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

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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65 § 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 Jarkko Kankare. 
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66 § Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.5-31.8.2019 
 
 Asia 
 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 2. 
kolmanneksen osavuosiraportin, joka on esityslistan liitteenä 1 ja toteuman, joka on 
esityslistan liitteenä 2. 
 
Liite 1. Ympäristönsuojelulautakunnan 2.kolmanneksen osavuosiraportti vuodelta 
2019 
Liite 2. Ympäristönsuojelulautakunnan 2. kolmanneksen toteuma vuodelta 2019 
 

Valmistelija:  vs. ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Lautakunta antaa kunnanhallituksille toiminnastaan oheisten liitteiden mukaisen 2. 

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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67 § Määräraha pohjavesien suojelusuunnitelman päivittämiseen 
 
 Asia 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti kokouksessaan 24.4.2019 36 § tilata 

Ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien 
laatimis- ja päivitystyön Lauri Joroiselta tarjouksen mukaisesti 14 000 € + alv 
hintaan. 26.6.2019 kokouksessaan ympäristönsuojelulautakunta päätti (42 §), että 
suojelusuunnitelmien laatimis- ja päivitystyöhön lisätään Lauri Joroiselta saadun 
tarjouksen mukaisesti Linturahkan ja Oripäänkankaan pohjavesialueet 3000 € + alv 
hintaan. Pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimis- ja päivitystyölle ei ole 
budjetoitu kuluja kuluvalle vuodelle. Kustannuksia syntyy vuodelle 2019 yhteensä 
8 500 €. Ely-keskus on antanut maksatuspäätöksen (3.9.2019)  4 250 eurosta. 
Kuntien hankkeen kokonaiskustannukset ovat siten yhteensä vuodelle 2019 4 250 
€.   

 
Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, että 

ympäristönsuojelun vuoden 2019 budjetin kustannuspaikkaan 5420 
Asiantuntijapalvelujen osto  tehdään 8 500 € menolisäys ja kustannuspaikkaan 
3301 Tuet ja avustukset valtiolta 4250 € tulolisäys.   
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti.  

 
Ote pöytäkirjasta 
 Kosken Tl kunta, kunnanhallitus 
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68 §  Maksuajan myöntäminen haja-asutusalueen jätevesien 
 käsittelyvaatimuksista    poikkeuspäätöksen taksan mukaisen maksun 
 suorittamiseen 

 

  

 Asia 
 Kosken Tl kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan Kosken Tl 

ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan päätöksellään 18.2.2019 5 §. 
Taksassa on määritelty haja-asutusalueen jätevesien käsittelyvaatimuksista 
tehtävän poikkeushakemuksen hinnaksi 200 €. Kuntalaisilta on tullut kyselyjä, 
olisiko mahdollista suorittaa maksu osissa.  

  
Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelutarkastajan päätösesitys: 
 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta päättää, että haja-asutusalueen jätevesien 

käsittelyvaatimuksista tehtävän poikkeushakemuksen maksu 200 € voidaan jakaa 
useampaan erään hakijan pyynnöstä. Maksu voidaan jakaa enintään neljään erään 
ja maksuaika on  neljä kuukautta päätöksen annosta. Maksuajalta ei peritä korkoa. 
 

 Päätöksen perustelut 

 Koska osa hakijoista hakee poikkeusta vedoten heikkoon taloudelliseen 
tilanteeseen  eikä maksuun ole mahdollista hakea kohtuullistamista taksassa 
olevilla perusteilla, on tärkeää tarjota muita joustavia mahdollisuuksia maksun 
suorittamiseen. 

  
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Ote pöytäkirjasta 
 Kosken Tl kunnanhallitus 
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69 § Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien 
 käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan 
 suojaetäisyyksien osalta, AA, Aura 
 
 Asia 
 Kiinteistölle Saha I 19-419-2-19 haetaan poikkeamista Auran kunnan 

ympäristönsuojelumääräysten 6.6 § velvoitteesta, jonka mukaan jätevesien 

käsittelyjärjestelmä ja puhdistettujen jätevesien purkupaikka tulee olla vähintään 50 

metrin etäisyydellä vesistöstä. 

 Hakija 

AA 
  
 Kiinteistö 

Auran kunnassa sijaitseva kiinteistö Saha I 19-419-2-19  
  
 Hakemus  
 Hakija on 26.8.2019 toimittanut hakemuksen kunnan 

ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi. Poikkeamista haetaan jätevesien 
käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan 
suojaetäisyysvaatimuksesta poikkeamiseksi. Kiinteistöllä on yksi asuinrakennus, 
sauna, kompostikäymälä ja tallirakennus. Kiinteistö sijaitsee Aurajoen ranta-
alueella, alle 100 metrin etäisyydellä joesta. Näin ollen kiinteistön jätevesien 
käsittely tulee saattaa vastaamaan ympäristönsuojelulain 527/2014 ja 
valtioneuvoston asetuksen 157/2017 vaatimuksia 31.10.2019 mennessä. Kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten 6.6 §:n mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmien ja 
puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa on noudatettava 50 metrin 
vähimmäissuojaetäisyyttä vesistöön, kun kyseessä on käymäläjätevesi.  
  
Kiinteistön pinta-ala on 4700 m² ja asuinrakennuksen kerrosala on noin 120 m². 
Kiinteistö on tällä hetkellä kahden henkilön vakituisessa asuinkäytössä. Kiinteistöllä 
syntyy tavanomaisia asumisjätevesiä ja kaikki jätevedet on viemäröity samaan 
järjestelmään. Tällä hetkellä kiinteistön jätevedet johdetaan kolmen saostuskaivon 
kautta maastoon. Jätevesiä syntyy vain asuinrakennuksesta. Saunarakennuksessa 
on käytössä kantovesi, joka ohjataan Uponor-saunapuhdistamoon ja siitä kivipesän 
kautta avo-ojaan.   
 
Kiinteistö ei sijaitse kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten 6.3 §:n mukaan ranta-alueella ensisijainen 
käymäläratkaisu on kuivakäymälä ja vesikäymälän jätevedet tulee ensisijaisesti 
johtaa umpisäiliöön. Hakija on selvittänyt umpisäiliön ja harmaavesisuodattimen 
sopivuutta kiinteistölle. Kaivutyöntekijän mukaan pihamaalla sijaitsevat vanhat puut 
jouduttaisiin kaatamaan. Riskinä on, että puiden juuret hakeutuvat 
harmaavesisuodattimelle, sillä se olisi pihan kostein paikka, joten puita jouduttaisiin 
kaatamaan laajalta alueelta. Hakemuksen mukaan puiden merkittävä kaataminen 
toisi kustannuksia merkittävästi lisää ja pihamaan esteettisyys ja puiden tuoma 
tuulensuoja kärsisivät. Lisäksi umpisäiliön asentaminen saviselle rinnetontille on 
hankalaa, sillä umpisäiliö tulisi kaivaa runsaan kahden metrin syvyyteen, missä 
talon viemäriputket sijaitsevat. Mikään valmistaja ei pysty antamaan takeita 
umpisäiliön kestävyydestä, koska maan paine kasvaa liian suureksi. Lisäksi säiliöön 
kohdistuu vesinoste, joten säiliön asentaminen on käytännössä mahdotonta.   
 
Tästä johtuen kiinteistölle on suunniteltu rakennettavan Biolan kaivopuhdistamo. 
Nykyisten sakokaivojen tilalle vaihdetaan uudet kaivonrenkaat, mutta sakokaivojen 
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sijainti pysyy samana. Sakokaivojen etäisyys vesistöstä on noin 22 metriä ja 
purkuputken etäisyys on noin 18 metriä. Purkupaikalle rakennetaan kivipesä, mikäli 
sellainen vaaditaan.  
 
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (6.3 §) edellytetään ranta-alueilla 
jätevesien käsittelyltä vaativampien puhdistustasovaatimusten täyttämistä, eli 
ympäristöön aiheutuvan kuormituksen tulee vähentyä orgaanisen aineen osalta 
vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta 
vähintään 40 %. Hakemuksen mukaan kohteeseen suunniteltu jätevesijärjestelmä 
täyttää vaativammat puhdistustasovaatimukset puolueettoman tahon tekemien 
selvitysten perusteella. 
 
Ympäristönsuojelumääräysten mukaan puhdistusmenetelmä on valittava myös 
tontin muoto ja maaperän ominaisuudet huomioon ottaen. Puhdistuslaitteistot tulee 
sijoittaa siten, että vesi ei tulvakorkeudenkaan aikana pääse jäteveden 
käsittelylaitteistoihin.  
 

Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää kiinteistölle Saha I 19-419-2-19 

poikkeaman kunnan ympäristönsuojelumääräysten 6.6 §:n  velvoitteista kosken 
jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan 
sijoittamista vähintään 50 metrin etäisyydelle vesistöstä. Jätevesien 
käsittelyjärjestelmä ja purkupaikka voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti siten, 
että käsittelyjärjestelmä tulee noin 22 metrin ja purkupaikka noin 18 metrin 
etäisyydelle Aurajoesta. Lisäksi purkuputken päähän tulee rakentaa kivipesä.  

 
Jätevesien käsittelyssä tulee huolehtia, että jätevesien käsittelyjärjestelmän 
puhdistusteho täyttää ympäristönsuojelulain 156 c §:n ja valtioneuvoston asetuksen 
157/2017 § 4 mukaiset vaativammat puhdistustehovaatimukset 

  
Perustelut 

 Ympäristönsuojelumääräysten 16 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi 
erityisestä syystä myöntää yksittäistapauksissa luvan poiketa 
ympäristönsuojelumääräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua 
ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden syrjäytymistä.  
 
Kyseisessä kohteessa käymäläjätevesien erottaminen ja johtaminen umpisäiliöön ja 
harmaiden jätevesien käsittely erikseen ei ole teknisesti mahdollista kohtuullisin 
taloudellisin kustannuksin. Lisäksi piha-alueella on vanhaa puustoa, jota ei haluta 
kaataa.  Kun jätevesien käsittely ja johtaminen toteutetaan esitetyn suunnitelman 
mukaisesti, ei siitä arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa, vaikka 
suojaetäisyys vesistöön jää alle 50 metriin. Kunnan ympäristönsuojelumääräysten 
6.7 §.n mukaan kiinteistön haltijan vastuulla on huolehtia siitä, että jätevesien 
puhdistuslaitteistot ovat toimintakunnossa ja puhdistusteho vastaa asetettuja 
vaatimuksia.  

  
Sovelletut oikeusohjeet ja säännökset 

 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 154, 156, 156c, 190 § 
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla (157/2017): 4 § 
Auran kunnan ympäristönsuojelumääräykset 6.1-6.7, 16 § 
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Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

 Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittelystä peritään Kosken Tl 
kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväksymän Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 
maksutaksan mukainen 90 €:n  maksu. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti.  

