan laajentamista uudella 80 000 broilerin kasvattamolla kiinteistölle 
Sarkainsuo 636-404-1-6 osoitteessa Sarkainsuontie 74, Pöytyä. Laajentamisen 
jälkeen kokonaiseläinmäärä tulee olemaan 155 000 broileria. Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto on pyytänyt YVA-lain tarkoittamaa yhteysviranomaista (Varsinais-
Suomen ELY-keskus) harkitsemaan, tuleeko hankkeeseen soveltaa YVA-
menettelyä.  
 
Nykyisillä kasvattamoilla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 25.2.2011 
(ESAVI/639/04.08/2010) myöntämä ympäristölupa. Tilalle tullaan rakentamaan uusi 
80 000 broilerin kasvattamo. Hakemuksessa ei ole esitetty asemapiirustusta mutta 
suunnitellun hallin sijainti on esitetty sijaintikartassa. Uusi halli sijoittuu tilakeskuksen 
ja toisen olemassa olevan hallin luoteispuolelle lähimmästä häiriintyvästä kohteesta 
poispäin. Uusi kasvattamo tulee noin 350 metrin etäisyydelle lähimmästä 
häiriintyvästä kohteesta.   
 
Viereisellä kiinteistöllä 636-404-1-38 on toisen toiminnanharjoittajan 60 000 broilerin 
kasvattamo joka sijaitsee hakijan nykyisestä hallista noin 65 metrin etäisyydellä ja 
rakennettavasta hallista noin 70-80 metrin etäisyydellä.  
 
Broilereita kasvatetaan täyskuivikepohjalla noin 6-7 erää vuodessa. 
 
Käytettävä vesi otetaan tilalla olevista kahdesta kaivosta ja kunnan 
vesijohtoverkostosta. Lisäksi tilalle rakennetaan uusi kaivo.  
 
Lantalatilavuutta on yhteensä 1 620 m3 kahdessa katetussa lantalassa. Lisäksi 
Biolan Oy:n kanssa on lannanluovutussopimus 1 000 m3/vuosi. Lannan 
varastointitilavuuden tarve laajennuksen jälkeen on 2 325 m3.  
 
Lannan levitykseen on käytettävissä 75 hehtaaria vuokrapeltoa ja 265 hehtaaria 
sopimuspeltoa.  
 
Lakia ympäristövaikutusten arvioinnista (252/2017) (YVA-laki) ja YVA-menettelyä 
sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon mukaan arviointimenettelyä 
sovelletaan kanaloihin joissa kasvatetaan 85 000 kananpoikaa tai 60 000 kanaa. 
Hakemuksen mukaisessa toiminnassa eläinmäärän lisäys jää alle YVA-lain 
hankeluettelon rajan (85 000 kananpoikaa) mutta laajennuksen jälkeen eläinmäärä 
ylittää hankeluettelon rajan. YVA-lain mukaan arviointimenettelyä sovelletaan 
yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen  
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muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri 
hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen,  3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. 
Päätettäessä arviointimenettelyn soveltamisesta on otettava huomioon hankkeen 
ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne.  
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelutarkastajan lausuntoesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta toteaa lausuntonaan, että vaikka kokonaiseläinmäärä 

155 000 broileria ylittää YVA-lain hankeluettelon rajan, hanke ei todennäköisesti 
aiheuta sellaisia ympäristövaikutuksia joihin ei voida ympäristöluvan määräyksillä ja 
toiminnan valvonnalla vaikuttaa. Kokonaisuutena arvioiden ympäristövaikutusten 
arviointimenettely ei ole tarpeellinen. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan lausunto: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää lausuntoesityksen mukaisesti. 

 
 Ote pöytäkirjasta 
 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue, 

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi 
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48 § Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen käytöstä poistetun 
öljysäiliön jättämiseksi maaperään, AA Marttila 

 
  
 Asia 
 Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen: käytöstä poistetun maanalaisen 

öljysäiliön täyttäminen hiekalla ja jättäminen maaperään. 
 

 Päätöksen saaja 
 AA 

 
 Kohde 
 Marttilan kunnassa sijaitseva kiinteistö Terhilä 480-414-7-69.  

 
 Hakemus 
 Hakija on toimittanut Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle hakemuksen 

ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi. Hakemus koskee Marttilan kunnan 
kiinteistöllä Terhilä 480-414-7-69 osoitteessa Paimenpolku 2 sijaitsevan käytöstä 
poistetun öljysäiliön täyttämistä hiekalla ja jättämistä maaperään.  
 
Kiinteistöllä talon takana pääosin talon alla ja lopuilta osin terassin alla sijaitsee 
maanalainen muovinen 2,9 m3 öljysäiliö. Säiliön käyttöä ollaan lopettamassa ja 
säiliö on tarkastettu 27.8.2018 ja säiliö on todettu A-luokkaiseksi.  
 