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 8.10.2019. Päätöksestä kuulutetaan 

Kosken Tl kunnan ja Auran kunnan ilmoitustauluilla sekä Kosken Tl kunnan 
internetsivuilla.  
 

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

päättyy 7.11.2019.  
 

 Ote pöytäkirjasta 
 Hakija 

Kosken Tl kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
Auran kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
 

 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla 
 Kosken Tl kunnan internetsivut 

Kosken Tl kunnan ilmoitustaulu 
Auran kunnan ilmoitustaulu  
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70 § Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien 
 käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan 
 suojaetäisyyksien osalta, BB, Pöytyä 
 
 Asia 
 Kiinteistölle Vuorijoki 636-406-1-36 haetaan poikkeamista Pöytyän kunnan 

ympäristönsuojelumääräysten 6.6 §:n velvoitteesta jonka mukaan jätevesien 
käsittelyjärjestelmä ja puhdistettujen jätevesien purkupaikka tulee olla vähintään 50 
metrin etäisyydellä vesistöstä.  
 

 Hakijat 
 BB 

 
 Kiinteistö 
 Pöytyän kunnassa kiinteistö Vuorijoki 636-406-1-36 

 
 Hakemus 
 Hakija on 11.9.2019 toimittanut hakemuksen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä 

poikkeamiseksi. Poikkeamista haetaan jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen 
jätevesien purkupaikan suojaetäisyysvaatimuksista asuinrakennuksen ja 
saunarakennuksen osalta.  
 
Kiinteistöllä sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä Kaulajoesta asuinrakennus ja 
saunarakennus. Kartassa alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä näkyvä vanha 
kesäkeittiö on purettu. Asuinrakennuksen ja saunarakennuksen osalta jätevesien 
käsittely tulee saattaa vastaamaan ympäristönsuojelulain 527/2014 ja valtioneuvoston 
asetuksen 157/2017 vaatimuksia 31.10.2019 mennessä. Lisäksi tulee noudattaa 
kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä joiden 6.6 §:n mukaan jätevesien 
käsittelyjärjestelmien ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa on 
noudatettava 50 metrin vähimmäissuojaetäisyyttä vesistöön, kun kyseessä on 
käymäläjätevesi ja 25 metrin vähimmäissuojaetäisyyttä, kun kyseessä on niin sanottu 
harmaa jätevesi (ei sisällä käymäläjätevesiä). Kaulajoki on kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten mukainen herkkä alue joten määräysten 6.3 §:n 
mukaisesti edellytetään, että jätevedet käsitellään vaativamman puhdistustason 
mukaisesti.  
 
Kiinteistöllä sijaitsee lisäksi yli 100 metrin etäisyydellä vesistöstä asuinrakennus ja muu 
maa- ja metsätalouden rakennus, joita edellä mainittu määräaika jätevesien käsittelylle 
ei koske.  
 
Alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevan asuinrakennuksen huoneistoala on 
120 m2. Kiinteistö on vakituisessa asuinkäytössä. Rakennuksesta syntyy tavanomaisia 
asumisjätevesiä ja kaikki jätevedet on viemäröity samaan järjestelmään. Tällä hetkellä 
rakennuksen jätevedet johdetaan kolmen saostuskaivon kautta maastoon. 
Asuinrakennuksen osalta esitetään, että kaikki jätevedet johdetaan Greenrock IISI S6 –
pienpuhdistamoon ja puhdistettu jätevesi johdetaan kivipesään. Järjestelmään kuuluu 
asuinrakennukseen asennettava fosforinsaostuskemikaalin annostelija. 
Käsittelyjärjestelmästä tulee etäisyyttä Kaulajokeen noin 36 metriä ja jätevesien 
purkupaikasta noin 15 metriä.  
 
 Alle 100 metrin etäisyydellä Kaulajoesta sijaitsevan saunarakennuksen 
jätevesijärjestelmä on rakennettu vuonna 2005. Saunarakennuksen vesikäymälän 
jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja pesuvedet kolmen saostuskaivon kautta 
imeytyskenttään. Rakennus on liitetty kunnan vesijohtoverkostoon. Umpisäiliö sijaitsee 
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noin 20 metrin etäisyydellä vesistöstä ja imeytyskenttä noin 22 metrin etäisyydellä 
vesistöstä. Jätevesijärjestelmälle ei esitetä tehtävän muutoksia.  
 
Kiinteistö ei sijaitse kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten 6.3 §:n mukaan ranta-alueella ensisijainen 
käymäläratkaisu on kuivakäymälä ja vesikäymälän jätevedet tulee ensisijaisesti johtaa 
umpisäiliöön. Saunarakennuksen osalta on vuonna 2005 toteutettu järjestelmä, jossa 
käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön ja pesuvedet maahanimeyttämöön. 
Asuinrakennuksen osalta esitetään kaikkien jätevesien johtamista pienpuhdistamoon. 
 
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (6.3 §) edellytetään ranta-alueilla jätevesien 
käsittelyltä vaativampien puhdistustasovaatimusten täyttämistä, eli ympäristöön 
aiheutuvan kuormituksen tulee vähentyä orgaanisen aineen osalta vähintään 90 %, 
kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 %. 
Hakemuksen mukaan kohteeseen suunniteltu jätevesijärjestelmä täyttää vaativammat 
puhdistustasovaatimukset.  
 
Ympäristönsuojelumääräysten mukaan puhdistusmenetelmä on valittava myös tontin 
muoto ja maaperän ominaisuudet huomioon ottaen. Puhdistuslaitteistot tulee sijoittaa 
siten, että vesi ei tulvakorkeudenkaan aikana pääse jäteveden käsittelylaitteistoihin.  
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää kiinteistöllä Vuorijoki 636-406-1-36 

sijaitsevien asuinrakennuksen (PRT 102049636R) ja saunarakennuksen (PRT 
102049639U) osalta poikkeamisen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 6.6 §:n  
velvoitteista koskien jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien 
purkupaikan sijoittamista käymäläjäteveden osalta vähintään 50 metrin etäisyydelle ja 
pelkkien harmaiden jätevesien osalta vähintään 25 metrin etäisyydelle vesistöstä. 
Jätevesien käsittelyjärjestelmät ja purkupaikat voidaan toteuttaa suunnitelman 
mukaisesti siten, että asuinrakennuksen käsittelyjärjestelmä tulee noin 36 metrin ja 
purkupaikka noin 15 metrin etäisyydelle Kaulajoesta sekä saunarakennuksen umpisäiliö 
noin 20 metrin ja pesuvesien imeytyskenttä noin 22 metrin etäisyydelle Kaulajoesta.  
 
Jätevesien käsittelyssä tulee huolehtia, että jätevesien käsittelyjärjestelmien 
puhdistustehot täyttävät ympäristönsuojelulain 156 c §:n ja valtioneuvoston asetuksen 
157/2017 § 4 mukaiset vaativammat puhdistustehovaatimukset.  
 

 Perustelut 
 Ympäristönsuojelumääräysten 16 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi 

erityisestä syystä myöntää yksittäistapauksissa luvan poiketa 
ympäristönsuojelumääräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua 
ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden syrjäytymistä.  
 
Kyseisessä kohteessa asuinrakennuksen käymäläjätevesien erottaminen ja johtaminen 
umpisäiliöön ja harmaiden jätevesien käsittely erikseen ei ole teknisesti mahdollista 
kohtuullisin taloudellisin kustannuksin. Kaikkien jätevesien johtaminen umpisäiliöön ei 
myöskään ole taloudellisesti järkevää. Saunarakennuksen jätevesijärjestelmä on 
myönnetty vuonna 2005 jolloin käsittelyjärjestelmän riittävyys on tarkasteltu 
lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Jätevesijärjestelmän siirtäminen kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten edellyttämällä etäisyydelle ei ole teknisesti mahdollista 
kohtuullisin kustannuksin. Kun jätevesien käsittely ja johtaminen toteutetaan esitetyn 
suunnitelman mukaisesti, ei siitä arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa, 
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vaikka suojaetäisyys vesistöön jää käymäläjätevesien osalta alle 50 metriin ja 
harmaiden jätevesien osalta alle 25 metriin.  
 
Kunnan ympäristönsuojelumääräysten 6.7 §.n mukaan kiinteistön haltijan vastuulla on 
huolehtia siitä, että jätevesien puhdistuslaitteistot ovat toimintakunnossa ja 
puhdistusteho vastaa asetettuja vaatimuksia.  
 

 Sovelletut oikeusohjeet ja säännökset 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 154, 156, 156c, 190 § 

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla 157/2017: 4 § 
Pöytyän kunnan ympäristönsuojelumääräykset 6.1-6.7, 16 § 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittelystä peritään Kosken Tl 

kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväksymän Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 
maksutaksan mukainen 90 €:n  maksu. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 8.10.2019. Päätöksestä kuulutetaan 

Kosken Tl kunnan ja Pöytyän kunnan ilmoitustauluilla sekä Kosken Tl kunnan 
internetsivuilla. 
 

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

7.11.2019. 
 

 Ote pöytäkirjasta 
 Hakija 

Pöytyän rakennusvalvonta 
Kosken Tl kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
Pöytyän kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
 

 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla 
 Kosken Tl kunnan internetsivut 

Kosken Tl kunnan ilmoitustaulu 
Pöytyän kunnan ilmoitustaulu 
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71 §  Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien 
 käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan 
 suojaetäisyyksien osalta, CC, Pöytyä 
 
 Asia 
 Kiinteistölle Kartano 636-465-1-208 haetaan poikkeamista Pöytyän kunnan 

ympäristönsuojelumääräysten 6.6 §:n velvoitteesta jonka mukaan jätevesien 
käsittelyjärjestelmä ja puhdistettujen jätevesien purkupaikka tulee olla vähintään 50 
metrin etäisyydellä vesistöstä.  
 

 Hakija 
 CC 

 
 Kiinteistö 
 Pöytyän kunnassa kiinteistö Kartano 636-465-1-208  

 
 Hakemus 
 Hakija on 19.8.2019 toimittanut hakemuksen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä 

poikkeamiseksi. Poikkeamista haetaan jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen 
jätevesien purkupaikan suojaetäisyysvaatimuksista asuinrakennuksen osalta.  
 
Kiinteistöllä sijaitsee asuinrakennus alle 100 metrin etäisyydellä Yläneenjoesta.   
Asuinrakennuksen osalta jätevesien käsittely tulee saattaa vastaamaan 
ympäristönsuojelulain 527/2014 ja valtioneuvoston asetuksen 157/2017 vaatimuksia 
31.10.2019 mennessä. Lisäksi tulee noudattaa kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä 
joiden 6.6 §:n mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmien ja puhdistettujen jätevesien 
purkupaikan sijoittamisessa on noudatettava 50 metrin vähimmäissuojaetäisyyttä 
vesistöön, kun kyseessä on käymäläjätevesi. Yläneenjoki on kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten mukainen herkkä alue joten kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten 6.3 §:n mukaisesti edellytetään, että jätevedet käsitellään 
vaativamman puhdistustason mukaisesti.  
 
Kiinteistöllä sijaitsee lisäksi alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä käytöstä poistettu 
asuinrakennus ja talousrakennuksia mutta näistä rakennuksista ei muodostu jätevesiä.  
 
Alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevan kaksikerroksisen asuinrakennuksen 
kerrosala on 355 m2. Kiinteistö on viiden henkilön vakituisessa asuinkäytössä. 
Rakennuksesta syntyy tavanomaisia asumisjätevesiä ja kaikki jätevedet on viemäröity 
samaan järjestelmään. Tällä hetkellä rakennuksen jätevedet johdetaan kolmen 
saostuskaivon kautta kivikkoon. Asuinrakennuksen jätevedet esitetään johdettavan 
olemassa oleviin sakokaivoihin rakennettavaan Biolan Kaivopuhdistamoon ja sieltä 
kivikkoon. Käsittelyjärjestelmästä tulee etäisyyttä vesistöön 8 metriä ja purkupaikasta 6 
metriä. Hakemuksessa on esitetty, että jätevedet johdetaan kivikkoon, joten ne osin 
imeytyvät maahan.  
 
Kiinteistö ei sijaitse kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten 6.3 §:n mukaan ranta-alueella ensisijainen 
käymäläratkaisu on kuivakäymälä ja vesikäymälän jätevedet tulee ensisijaisesti johtaa 
umpisäiliöön. Hakemuksen kohteessa kyseessä on vanha kartanomiljöö jossa käytössä 
oleva asuinrakennus on rakennettu 1700-luvulla. Asuinrakennuksen osalta esitetään 
kaikkien jätevesien johtamista pienpuhdistamoon. 
 
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (6.3 §) edellytetään ranta-alueilla jätevesien 
käsittelyltä vaativampien puhdistustasovaatimusten täyttämistä, eli ympäristöön 
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aiheutuvan kuormituksen tulee vähentyä orgaanisen aineen osalta vähintään 90 %, 
kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 %. 
Hakemuksen mukaan kohteeseen suunniteltu jätevesijärjestelmä täyttää vaativammat 
puhdistustasovaatimukset.  
 
Ympäristönsuojelumääräysten mukaan puhdistusmenetelmä on valittava myös tontin 
muoto ja maaperän ominaisuudet huomioon ottaen. Puhdistuslaitteistot tulee sijoittaa 
siten, että vesi ei tulvakorkeudenkaan aikana pääse jäteveden käsittelylaitteistoihin. 
Hakemuksen mukaan puhdistamon alueella ei ole tulvimisen vaaraa.  
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää kiinteistöllä Kartano 636-465-1-208  

sijaitsevan asuinrakennuksen (PRT 101132928H) osalta poikkeamisen kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten 6.6 §:n velvoitteesta koskien jätevesien 
käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamista vähintään 50 
metrin etäisyydelle vesistöstä. Jätevesien käsittelyjärjestelmä ja purkupaikka voidaan 
toteuttaa suunnitelman mukaisesti siten, että asuinrakennuksen käsittelyjärjestelmä 
tulee noin 8 metrin ja purkupaikka noin 6 metrin etäisyydelle Yläneenjoesta. 
Purkupaikka tulee olla suunnitelman mukaisesti kivikossa tai kivipesässä, jotta 
puhdistettu jätevesi imeytyy maahan.  
 
Jätevesien käsittelyssä tulee huolehtia, että jäteveden käsittelyjärjestelmän 
puhdistusteho täyttää ympäristönsuojelulain 156 c §:n ja valtioneuvoston asetuksen 
157/2017 § 4 mukaiset vaativammat puhdistustehovaatimukset.  
 

 Perustelut 
 Kunnan ympäristönsuojelumääräysten 16 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomainen 

voi erityisestä syystä myöntää yksittäistapauksissa luvan poiketa 
ympäristönsuojelumääräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua 
ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden syrjäytymistä.  
 
Kyseisessä kohteessa asuinrakennuksen käymäläjätevesien erottaminen ja johtaminen 
umpisäiliöön ja harmaiden jätevesien käsittely erikseen ei ole teknisesti mahdollista 
kohtuullisin taloudellisin kustannuksin. Kaikkien jätevesien johtaminen umpisäiliöön ei 
myöskään ole taloudellisesti järkevää, koska kiinteistö on viiden henkilön vakituisessa 
asuinkäytössä. Lisäksi piha-alueella on vanhaa puustoa jota ei haluta kaataa. Kiinteistö 
on melko suuri mutta rajoittuu jokeen ja tiehen siten, että kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten etäisyysvaatimusta ei ole teknisesti mahdollista 
kohtuullisin kustannuksin täyttää. Kun jätevesien käsittely ja johtaminen toteutetaan 
esitetyn suunnitelman mukaisesti, ei siitä arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa, vaikka suojaetäisyys vesistöön jää alle 50 metriin. Kun jätevedet johdetaan 
kivipesään tai kivikkoon, varmistetaan, että jätevedet imeytyvät paremmin maahan 
eivätkä virtaa suoraan vesistöön.  
 
Kunnan ympäristönsuojelumääräysten 6.7 §.n mukaan kiinteistön haltijan vastuulla on 
huolehtia siitä, että jätevesien puhdistuslaitteistot ovat toimintakunnossa ja 
puhdistusteho vastaa asetettuja vaatimuksia.  
 

 Sovelletut oikeusohjeet ja säännökset 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 154, 156, 156c ja 190 § 

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla 157/2017: 4 § 
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Pöytyän kunnan ympäristönsuojelumääräykset 6.1-6.7 ja 16 § 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittelystä peritään Kosken Tl 

kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväksymän Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 
maksutaksan mukainen 90 €:n  maksu. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 8.10.2019. Päätöksestä kuulutetaan 

Kosken Tl kunnan ja Pöytyän kunnan ilmoitustauluilla sekä Kosken Tl kunnan 
internetsivuilla. 
 

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

7.11.2019. 
 

 Ote pöytäkirjasta 
 Hakija 

Pöytyän rakennusvalvonta 
Kosken Tl kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
Pöytyän kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
 

 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla 
 Kosken Tl kunnan internetsivut 

Kosken Tl kunnan ilmoitustaulu 
Pöytyän kunnan ilmoitustaulu 
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72 § Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisessa ilmoitusasiassa, 
                   Aki Lähteenmäki, Pöytyä 
  
 ILMOITUSPÄÄTÖS 

 
 Asia 
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 d §:n mukainen päätös ilmoituksesta joka 

koskee olemassa olevan eläinsuojan laajentamista.  
 

 Ilmoituksen tekijä 
 Aki Lähteenmäki 

 
Toimipaikan osoite: 
Otsolantie 52 
21900 Yläne 
 
Liike- ja yhteisötunnus: 
1300284-9 
 

 Laitos/toiminta ja sen sijainti 
 Eläinsuoja sijaitsee Pöytyän kunnassa Nokkalan kylässä kiinteistöllä Honkala 636-

458-1-222 osoitteessa Otsolantie 52, Pöytyä.  
 

 Ilmoituksen tekemisen peruste 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 115 a § ja liitteen 4 kohta 5 b. 

 
 Lupaviranomaisen toimivalta 
 Ympäristönsuojelulain 115 a §.n 4 momentin mukaan kyseisen toiminnan ilmoituksen 

käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Kosken Tl 
ympäristönsuojelulautakunta.  
 

 Asian vireille tulo 
 Ilmoitus on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle 26.6.2019.  

 
 Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne 
 Kyseessä on olemassa oleva toiminta jolla on Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 

28.2.2008 (dnro LOS-2007-Y-184-113) myöntämä ympäristölupa 256 lihanaudalle.  
 
Alue on maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta. Varsinais-Suomen 
maakuntakaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi 
merkinnällä M. Eläinsuojan pohjoispuolella noin kilometrin päässä kulkeva 
Mynämäentie on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi tieksi.  
 

 Laitoksen sijainti ja sen ympäristö 
 Eläinsuoja sijaitsee Pöytyän kunnassa Nokkalan kylässä kiinteistöllä Honkala 636-

458-1-222 osoitteessa Otsolantie 52, Pöytyä. 
 
Eläinsuojan sijoituspaikka ei ole tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan 
soveltuvalla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, Laihian pohjavesialue (1-luokka), 
sijaitsee noin 3 kilometrin päässä eläinsuojan koillispuolella.  
 
Tilan ympäristö on metsää ja peltoa. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat 
eläinsuojasta noin 360 metrin päässä länsiluoteessa, 420 metrin päässä koillisessa ja 
560 metrin päässä lännessä.  
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Eläinsuojan pohjoispuolella lähimmillään noin 40 metrin etäisyydellä eläinsuojasta 
kulkee Savonjoki.  
 

 Laitoksen toiminta 
 Tilalla on vuonna 2008 luvitetussa pihatossa eläinpaikat 224 lihanaudalle ja 32 

sonnivasikalle (6-12 kk). Toimintaa on tarkoitus laajentaa ottamalla käyttöön olemassa 
olevat, osittain käyttämättömänä olleet eläinsuojat. Teinilä-rakennukseen tulee tilat 64 
sonnivasikalle (6-12 kk) ja 32 alle 6 kuukauden ikäiselle sonnivasikalle. Juottamoon 
tulee tilat 64 alle 6 kuukauden ikäiselle sonnivasikalle. Teinilä on aiemminkin toiminut 
kasvattamona ennen pihaton rakentamista ja juottamo on ollut aiemmin kanala. Tilan 
kokonaiseläinmääräksi tulee 224 lihanautaa, 96 sonnivasikkaa (6-12 kk) ja 96 
sonnivasikkaa (alle 6 kk). Lihanaudat lähtevät teuraaksi noin 20 kuukauden ikäisinä.  
 
Pihatto on vinokuivikepohjainen kylmäpihatto, teinilä on täyskuivikepohjainen 
kylmäpihatto ja juottamo on täyskuivikepohjainen lämmin navetta. Kuivikkeena 
kaikissa eläinsuojissa käytetään turvetta ja olkea. Juottamon täyskuivikepohja 
tyhjennetään kerran viikossa. Kuivikepohjan tilavuus on 19,5 m3. Teinilä-kasvattamon 
kuivikepohjasta tyhjennetään ruokintapöydän puoleinen osa kerran viikossa ja 
karsinan takaosa aina eläinryhmän vaihtuessa. Kuivikepohjan tilavuus on 30 m3. 
Pihatossa on vinokuivikepohja ja siellä lantakäytävä tyhjennetään kerran viikossa ja 
vinokuivikeosa tyhjenee luontaisesti eläinten painosta. Pihaton vinokuivikepohjan 
tilavuus on 26,1 m3. Yhteensä kuivikepohjatilavuutta on 75,6 m3.  
 