Öljysäiliön jättämistä maaperään on perusteltu sijainnilla talon alla ja 
poiskaivamisen aiheuttamalla sortumisvaaralla rakennukselle. Öljysäiliö on tarkoitus 
käytöstä poistamisen yhteydessä tyhjentää ja tarkastaa uudelleen. Öljyn täyttöputki 
ja tuuletusputket katkaistaan ja täytetään esim. uretaanilla. Öljysäiliö ja huoltokaivo 
täytetään hiekalla. Toimenpiteestä otetaan kuvia. 
 
Ympäristönsuojelusihteeri on käynyt tutustumassa kohteeseen 28.5.2019. 
Käynnistä ei ole laadittu erillistä tarkastuskertomusta. Öljysäiliö sijaitsi hankalassa 
paikassa siten, että säiliön poistaminen talon alta ei ole mahdollista. 
 

 Marttilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 
 Marttilan 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 öljysäiliö sijaitsee sellaisessa paikassa, että sen poistaminen on teknisesti 
vaikeaa tai poistamisesta voi aiheutua kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle, 
ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen säiliön 
poistamisvelvollisuudesta. Tällöin säiliö on puhdistettava ja tarkastutettava 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 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 mukaan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen 
ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainitun perustein. Kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten 16 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi 



133 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 4/2019 
Ympäristönsuojelulautakunta 26.6.2019 
  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

erityisestä syystä hakemuksesta myöntää yksittäistapauksessa luvan poiketa 
määräyksistä.  
 

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimus 
 
Ympäristönsuojelutarkastajan päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää haetun 

ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen Marttilan kunnassa sijaitsevalle 
kiinteistölle Terhilä 480-414-7-69. Kiinteistöllä sijaitsevan käytöstä poistetun ja 
puhdistetun maanalaisen öljysäiliön ja sen huoltokaivon saa täyttää hiekalla ja 
jättää maaperään. 
 
Säiliö tulee tyhjentää ja tarkastuttaa uudelleen ennen säiliön täyttöä hiekalla. 
Syntyvät jätteet tulee luovuttaa toimijalle, jolla on jätelain 29 §:n mukainen oikeus 
vastaanottaa kyseistä jätetä. 
 
Säiliön täyttöputki on katkaistava ja tulpattava luotettavalla tavalla.  
 
Kiinteistön haltijan vaihtuessa tiedot maaperään jätetystä säiliöstä tulee antaa 
uudelle haltijalle. Päätös säiliön jättämisestä maaperään ja säiliön sijainnin 
osoittava asemapiirros tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin. 
 

 Päätöksen perustelut 

 Saadun selvityksen perusteella voidaan todeta, että öljysäiliö sijaitsee kiinteistöllä 
siten, että säiliön poistaminen on teknisesti vaikeaa ja poistamisesta voi aiheutua 
kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle.  
 
Kun säiliö on puhdistettu ja tarkastettu asianmukaisesti, ei ympäristölle katsota 
aiheutuvan riskiä öljyn joutumisesta maaperään. Säiliön ja sen huoltokaivon 
täyttäminen hiekalla estää mahdollisen vajoamisen. Säiliön ilma- ja täyttöputket 
tulee poistaa ja tulpata asianmukaisesti.  
 

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

Jätelaki (646/2011): 29 § 
Marttilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset: 9.6. ja 16 § 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Lupa-asian käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 18.2.2019 

hyväksymän Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukainen 90 
€:n maksu 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 
liitteenä. 
 

 Ote pöytäkirjasta 
 Päätöksen saaja 
 49 § Ilmoitusasiat 
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 Ilmoitusasiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 
 
Liite 4. Ilmoitusasiat 
 

Ympäristönsuojelutarkastajan 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 
 
  Siirtymäajan päättyminen ranta-alueiden ja pohjavesialueiden 

jätevesiasioissa, tiedotteet ja jätevesi-illat 

 Ympäristönsuojelusihteerin viransijaisuuden täyttäminen 
 

Ympäristönsuojelutarkastajan päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta keskustelee edellä mainituista asioista ja merkitsee ne 

tietoonsa saatetuiksi. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta keskusteli edellä mainituista asioista ja merkitsi ne 

tietoonsa saatetuiksi. 
 

  



136 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 4/2019 
Ympäristönsuojelulautakunta 26.6.2019 
  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 
 

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

§§ 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 

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: 

§§ 39, 40 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. Viranomainen 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 
   

§§ 39, 40 

Aika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. (§) 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista (§) 
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Valitusosoitus 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen 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. 

§§  

 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. 

§§ 48 

 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 
lukematta. (§) 
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. (48 §) 

 
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 
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, myös sähköisesti toimitettaessa.  
 

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

 
 
 