Tilalla on pihaton yhteydessä katettu kuivalantala jonka tilavuus on 3600 m3. Lantalan 
pohja ja reunat ovat betonia ja kate peltiä. Kuormausalueena on 315 m2 betonilaatta. 
Teinilä-kasvattamon yhteydessä on kattamaton avolantala jonka tilavuus on 100 m3. 
Lantalan pohja ja seinät ovat betonia. Lantalaa tullaan korjaamaan siten, että siinä on 
metrin seinät ja se rajoittuu tiiviisti kasvattamoon. Kuormausalueena tulee olemaan 50 
m2 betonilaatta. Avolantalaa käytetään juottamon ja teinilän lannan välivarastointiin. 
Avolantala tyhjennetään säännöllisesti pihaton yhteydessä olevaan lantalaan. Lisäksi 
on etäsäiliönä lietesäiliö kiinteistöllä 636-458-1-133. Säiliön tilavuus on 500 m3 ja se 
on betonirakenteinen ja kattamaton. Lietesäiliön kuormausalue on sorapohjainen. 
Tilalle on tarkoitus rakentaa myöhemmin (arviolta vuonna 2022) eläinmäärän 
kasvaessa 1200 m3 katettu lantala tilakeskuksen yhteyteen. Lantala rakennetaan 
vähintään 50 metrin etäisyydelle Savonjoesta, jotta valtioneuvoston asetuksen 
1250/2014  mukainen 50 m etäisyysvaatimus täyttyy. Lantalan pohja ja seinät tehdään 
betonista ja siihen tulee kiinteä kate. Lantalan eteen tehdään 123 m2 kuormausalue 
betonista. Lantalatilavuutta on tällä hetkellä yhteensä 4 275,6 m3 ja uuden lantalan 
rakentamisen jälkeen yhteensä 5 475,6 m3, kun lantalatilavuudessa voidaan 
huomioida eläinsuojien kuivikepohjat. 
 
Toiminnassa muodostuu kuivikelantaa 4732,8 m3 vuodessa ja lantalatilavuustarve on 
yhteensä 4755,5 m3, kun otetaan huomioon kattamattomiin lantaloihin satavan lumen 
ja veden määrä. Tilalla on käytettävissä lannan levitykseen peltoa yhteensä 133 
hehtaaria, josta omaa peltoa on 46 hehtaaria ja vuokrapeltoa 87 hehtaaria.  
 
Eläimet eivät laidunna eikä niillä ole käytössä ulkotarhoja tai jaloittelualueita.  
 
Eläinsuojista juottamo on lämpöeristetty ja pihatto ja teinilä ovat kylmäpihattoja. 
Eläinsuojissa ei ole lämmitystä mutta juottamossa on talvisin tarvittaessa käytössä 
sähkökäyttöinen lämmityspuhallin. Juottamossa on osittain koneellinen ja osittain 
luonnollinen ilmanvaihto. Poistohormi sijaitsee katolla. Muissa eläinsuojissa on 
luonnollinen ilmanvaihto.   
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Tilalla on kaksi polttonestesäiliötä. 6 m3:n säiliö on koneiden tankkausta ja viljan 
kuivausta varten. Säiliö on yli 15 vuotta vanha eikä sitä ole tarkastettu. 2 m3:n säiliö on 
koneiden tankkausta varten. Säiliö on valmistettu vuonna 2006. Molemmissa 
säiliöissä on laponesto ja ne sijaitsevat betonialustalla.  
 
Säilörehua valmistetaan esikuivattuna laakasiiloon 1500 tonnia vuodessa ja aumaan 
500 tonnia vuodessa. Auman pohja on soraa ja betonia. Aumojen pohjalla käytetään 
muovia, jonka päät tulevat laakasiilojen laatan päälle. Säilörehun puristenesteet 
johdetaan 64 m3 umpikaivoon josta puristeneste levitetään pellolle.  
 
Lannoitteita varastoidaan enintään 25 tonnia trukkilavapohjalla pihalla. 
Kasvinsuojeluaineita varastoidaan enintään 50 litraa konevarastossa. 
Rehunsäilöntäaineita varastoidaan enintään 6000 litraa IBC-kontissa 
betonipohjaisessa varastossa. Eläinten lääkkeitä varastoidaan enintään 1 litra 
juottamon kaapissa. Muita öljytuotteita varastoidaan enintään 200 litraa tynnyreissä 
konevarastossa. Eläinsuojissa käytettäviä pesuaineita varastoidaan alle 10 litraa 
juottamon kaapissa. Desinfiointiaineita varastoidaan alle 100 kg juottamon kaapissa.  
 
Eläinsuojista ainoastaan juottamoa pestään noin kerran vuodessa. Pesuvedet 
imeytetään kuivikkeeseen. Eläinsuojissa ei ole sosiaalitiloja.  
 
Eläinsuojissa käytettävä vesi otetaan pääasiassa kunnan vesijohtoverkostosta. 
Varalla on oma kaivo.  
 
Eläinten raadot (noin 2 tonnia vuodessa) varastoidaan lantalan kuormausalueen 
betonilaatalla pressulla peitettynä ja toimitetaan eläinperäisten sivutuotteiden 
käsittelylaitokseen. Sekajäte (100 kg/v)  ja maatalouden muovit (300 kg/v) toimitetaan 
asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Muovijäte säilytetään betonilaatalla. Jäteöljyt 
varastoidaan tynnyreissä katetussa varastossa ja toimitetaan asianmukaiseen 
vastaanottopaikkaan. Pilaantuneet rehut (1000 kg/v) säilytetään lantalassa ja 
levitetään lannan mukana peltoon. 
 
Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista mukaan 
vähimmäisetäisyyden lähimmistä häiriintyvistä kohteista tulee olla kyseisellä 
eläinmäärällä vähintään 250 metriä. Asetusta sovelletaan vain uusiin tai 
laajennettaviin eläinsuojiin ja lantaloihin. Tilan olemassa olevien eläinsuojien ja 
lantaloiden ei näin ollen tarvitse täyttää asetuksen etäisyysvaatimusta, vaikka ne 
täyttävätkin etäisyysvaatimukset juottamoa lukuun ottamatta. Suunniteltu uusi lantala 
täyttää asetuksen etäisyysvaatimukset.  
 

 Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen 
Ilmoituksen mukaan toiminnasta syntyvä haju on lannan levitystä lukuun ottamatta 
vähäistä. Pääasiassa hajuhaitta rajoittuu eläinsuojan pihapiiriin. 
Kuivikelantajärjestelmä vähentää hajuhaittaa. Tilakeskuksen ulkopuolelle hajuhaittaa 
aiheutuu lantaa kuljetettaessa ja levitettäessä sekä poikkeustilanteissa lannan 
aumavarastoinnista pellolle. Kuljetuksesta aiheutuvaa hajuhaittaa pyritään 
hallitsemaan minimoimalla kuljetukseen käytettävät päivät. Mahdollisesta 
aumavarastoinnista aiheutuvaa hajuhaittaa minimoidaan tekemällä auma 
mahdollisimman nopeasti ja peittämällä auma. Aumat sijoitetaan mahdollisimman 
kauas asutuksesta ja aumavarastointi pyritään pitämään mahdollisimman 
lyhytaikaisena. Lannan levityksessä maan muokkaus tehdään mahdollisimman pian 
levittämisen jälkeen. Kasvukauden aikaisesta levityksestä hajuhaittaa aiheutuu 
enemmän, koska maata ei muokata. Lantaa levitetään siten, että hajun vaikutus ei 
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osu juhlapyhiin tai vastaaviin.  
 
Meluhaittaa aiheutuu päivittäin vain seosrehuruokkijasta ja sitä käyttävästä traktorista. 
Lisäksi eläimet ääntelevät ruokinnan ja lannan poistamisen aikana. Päivittäiset 
karjanhoitotyöt pyritään tekemään normaalin päivärytmin mukaan jolloin melu rajoittuu 
päiväaikaan. Tilakeskuksesta lähimpään asutukseen on yli 300 m matkaa. 
Tilakeskuksen ulkopuolella melua syntyy peltotöistä jotka pyritään sesongista riippuen 
tekemään päiväsaikaan. Yöaikaista työskentelyä pyritään välttämään.  
 
Pölyä syntyy kesäaikaan tilakeskukselle tapahtuvasta liikenteestä. Pölyämistä 
ehkäistään suolaamalla tietä säännöllisesti.  
 
Ravinnepäästöt vesistöön ja maaperään estetään lannan varastoinnilla vesitiiviissä 
lantalassa. Lantaa varastoidaan väliaikaisesti Teinilä-rakennuksen yhteydessä 
olevassa kattamattomassa lantalassa mutta lannan pitkäaikaista varastointia siinä 
vältetään ja lanta siirretään katettuun lantalaan. Mahdollinen lannan aumavarastointi 
tehdään ympäristönsuojelun vaatimusten ja parhaiden käytänteiden mukaisesti. Lanta 
käytetään kasvukautena lannoitteena ja levityksessä otetaan huomioon 
ympäristönsuojelun vaatimukset ja parhaat käytänteet, jolloin ehkäistään 
ravinnevalumia. Säilörehun puristeneste ohjataan säiliöön, josta se levitetään pellolle 
kasvukauden aikana.   

  
 Toiminnan vaikutukset ympäristöön ja paras käyttökelpoinen tekniikka 
 Lantaa poistetaan eläinsuojista traktorilla noin viikoittain. Kuivitus tehdään 

lannanpoiston yhteydessä ja tarvittaessa lannanpoistosyklin välissä. Pihatosta lanta 
poistetaan suoraan eläinsuojan yhteydessä olevaan lantalaan. Teinilästä ja 
juottamosta lanta kuormataan teinilä-rakennuksen yhteydessä olevaan avolantalaan 
ja siitä edelleen pihaton lantalaan. Lantaa pyritään hyödyntämään mahdollisimman 
paljon kasvukauden aikana, jolloin ravinteet ovat parhaiten kasvuston saatavissa. 
Kasvustoon tehtävällä levityksellä etenkin nurmilla on positiivinen vaikutus maan 
kasvukuntoon, humuksen määrään ja maaperän hiilensidontaan. Lantaa levitetään 
tarkkuuslevittimillä urakoitsijan toimesta. Levitystä ei tehdä peltojen ollessa pehmeitä, 
jotta maaperän kasvukunto säilytetään. Ruokinnassa nautojen pääasiallinen ruokinta 
tapahtuu seosrehuna. Seosrehu valmistetaan ja jaetaan kerran päivässä 
traktorikäyttöisellä seosrehuvaunulla. Tuorerehun laatu on tärkein nautojen ruokintaan 
vaikuttava tekijä. Rehun korjuu tapahtuu tarkkuussilppurilla urakoitsijan toimesta. 
Tuorerehua korjataan 2-3 kertaa vuodessa.  
 

 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 
 Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma. Tulipalojen varalta eläinsuojissa on 

alkusammuttimia. Ketjujen avaukseen on voimapihdit eläinsuojan ulkoseinällä. 
Sähkökatkojen varalta tilalla on aggregaatti. Vesikatkon varalta on traktorikäyttöinen 
pumppu sekä vesisäiliö.  
 
Tilakeskuksessa ja pelloilla ympäristön tilaa tarkkaillaan silmämääräisesti ympäri 
vuoden. Lantaloiden kuntoa tarkkaillaan tyhjennyksen yhteydessä. Eläinsuojien 
pohjien tiiviyttä tarkkaillaan säännöllisesti muun työn ohessa. Polttoainesäiliöt 
sijaitsevat betonilaatoilla. Säiliöiden kuntoa tarkkaillaan silmämääräisesti sekä 
suoritetaan tarkastukset vaaditun tarkastussyklin mukaan.  
 

 ILMOITUKSEN KÄSITTELY 
 

 Ilmoituksesta tiedottaminen 
 Asian vireilläolosta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti 30.7.-
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29.8.2019 Kosken Tl ja Pöytyän kunnan ilmoitustauluilla ja Kosken Tl kunnan 
internetsivuilla. Ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 
30.7.2019. Lisäksi lupahakemuksesta on niille asianosaisille, joita asia erityisesti 
koskee, erikseen tiedotettu 26.7.2019. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä 
Kosken Tl kunnanvirastolla ja Pöytyän kunnan Riihikosken virastotalolla.  
 
 

 Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset 
 Kohteessa ei suoritettu tarkastusta ilmoituksen johdosta. Tilalla on suoritettu 

määräaikaistarkastus 3.12.2018.  
  

 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
 Ympäristölupahakemuksesta on 26.7.2019 pyydetty lausunnot Pöytyän 

terveydensuojeluviranomaiselta ja Pöytyän kunnanhallitukselta.  
 
Pöytyän kunnanhallitus ei ole antanut lausuntoa asiassa.  
  
Kunnan terveydensuojeluviranomainen ei ole antanut lausuntoa asiassa. 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 
 PÄÄTÖS 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää hyväksyä Aki Lähteenmäen ilmoituksen 

eläinsuojan toiminnasta ilmoituksen mukaisesti 224 lihanaudalle, 96 vasikalle (6-12 
kk) ja 96 vasikalle (alle 6 kk) Pöytyän kunnassa Nokkalan kylässä kiinteistölle Honkala 
636-458-1-222 osoitteessa Otsolantie 52, Pöytyä.  
 
Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti ja toiminnanharjoittajan 
on noudatettava muun lainsäädännön ohella valtioneuvoston asetusta 
ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) ja valtioneuvoston asetusta eräiden 
maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 
sekä tässä päätöksessä annettuja määräyksiä.  
 
LUPAMÄÄRÄYKSET 
 
Lannan ja jätevesien varastointi  
 
1. Kaikki eläinsuojista ja muista eläinsuojan toimintaan liittyvistä tiloista syntyvä 
lanta ja pesu- ja jätevedet on varastoitava vesitiiviissä varastointitiloissa siten, että 
niitä ei joudu ympäristöön. Sade- ja sulamisvesien valuminen lannan säilytystiloihin 
on estettävä.  
 
Käytettävissä tulee olla niin paljon lannan säilytystilaa, että siihen voidaan 
varastoida 12 kuukauden aikana kertyvä lanta. Luvanmukaiselle eläinmäärälle tulee 

olla vähintään 4755,5  m3 lantalatilavuutta, kun huomioidaan kattamattomaan 

kuivalantalaan ja lietesäiliöön satavan veden ja lumen määrä. Lisäksi 
lantavarastoihin johdettavien pesuvesien varastointia varten tulee olla riittävästi 
tilaa.  
 
Teinilä-rakennuksen yhteydessä oleva avolantala tulee korjata asetuksen 
1250/2014 mukaiseksi 31.5.2020 mennessä.  
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2. Lantavarastot tulee tyhjentää kokonaan vuosittain. Tyhjennyksen yhteydessä on 
tarkistettava lantavarastojen kunto. Mahdolliset puutteet lantavarastojen kunnossa 
tulee korjata välittömästi.  
 
3. Lanta ja pesuvedet on varastoitava, käsiteltävä ja hyödynnettävä siten, ettei niitä 
joudu ympäristöön eikä naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa. Lannan käsittely- 
ja levitysajankohtaa sekä levityspeltoa valittaessa tulee ottaa huomioon 
ympäristöviihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta. Lannan käsittelyä ja 
levitystä tulee välttää yleisinä juhlapäivinä. Vahingon tai onnettomuuden 
seurauksena ympäristöön joutunut lanta on välittömästi korjattava talteen.  
 
Kuivikelannan levittäminen pelloille on kiellettyä varsinaisella pohjaveden  
muodostumisalueella.  
 
Jätteet ja kemikaalien varastointi 
 
4. Toiminnassa muodostuvien jätteiden varastointi tulee järjestää siten, että 
varastoinnista ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, maaperälle tai pinta- tai 
pohjavedelle eikä epäsiisteyttä, roskaantumista, hajuhaittaa tai muuta vaaraa tai 
haittaa ympäristölle.  
 
Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljyt, akut, loisteputket sekä vanhentuneet ja muut 
käyttökelvottomat kemikaalit, tulee toimittaa vastaanottopaikkaan jolla on lupa 
vastaanottaa kyseistä jätettä. Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet, kuten paperi-, pahvi-, 
muovi- ja metallijäte, tulee lajitella ja toimittaa hyödynnettäväksi asianmukaiseen 
käsittelyyn.  
 
5. Toiminnassa käytettävät rehut, raaka-aineet, polttonesteet ja kemikaalit on 
varastoitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, 
roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa eikä vaaraa tai haittaa terveydelle, pinta- 
tai pohjavesille tai maaperälle tai muutakaan haittaa ympäristölle.  
 
Polttonestesäiliöiden tulee soveltua käyttötarkoitukseensa ja ne tulee sijoittaa 
kovapohjaiselle alustalle. Säiliöiden sijoittaminen tiiviille pohjalle on suositeltavaa. 
Mikäli polttonestesäiliöissä havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen 
syntymiseen, tulee vauriot korjata välittömästi. Maanpäällisten polttonestesäiliöiden 
kunto tulee tarkastuttaa ensimmäisen kerran 15 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja 
sen jälkeen vähintään kymmenen vuoden välein tai tarkastuksesta laadittuun 
pöytäkirjaan kirjatun määräajan puitteissa. Tilan polttonestesäiliöiden tulee olla 
määräyksen mukaiset ja ne tulee tarvittaessa tarkastuttaa vuoden kuluessa tämän 
päätöksen antopäivästä.  
 
Kemikaalien, kuten kasvinsuojelu- ja pesuaineiden, varastoinnissa ja käytössä tulee 
noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeita.  
 
6. Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja kärpäsiä, tulee tarvittaessa torjua 
rehuhygieniaan, yleiseen viihtyisyyteen ja eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien 
haittojen vähentämiseksi.  
 
Raportointi 
7. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Toimintaa 
koskevat tiedot tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain 
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää 
ainakin seuraavat tiedot:  
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 tiedot eläinmääristä  

 tiedot lantamääristä ja lannan levitykseen käytetyistä peltoaloista 

 tiedot uusista tai muutetuista lannan vastaanotto- tai luovutussopimuksista ja 
peltojen vuokrasopimuksista  

 kuolleiden eläinten määrä ja toimituspaikka tai käsittelytapa  

 tiedot toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista 
tilanteista  

 
Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 
8. Mahdollisista häiriöistä ja poikkeuksellisista tilanteista, jotka ovat aiheuttaneet tai 
saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, on välittömästi ilmoitettava 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on välittömästi 
ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi 
sekä poikkeuksellisen tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi. 
 
Muut määräykset 
9. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa erityisesti 
ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja 
varauduttava tilan oloihin soveltuvan tekniikan käyttöönottoon. 
 
10. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
eläinsuojan toiminnassa tapahtuvista olennaisista eläinmääriin, tuotantoon tai 
ympäristön pilaantumisriskiin liittyvistä muutoksista, toiminnan lopettamisesta tai 
pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta hyvissä 
ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Mikäli toiminta muuttuu tai laajenee 
oleellisesti, tulee toiminnasta tehdä uusi ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus tai 
hakea ympäristölupa. 
 
11. Toiminnan loppuessa tai keskeytyessä on varastoitu lanta ja muut jätteet 
toimitettava asianmukaiseen hyötykäyttöön tai vastaanottopaikkaan. 
 
Asetuksen ja muiden säädösten noudattaminen 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn 
luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 
voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 
70 §) 
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
Ilmoituksen hyväksymisen edellytykset 
Ilmoituksen ja tämän päätöksen mukaisesti harjoitettu toiminta täyttää 
ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten 
vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on 
säädetty, kun otetaan huomioon annetut lupamääräykset. Toimittaessa ilmoituksen 
ja tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 115 d 
§:ssä mainittuja haittoja. Annettujen lupamääräysten ja hakemuksen mukaisesti 
toimittaessa toiminnan voidaan arvioida olevan tämän hetkisen parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan mukaista.  
 
Lupamääräysten perustelut 
Lupamääräys 1 on annettu sen varmistamiseksi, että lannan käsittelystä tilalla ei 
aiheudu haittaa ympäristölle. Valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja 
puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 
siirtymäsäännösten mukaisesti lannan varastointitilojen mitoituksessa tulisi soveltaa 
valtioneuvoston asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 
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rajoittamisesta 931/2000, koska lantalat on otettu käyttöön ennen asetuksen 
1250/2014 voimaantuloa lukuun ottamatta tilalle rakennettavaa lantalaa. 
Lantalatilavuustarve on kuitenkin pienempi laskettaessa uudemman voimassa 
olevan asetuksen 1250/2014 arvoilla joten on tarkoituksenmukaisempaa käyttää 
kokonaisuudessaan näitä arvoja. Toiminnassa tulee noudattaa valtioneuvoston 
asetuksen 1250/2014 vaatimuksia. Kattamattomaan kuivalantalaan ja 
lietelantasäiliöön satavan lumen ja veden määrä tulee lisätä tarvittavaan 
lantalatilavuuteen. Ympäristöhallinnon kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen 
mukaan kuivalantalaan satavan veden ja lumen määränä huomioidaan 0,1 
m3/m2/vuosi. Lisäksi tulee huomioida pesuvesien varastointiin tarvittava tilavuus. 
Valtioneuvoston asetuksen 1250/2014 mukaan lannan varastointitilojen, 
lantakourujen ja muiden lannan johtamiseen tarkoitettujen rakenteiden tulee olla 
vesitiiviitä ja rakenteiden ja laitteiden sellaisia, ettei lannan siirron, käsittelyn ja 
varastointitilan tyhjennyksen aikana pääse nesteitä ympäristöön. Tilalla oleva 
avolantala on esitetty korjattavaksi eikä se tällä hetkellä täytä asetuksen 1250/2014 
vaatimuksia joten sen korjaamiselle on annettu määräaika.  
 
Lupamääräys 2. Lantavarastojen vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan 
varastojen hyötytilavuuden säilyminen. Tyhjennyksen yhteydessä pystytään 
tarkistamaan varastojen rakenteet mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. 
 
Lupamääräys 3. Lannan levityksestä aiheutuva hajuhaitta on kestoltaan 
lyhytaikaista ja sitä voidaan vähentää levitysteknisillä keinoilla sekä multaamalla tai 
muokkaamalla maa mahdollisimman nopeasti. Lannan käsittelystä ja levityksestä 
aiheutuvaa haittaa voidaan vähentää välttämällä levitystä ja käsittelyä ajankohtina, 
jolloin siitä aiheutuisi ilmeistä haittaa. Ympäristön pilaantumisen ja ravinteiden 
huuhtoutumisen estämiseksi vahingon tai onnettomuuden seurauksena 
ympäristöön joutunut lanta tulee korjata talteen välittömästi. 
 
Lannan käyttö lannoitteena luokitelluilla pohjavesialueilla aiheuttaa pohjaveden 
pilaantumisriskin. Kuivikelannan ominaisuuksista johtuen pohjavesialueella 
varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella kuivikelannan levittäminen on 
kiellettyä. Kuivikelannan levittäminen on sallittua varsinaisen muodostumisalueen 
ulkopuolella (reunavyöhykkeellä). 
 
Lupamääräys 4 on annettu estämään jätteiden aiheuttamat haitat. Jätelain 
roskaamiskiellon perusteella ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, 
laitetta tms. eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, 
maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen 
loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Jätteiden 
asianmukaisella varastoinnilla ja käsittelyyn toimittamisella estetään maaperän ja 
pinta- ja pohjavesien pilaantuminen ja muut puutteellisesta jätehuollosta 
mahdollisesti aiheutuvat haitalliset vaikutukset. Toiminnanharjoittaja on velvollinen 
pitämään erilaiset jätteet erillään ja toimittamaan jätteet asianmukaiseen käsittelyyn. 
Jätelain 8 §:n mukaan on ensisijaisesti vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja 
haitallisuutta. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava 
hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Jäte on hyödynnettävä, jos se on 
teknisesti mahdollista ja, jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia 
verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Jätteiden käsittely on 
suunniteltava ja järjestettävä siten, että jätteestä päätyy mahdollisimman vähän 
loppusijoitukseen. Vaarallisten jätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn 
vähentää niiden aiheuttamia terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä. 
 
Lupamääräys 5 on annettu maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantumisen, 
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ympäristön roskaantumisen ja mahdollisten muiden ympäristöön aiheutuvien 
haittojen ehkäisemiseksi. 
 
Polttonestesäiliöiden tarkastamisvelvoitteella ja tarkkailulla varmistutaan säiliöiden 
tiiveydestä, varmistetaan säiliöiden käyttökelpoisuus ja ehkäistään vuotojen 
syntymistä. Vuotojen syntymistä ehkäistään myös polttonestesäiliöiden 
sijoittamisella vähintään kovapohjaiselle alustalle joka estää säiliön painumista ja 
ulkopuolista syöpymistä. 
 
Lupamääräys 6 on annettu terveyshaittojen estämiseksi sekä yleisen viihtyisyyden 
ja eläinsuojan rakenteiden turvaamisen vuoksi. 
 
Lupamääräys 7 on annettu valvontaviranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja 
valvonnan järjestämiseksi. Valtioneuvoston asetuksessa 138/2019 edellytetään 
kirjanpitoa eläinsuojan toiminnasta. Toiminnasta saamiensa tietojen avulla 
viranomainen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja tässä luvassa 
annettujen määräysten noudattamista. 
 
Lupamääräyksellä 8 varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle tilanteissa, 
joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poikkeuksellisen suurta 
haittaa. Häiriötilanteessa voi olla tarpeen antaa viranomaisohjeita haitan 
vähentämiseksi tai poistamiseksi. 
 
Lupamääräys 9. Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja 
minimoimaan ympäristön pilaantumista ja käyttämään toiminnassa parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen 
toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten 
vähentämismahdollisuuksista. Toiminnanharjoittajan tulee ottaa käyttöön uutta 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa, mikäli siten voidaan olennaisesti vähentää 
päästöjä tai jätteitä ilman kohtuuttomia kustannuksia. 
 
Lupamääräykset 10-11. Ilmoittamalla toiminnassa tapahtuvista muutoksista 
varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle joka voi ilmoituksen perusteella 
arvioida esimerkiksi ilmoituspäätöksen muuttamisen tarvetta. Toiminnan olennainen 
muuttaminen tai laajentaminen edellyttää uutta ilmoitusta tai ympäristölupaa. 
Luvanhaltijan vaihtuessa on luvan uuden haltijan ilmoitettava haltijan vaihtumisesta 
valvontaviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnan päätyttyä 
toiminnanharjoittaja vastaa lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista 
pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toiminnan lopettaminen edellyttää muun muassa, 
että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu. Näiden 
seikkojen vuoksi toiminnan muutoksista ja lopettamisesta tulee ilmoittaa 
valvontaviranomaiselle. 
 
VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 
Asiassa ei ole esitetty yksilöityjä vaatimuksia. 
 
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO  
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.  
 
KUMOTUT PÄÄTÖKSET JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
Tämä päätös kumoaa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 28.2.2008 (dnro LOS-
2007-Y-184-113) myöntämän ympäristöluvan. 
 
Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 115 d 
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§). 
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6-8, 11, 12, 14-17, 20,  42-44, 52, 53, 62, 70, 83-
85, 87, 89, 94, 115a-115 e §, 170, 190, 191, 196 ja 205 § sekä liite 4 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 3-4, 11-14, 15 a § 
Jätelaki (646/2011): 8, 12, 13, 15-17, 28, 29, 72, 73 ja 122 § 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920): 17 § 
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista 138/2019 
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien 
päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 
Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 
rajoittamisesta 931/2000 
Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 1/2010 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa 
 
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
Lupa-asian käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 18.2.2019 
hyväksymän Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukainen 
1300 €:n maksu. 
 

 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
Päätöksen antaminen 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 8.10.2019 . Päätöksestä kuulutetaan 
Kosken Tl ja Pöytyän kunnan ilmoitustauluilla, Kosken Tl kunnan internetsivuilla ja 
Auranmaan Viikkolehdessä. 
 
Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika 
päättyy 7.11.2019. 
 
Jäljennös päätöksestä 
Hakija 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus 
Liedon kunta, ympäristöterveydenhuolto 
Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Pöytyän kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
Kosken Tl kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
 
Ilmoittaminen internetissä, kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä 
Pöytyän kunnan ilmoitustaulu 
Kosken Tl kunnan ilmoitustaulu 
Kosken Tl kunnan internetsivut 
Auranmaan Viikkolehti 
 
Ilmoitus päätöksestä / julkipanoilmoitus 
Asianosaiset 
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73 § Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle eläinsuojan 
 ympäristölupahakemuksesta, Sarkainsuon Tila Oy, Pöytyä 
 
 Viite: ESAVI/1009/2019 

 
 Lausuntopyyntö 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Pöytyän kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa 7.10.2019 mennessä koskien Pöytyän 
kunnan Himaisten kylässä kiinteistöllä Sarkainsuo 636-404-1-6 osoitteessa 
Sarkainsuontie 74 olevan eläinsuojan laajentamista 155 000 broilerin kasvattamoksi ja 
toiminnan tarkastamista BAT-päätelmien vuoksi.  
 
Tilalla on aikaisempi Etelä-Suomen aluehallintoviraston 25.2.2011 myöntämä 
ympäristölupa (nro 8/2011/3, dnro ESAVI/639/04.08/2010) 75 000 broilerin 
kasvattamolle. Broilereita kasvatetaan nykyisellään 2 rakennuksessa (13 600 + 61 000 
broileria) ja laajentamisen yhteydessä on tarkoitus rakentaa uusi kaksiosainen 
broilerikasvattamo (40 000 + 40 000 broileria).  
 
Broilereita kasvatetaan turvekuivikepohjalla. Turvekuivikkeita käytetään laajennuksen 
jälkeen noin 806 m³ vuodessa. Kuivikelantaa muodostuu nykyisin vuodessa noin 1 100 
m³ ja laajennuksen jälkeen noin 2 350 m³. 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. Kasvattamoissa on vuodessa 6-7 kasvatuserää. Jokaisen erän jälkeen 
kasvattamohallit tyhjennetään, pestään ja desinfioidaan. Toiminnassa käytettävä vesi 
otetaan kahdesta omasta kaivosta sekä kunnan vesijohtoverkostosta. Lisäksi tilalle 
rakennetaan uusi kaivo. Veden vuosikulutus kasvattamoissa on nykyään noin 2 760 m³ 
ja laajennuksen jälkeen noin 6 460 m³. Pesuvedet ja WC-vedet johdetaan 
umpisäiliöihin. 
 
Alue on Loimaan seudun maakuntakaavassa merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi 
alueeksi. Lähin asuinkiinteistö, joka on nykyisin asumaton, sijaitsee noin 130 metrin 
etäisyydellä pienemmästä kasvattamosta koilliseen. Kilometrin säteellä kasvattamoista 
on edellä mainittu mukaan lukien yksi asumaton tilarakennus sekä yksi asuinrakennus. 
Viereisellä kiinteistöllä 636-404-1-38, noin 65 metrin etäisyydellä sijaitsee toisen 
toiminnanharjoittajan 60 000 broilerin kasvattamo, joka sijaitsee hakijan nykyisestä 
hallista noin 65 metrin etäisyydellä ja rakennettavasta hallista noin 70-80 metrin 
etäisyydellä.. Lisäksi 2,3 km ja 3,7 km etäisyydellä sijaitsee kaksi lihakarjatilaa. 
 
Tilalla muodostuvat jätteet käsitellään asianmukaisesti mm. kierrättäen tai toimittamalla 
vaarallisen jätteen keräyspisteisiin. Kuolleet linnut varastoidaan tilalla kylmiössä ja 
raadot toimitetaan Honkajoki Oy:lle. 
 
Hankkeen keskeisimmät ympäristövaikutukset muodostuvat hajusta, liikennemäärien 
lisääntymisestä, lannanlevityksen ravinnepäästöistä sekä maisemavaikutuksista. 
 
 

Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelusihteerin lausuntoesitys: 
 Hakemuksessa ilmoitetaan, että polttonestesäiliöt tarkistetaan vuosittain 

paloviranomaisen toimesta. Polttonestesäiliöt tulee säännöllisesti tarkistaa 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päteväksi arvioiman tarkastajan toimesta. 
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Maanpäälliset öljysäiliöt tulee  pohjavesialueiden ulkopuolella tarkastuttaa 15 vuoden 
kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen kuntoluokituksen mukaisesti, ettei aiheudu 
maaperän pilaantumisen vaaraa (ympäristönsuojelulaki 527/2014 16 §).  
 
Lounais-Suomen jätehuoltomääräysten 34 § mukaan sosiaalitilojen wc- ja pesuvesien 
umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä 
täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. 
Umpisäiliöiden jätevedet on toimitettava Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osoittamaan 
vastaanottopaikkaan. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista. Mikäli 
jätevesilietettä halutaan käsitellä omatoimisesti,  tulee liete hygienisoida (esimerkiksi 
kalkkistabiloimalla) ennen sen käyttöä. Jätevesilietettä ei saa levittää metsään tai 
muualle maastoon eikä käsittelemättömänä peltoon.  
 
Kosken Tl Ympäristönsuojelun tiedossa ei ole muita sellaisia asioita, jotka 
vaikuttaisivat lupahakemuksen käsittelyyn tai, jotka eivät olisi tullut ilmi hakemuksesta. 
Kosken Tl Ympäristönsuojelulle ei ole tehty ilmoituksia ko. eläinsuojan toiminnasta 
aiheutuvista haitoista.  

 
Ympäristönsuojelulla ei ole muuta huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan lausunto: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää lausuntoesityksen mukaisesti. 

 
 Ote pöytäkirjasta 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristölupavastuualue, www.avi.fi/muistutus 
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74 § Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien 
 käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan 
 suojaetäisyyksien osalta, DD, Koski Tl 
 
 Asia 
 Kiinteistölle Leppärinne 284-412-2-46 haetaan poikkeamista Kosken Tl kunnan 

ympäristönsuojelumääräysten 6.6 § velvoitteesta, jonka mukaan harmaiden 

jätevesien käsittelyjärjestelmä ja puhdistettujen jätevesien purkupaikka tulee olla 

vähintään 25 metrin etäisyydellä vesistöstä. 

 Hakijat 

DD 
  
 Kiinteistö 

Kosken Tl kunnassa sijaitseva kiinteistö Leppärinne 284-412-2-46 
  
 Hakemus  
 Hakija on 20.9.2019 toimittanut hakemuksen kunnan 

ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi. Poikkeamista haetaan harmaiden 
jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan 
suojaetäisyysvaatimuksesta poikkeamiseksi. Kiinteistöllä on vapaa-ajanasunto ja 
puuvaja. Jätevesiä syntyy vain vapaa-ajanasunnosta. Kiinteistö sijaitsee alle 100 
metrin etäisyydellä Halliniitunojasta. Näin ollen kiinteistön jätevesien käsittely tulee 
saattaa vastaamaan ympäristönsuojelulain 527/2014 ja valtioneuvoston asetuksen 
157/2017 vaatimuksia 31.10.2019 mennessä. Kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten 6.6 §:n mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmien ja 
puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa on noudatettava 25 metrin 
vähimmäissuojaetäisyyttä vesistöön, kun kyseessä on harmaista jätevesistä.   
 
Kiinteistön pinta-ala on 2650 m² ja asuinrakennuksen kerrosala on 70 m². Vapaa-
ajanasunto tällä hetkellä kahden henkilön käytössä kesäisin. Kiinteistöllä syntyy 
tavanomaisia asumisjätevesiä. Vedenkulutus on vuosittain noin 30-40 m³. Tällä 
hetkellä kiinteistön wc-vedet johdetaan saostuskaivoihin ja harmaat vedet menevät 
umpiputkea pitkin ensin kaivoon, josta ne lähtevät kiinteistöllä olevan tekolammen 
alta Halliniitunojan reuna-alueille. 
 
Kiinteistö ei sijaitse kunnan viemäriverkoston toiminta-alueella. Kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten 6.3 §:n mukaan ranta-alueella ensisijainen 
käymäläratkaisu on kuivakäymälä ja vesikäymälän jätevedet tulee ensisijaisesti 
johtaa umpisäiliöön. Harmaat vedet tulee käsitellä vaativamman puhdistustason 
saavuttamalla tavalla.  
 
Kiinteistölle on suunniteltu rakennettavan JITA 5000 L umpisäiliö täyttöhälyttimellä 
ja Raita BioBOX M harmaavesisuodatin.  Umpisäiliö sijoitetaan noin 5 metrin 
päähän asuinrakennuksesta tien puolelle. Harmaavesisuodatin sijoitetaan noin 45 
metrin päähän asuinrakennuksesta ojan suuntaan, kiinteistöllä olevan lammen 
toiselle puolelle. Harmaavesisuodattimesta lähtevät puhdistetut jätevedet johdetaan 
kivipesän kautta maastoon ja sitä myöden ne valuvat ojaan. Harmaavesisuodatin, 
kivipesä ja purkuputken pää sijaitsevat noin 15 metrin päässä Halliniitunojasta. 
Purkuputken pää on myös alle 5 metrin etäisyydellä naapurikiinteistön rajasta. 
Naapurilta on pyydetty kirjallinen lupa tähän.     
 
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (6.3 §) edellytetään ranta-alueilla 
jätevesien käsittelyltä vaativampien puhdistustasovaatimusten täyttämistä, eli 
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ympäristöön aiheutuvan kuormituksen tulee vähentyä orgaanisen aineen osalta 
vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta 
vähintään 40 %. Hakemuksen mukaan kohteeseen suunniteltu jätevesijärjestelmä 
täyttää vaativammat puhdistustasovaatimukset puolueettoman tahon tekemien 
selvitysten perusteella. 
 
Ympäristönsuojelumääräysten mukaan puhdistusmenetelmä on valittava myös 
tontin muoto ja maaperän ominaisuudet huomioon ottaen. Puhdistuslaitteistot tulee 
sijoittaa siten, että vesi ei tulvakorkeudenkaan aikana pääse jäteveden 
käsittelylaitteistoihin.  
 

Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää kiinteistölle Leppärinne 284-412-2-

46 poikkeaman kunnan ympäristönsuojelumääräysten 6.6 §:n  velvoitteista kosken 
jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen harmaiden jätevesien purkupaikan 
sijoittamista vähintään 25 metrin etäisyydelle vesistöstä. Jätevesien 
käsittelyjärjestelmä ja purkupaikka voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti siten, 
että käsittelyjärjestelmä, kivipesä ja purkuputki tulee noin 15 metrin etäisyydelle 
Halliniitunojasta.  

 
Jätevesien käsittelyssä tulee huolehtia, että jätevesien käsittelyjärjestelmän 
puhdistusteho täyttää ympäristönsuojelulain 156 c §:n ja valtioneuvoston asetuksen 
157/2017 § 4 mukaiset vaativammat puhdistustehovaatimukset.  

  
Perustelut 

 Ympäristönsuojelumääräysten 16 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi 
erityisestä syystä myöntää yksittäistapauksissa luvan poiketa 
ympäristönsuojelumääräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua 
ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden syrjäytymistä.  
 
Kyseisessä kohteessa halutaan kustannussyistä hyödyntää olemassa olevia 
putkistoja, jotka ovat kaivettu lammen alta. Tontilla ei myöskään ole muuta 
mahdollista suuntaa minne harmaat jätevedet voisi johtaa. Lisäksi vapaa-
ajanasunto on pääasiassa kesäkäytössä ja syntyvien harmaita vesiä määrä on 
suhteellisen vähäinen. Kun jätevesien käsittely ja johtaminen toteutetaan esitetyn 
suunnitelman mukaisesti, ei siitä arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa, vaikka suojaetäisyys vesistöön jää alle 25 metriin. Kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten 6.7 §.n mukaan kiinteistön haltijan vastuulla on 
huolehtia siitä, että jätevesien puhdistuslaitteistot ovat toimintakunnossa ja 
puhdistusteho vastaa asetettuja vaatimuksia.  

  
Sovelletut oikeusohjeet ja säännökset 

 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 154, 156, 156c, 190 § 
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla (157/2017): 4 § 
Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräykset 6.1-6.7, 16 § 

  
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

 Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittelystä peritään Kosken Tl 
kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväksymän Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 
maksutaksan mukainen 90 €:n  maksu. 
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Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti.  

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 8.10.2019. Päätöksestä kuulutetaan 

Kosken Tl kunnan ja Auran kunnan ilmoitustauluilla sekä Kosken Tl kunnan 
internetsivuilla.  
 

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

päättyy 7.11.2019.  
 

 Ote pöytäkirjasta 
 Hakija 

Kosken Tl kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
 

 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla 
 Kosken Tl kunnan internetsivut 

Kosken Tl kunnan ilmoitustaulu 
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75 § Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, EE,
 Marttila   
 
 Hakijat 
 EE 

 Kiinteistö 
 Marttilan kunnassa kiinteistö Kyyhky 480-421-13-36    

 
 Hakemus 
 Hakijoiden omistama kiinteistö Kyyhky 480-421-13-36 sijaitsee Marttilan kunnan 

vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja taajamassa. Vapautusta viemäriverkostoon 
liittämisestä haetaan kiinteistölle rakennettavan pihasaunan osalta.  
 
Kiinteistöllä on asuinrakennus, joka on liitetty kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja 
viemäriverkostoon. Lisäksi kiinteistöllä on autotalli, huvimaja ja leikkimökki. Kiinteistölle 
ollaan rakentamassa tynnyrisaunaa, jonka osalta haetaan vapautusta viemäriin 
liittymisestä. Saunassa tarvittava vesi kannetaan asuinrakennuksesta ja jätevedet 
johdetaan saunakaivoon, josta ne imeytyy maahan.  
 
Koska kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja taajamassa, tulee 
vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja 
viemäriverkostoon.  
 

 Lausunnot 
 Hakemuksesta on 20.8.2019 pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, 

jona Marttilan kunnassa toimii Liedon terveydensuojeluviranomainen. Marttilan kunnan 
vesihuoltolaitokselle on 20.8.2019 lähetetyllä kuulemiskirjeellä varattu tilaisuus tulla 
kuulluksi. 
 
Terveydensuojeluviranomainen on 12.9.2019 todennut lausuntonaan, että 
terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa  kantoveden varassa olevan 
tynnyrisaunan vapautushakemuksesta. Vapautuksen myöntämiselle ei ole 
terveydensuojelullista estettä. 
 
Marttilan kunnan tekninen lautakunta (vesihuoltolaitos) on 1.10.2019 saapuneessa 
lausunnossa todennut, että tekninen lautakunta puoltaa vapautusta viemäriverkostoon 
liittymisestä siksi ajaksi, kun saunarakennuksen käyttö on hakemuksen mukaista ja 
vähäisetkin jätevedet johdetaan avo-ojan sijaan saunakaivon kautta. 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää hakijoille vesihuoltolain 11 §:n mukaisen 

vapautuksen kiinteistön Kyyhky 480-421-13-36 vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon 
liittämisvelvollisuudesta kiinteistölle rakennettavan pihasaunan osalta toistaiseksi. 
 
Päätöksessä on huomioitu saadut lausunnot.  
 
Jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa tulee noudattaa ympäristönsuojelulain, 
talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun 
valtioneuvoston asetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten säädöksiä sekä 
tässä päätöksessä annettuja määräyksiä.  
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Mikäli kiinteistön olosuhteet muuttuvat oleellisesti tai jätevesistä aiheutuu haittaa 
terveydelle, naapureille tai ympäristölle, tulee asia käsitellä uudelleen.  
 
MÄÄRÄYKSET 

1. Pihasaunan osalta vapautus viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta on 
voimassa toistaiseksi. Mikäli olosuhteet muuttuvat tai jätevesien käsittely tai 
johtaminen ei täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia, voidaan kiinteistö myös 
pihasaunan osalta velvoittaa liittymään vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. 
Olosuhteiden muutoksesta, esimerkiksi varustelutason tai rakennuksen käyttö-
tarkoituksen muuttumisesta, tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle, joka ottaa asian tarvittaessa uudelleen käsiteltäväksi. 
 

2. Pihasaunan vähäiset jätevedet tulee käsitellä siten, että niistä ei aiheudu 
ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta 
maahan, kun niiden määrä on vähäinen eikä jätevedet sisällä käymäläjätevesiä. 

 
3. Kiinteistön jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka perusteella on 

mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvityksen 
tulee täyttää asetuksen 157/2017 § 5 vaatimukset. Mikäli jätevesijärjestelmästä 
on ympäristönsuojelulain 157 a §:n mukainen suunnitelma, ei erillistä selvitystä 
tarvita.  

 
4. Tämä päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää mahdollisessa 

myyntitilanteessa uudelle omistajalle. 
 

 Perustelut 
 Vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi 

myöntää toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen vesihuoltolain 10 
§:n liittämisvelvollisuudesta pykälässä säädetyin perustein. 11 §:n mukaan vapautus on 
myönnettävä, jos liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle 
kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta 
aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen 
palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Lisäksi vapauttaminen ei saa 
vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueella. Lisäksi jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle 
edellytyksenä on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää 
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. 
 
Pihasaunan osalta vapautus voidaan myöntää, koska pihasaunan osalta liittäminen 
vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle 
kohtuuttomaksi ottaen huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve, 
liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja syntyvien jätevesien laatu ja määrä. 
Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistön muut jätevedet johdetaan 
vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon. 
 
Ympäristönsuojelulain mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa 
puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön 
pilaantumisen vaaraa. Marttilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan 
määrältään vähäiset harmaat vedet (esimerkiksi kantovesi) voidaan imeyttää 
puhdistamattomina maahan, jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 
Vapautus voidaan pihasaunan osalta myöntää, koska saunasta syntyvät jätevedet 
johdetaan ja käsitellään ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten ja kunnan 
ympäristön-suojelumääräysten mukaisesti eikä jätevesistä arvioida aiheutuvan 
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terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Mikäli olosuhteet muuttuvat tai jätevesistä 
aiheutuu haittaa terveydelle, naapureille tai ympäristölle, tulee asia käsitellä uudelleen 
sen varmistamiseksi, että kiinteistö täyttää edelleen vesihuoltolain 11 §:n mukaiset 
edellytykset liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi pihasaunan osalta. 
 
Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida 
jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja 
pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Mikäli jätevesijärjestelmästä on tehty 
asetuksen 157/2017 6 §:n ja ympäristönsuojelulain 157 a §:n mukainen suunnitelma, ei 
erillistä selvitystä tarvita.   
 
Päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin, jotta tieto päätöksestä ja annetuista 
määräyksistä siirtyy kiinteistön omistajan mahdollisesti vaihtuessa. 
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
Vesihuoltolaki (119/2001): 10, 11 ja 32 § 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 155, 156, 157 ja 157a § 
Marttilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset: 6.5 § 
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla (157/2017): 5-6 § 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätöksen antopäivä 8.10.2019.  

 
 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 

7.11.2019.  
 

 Ote pöytäkirjasta 
 Hakija 

Marttilan rakennusvalvonta 
Marttilan kunta, vesihuoltolaitos 
Liedon kunta, terveydensuojeluviranomainen 
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76 §  Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, FF, 
 Pöytyä  
 
 Hakijat 
 FF 

 Kiinteistö 
 Pöytyän kunnassa kiinteistö Mäntyranta 636-466-6-79  

 
 Hakemus 
 Hakijoiden omistama kiinteistö Mäntyranta 636-466-6-79 sijaitsee Pöytyän kunnan 

vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset alle 100 
metrin etäisyydellä Pyhäjärvestä. Kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen vesijohto- 
tai viemäriverkostoon. Kiinteistö ei sijaitse taajamassa.  
 
Kiinteistöllä on vapaa-ajan asunto, puuliiteri ja kuivakäymälä. Kiinteistö on vapaa-ajan 
käytössä 1-2 kuukautta vuodessa. Tarvittava talousvesi tuodaan vakituiselta asunnolta 
ja saunassa käytettävä pesuvesi kannetaan järvestä. Rakennuksessa on viemäri 
ainoastaan saunassa, josta pesuvedet johdetaan kivipesään. Kivipesästä on 
Pyhäjärveen etäisyyttä noin 15 metriä. 
 
Vapaa-ajan asunto sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä Pyhäjärvestä jonka vuoksi 
kiinteistön jätevesien käsittely tulee saattaa vastaamaan ympäristönsuojelulain 
527/2014 ja valtioneuvoston asetuksen 157/2017 vaatimuksia 31.10.2019 mennessä. 
Koska kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella mutta taajaman 
ulkopuolella, ei kiinteistöä tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon, koska 
kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan 
mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään. Vesihuoltolain 10 §:n mukaan kiinteistö tulee 
liittää kunnan vesijohtoverkostoon.  
 

 Lausunnot 
 Hakemuksesta on 19.8.2019 pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, 

jona Pöytyän kunnassa toimii Liedon terveydensuojeluviranomainen. Pöytyän kunnan 
vesihuoltolaitokselle on 19.8.2019 lähetetyllä kuulemiskirjeellä varattu tilaisuus tulla 
kuulluksi. 
 
Terveydensuojeluviranomainen ei ole antanut lausuntoa asiassa. 
 
Pöytyän kunnan vesihuoltolaitos ei ole antanut lausuntoa asiassa. 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää hakijoille vesihuoltolain 11 §:n mukaisen 

vapautuksen kiinteistön Mäntyranta 636-466-6-79 vesihuoltolaitoksen 
vesijohtoverkostoon liittämisvelvollisuudesta toistaiseksi.  
 
Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että hakemusta viemäriverkostoon 
liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi ei ole tarpeen käsitellä, koska 
liittämisvelvollisuutta ei vesihuoltolain 10 §:n mukaan ole.  
 
Jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa tulee noudattaa ympäristönsuojelulain, 
talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun 
valtioneuvoston asetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten säädöksiä.  
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Mikäli kiinteistön olosuhteet muuttuvat oleellisesti, tulee asia käsitellä uudelleen.  
 
Päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin ja esittää mahdollisessa myyntitilanteessa 
ostajalle. 
 

 Perustelut 
 Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva 

kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajaman ulkopuolella 
kiinteistöä ei tarvitse liittää vesijohtoon, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu 
ennen toiminta-alueen hyväksymistä ja kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi 
terveydensuojelulaissa säädetyt vaatimukset täyttävää talousvettä. Taajaman 
ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää jätevesiviemäriin esimerkiksi, jos kiinteistöllä ei 
ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä 
ympäristönsuojelulaissa säädetään.  
 
Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää 
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen vesihuoltolain 10 §:n 
liittämisvelvollisuudesta pykälässä säädetyin perustein. 11 §:n mukaan vapautus on 
myönnettävä, jos liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle 
kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta 
aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen 
palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Lisäksi vapauttaminen ei saa 
vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueella. Lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta 
vapauttamiselle on, että kiinteistöllä n käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää 
talousvettä.  
 
Todetaan, että kiinteistöllä ei ole vesihuoltolain mukaista liittymisvelvollisuutta 
viemäriverkostoon, koska kiinteistö sijaitsee taajaman ulkopuolella eikä siellä ole 
vesikäymälää ja syntyvien jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan 
ympäristönsuojelulain sekä kunnan ympäristönsuojelumääräysten säädöksiä.  
 
Vesijohtoverkostoon liittymisen osalta vapautus voidaan myöntää, koska liittäminen 
vesijohtoverkostoon muodostuisi kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä 
aiheutuvat kustannukset ja vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve. 
Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista 
toiminta-alueella. Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää 
talousvettä, koska se tuodaan vakituiselta asunnolta.  
 
Mikäli olosuhteet muuttuvat oleellisesti tulee asia käsitellä uudelleen sen 
varmistamiseksi, että kiinteistö täyttää edelleen vesihuoltolain 11 §:n mukaiset 
edellytykset liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi 
 
Päätös tulee liittää kiinteistön asiakirjoihin, jotta tieto päätöksestä ja annetuista 
määräyksistä siirtyy kiinteistön omistajan mahdollisesti vaihtuessa. 
 
 

 Sovelletut oikeusohjeet ja säännökset 
 Vesihuoltolaki (119/2001): 10, 11 ja 32 § 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 155 § 
Pöytyän kunnan ympäristönsuojelumääräykset: 6.5 § 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
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 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
 

 Päätöksen antaminen 
 Päätöksen antopäivä 8.10.2019.  

 
 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 

7.11.2019. 
 

 Ote pöytäkirjasta 
 Hakija 

Pöytyän rakennusvalvonta 
Pöytyän kunta, vesihuoltolaitos 
Liedon kunta, terveydensuojeluviranomainen 
  



214 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 6/2019 
Ympäristönsuojelulautakunta 2.10.2019 
  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

77 § Ilmoitusasiat 
 
 Ilmoitusasiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 

 
Liite 3. 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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 78 § Muut asiat 
 
  Ei muita asioita 
Ympäristönsuojelutarkastajan päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta keskustelee edellä mainituista asioista ja merkitsee ne 

tietoonsa saatetuiksi. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta keskusteli edellä mainituista asioista ja merkitsi ne 

tietoonsa saatetuiksi. 
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 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 
 

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

§§ 66, 67, 68, 73, 77,  78 

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: 

§§ 64, 65 

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 
   

§§ 64, 65 

Aika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. ( 64, 65 §) 

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. 

§§ 75, 76 

 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. 

§§ 69, 70, 71, 72, 74  

 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. (69, 70, 71, 72, 74, 75, 76 §) 
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. (§) 

 
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. 

 
 


