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

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

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

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Reijo Kullanmäki ja 

Marja Mattila. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   

 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Kullanmäki ja Marja Mattila. 
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81 § Kehotus osittain maa-ainesten ottoalueen ulkopuolelta kaivetun alueen ennallis-
 tamiseksi, AA, Koski Tl 

 
 

 Asianosaiset 
 AA 

 Kohde 
 Kosken Tl kunnassa,  kiinteistöllä AA, osoitteessa AA, Koski Tl.  

 
 Asia  
 Aluehallintovirasto on myöntänyt AA vesilain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen 

1-luokan pohjavesialueellakiinteistöillä AA. Kosken Tl kunnanhallitus on myöntänyt sa-
moille toiminnanharjoittajille edellä mainituille kiinteistöillä luvan maa-ainesten ottami-
seen. Toiminnanharjoittajan mukaan maa-ainesottoa ei ole aloitettu ko.  kiinteistöillä. 

18.10.2019 alueella suoritettiin määräaikaistarkastus, joka koski myös samojen toimin-
nanharjoittajien maa-ainesottoa viereisillä kiinteistöillä AA, joille Kosken Tl kunnanhalli-
tus on myöntänyt maa-ainesluvan.  

Määräaikaistarkastuksella tuli ilmi, että maa-ainesten otto on aloitettu kiinteistöillä AA, 
vaikka lupamääräysten mukaista ilmoitusta asiasta ei ole lupaviranomaisille (Varsinais-
Suomen ELY-keskus, Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta) tehty. Työt oli aloitettu 
kiinteistöllä sijaitsevan lammen eteläpuolen ranta-alueelta. Toiminnanharjoittajan mu-
kaan lammesta on kaivettu jonkin verran kasvustoa pois. Luvan mukaista vakuutta ei 
ole asetettu. Kiinteää korkeuspistettä sekä kaivualueen rajoja ei oltu merkitty maastoon. 
Lisäksi lammen eteläpuolella, metsätien ja lammen välissä, oli kaivettu monttu, joka 
ulottui osittain kaivualueen ja ottamisalueen ulkopuolelle. Kaivettu hiekka oli kasoina 
montun ympärillä. Toiminnanharjoittajan mukaan monttu on kaivettu pohjaveden ha-
vaintoputkea varten. Havaintoputkea ei oltu vielä asennettu. Tarkastuksella todettiin, 
että havaintoputki tulee asentaa ammattilaisen toimesta ja asennus toteutetaan yleensä 
porakalustolla.    

Liite 1. Salassa pidettävä 
  
Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Kiinteistöllä AA lammen eteläpuolelle kaivettu monttu, joka osittain ylittää ottoalueen 

rajan, tulee ennallistaa. Ennallistamistoimenpiteet tulee suorittaa 31.5.2020 mennessä.  

Ottamisalueen rajan ylittävältä alueelta monttu tulee ennallistaa puhtailla maa-aineksilla 
kaivuuta edeltäneeseen korkoon, viereisen metsätien tasoon. Maa-
aineslupahakemuksen ennallistamissuunnitelman mukaan 10-15 metriä lammesta jäte-
tään puhtaalle hiekalle. Muulle osalle tulee istuttaa alueen ympäristöön sopivia, alueelle 
tyypillisiä maanpeittokasveja tai puustoa. Istutukset voidaan tehdä koko luvan mukaisen 
ottoalueen maisemoinnin yhteydessä maisemointisuunnitelman mukaisesti.    

 Perustelut 
 Kosken Tl kunnanhallituksen myöntämän maa-ainesten ottoluvan mukaisesti ottamis-

suunnitelmaa tulee noudattaa. Ottamissuunnitelmassa on rajattu ottoalue, jolta maa-
ainesten otto tapahtuu.    
 
Maa-aineslain 4 § mukaan laissa tarkoitettuun maa-ainesten ottamiseen on saatava 
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lupa. Maa-ainesten ottaminen ottamisalueen rajan ulkopuolelta rinnastuu luvattomaan 
maa-ainesten ottoon.  
 
Valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 7 § 1 momentin mu-
kaan ennen ottamiseen ryhtymistä tulee ainesten ottajan merkitä luvan mukainen otta-
misalue maastoon.      
 

 Sovelletut oikeusohjeet ja säännökset 
 Maa-aineslaki (555/1981): 4 § 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005): 7 §  
  
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Muutoksenhaku 
 Tästä päätöksestä ei saa valittaa, mutta päätöksestä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati-

muksen. 
 

 Ote pöytäkirjasta 
 Asianosaiset 
 Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 
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82 §  Maa-aineslain 18 §:n mukainen ilmoitus esitutkintaviranomaiselle  
(ei julkinen) 
 
 

Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24  1. momentin 3 kohdan 
mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, 
poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille ja syyttäjälle sekä tarkastus- ja valvontavi-
ranomaisille tehdyt ilmoitukset rikoksesta, esitutkintaa ja syyteharkintaa varten saadut 
ja laaditut asiakirjat sekä haastehakemus, haaste ja siihen annettu vastaus rikosasias-
sa, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka, kun syyttäjä on päät-
tänyt jättää syytteen nostamatta tai, kun asia on jätetty sikseen, jollei ole ilmeistä, että 
tiedon antaminen niistä ei vaaranna rikoksen selvittämistä tai tutkinnan tarkoituksen to-
teutumista tai ilman painavaa syytä aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa tai kärsimystä 
tai estä tuomioistuinta käyttämästä oikeuttaan määrätä asiakirjojen salassapidosta oi-
keudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (370/2007) mu-
kaan.  

 
 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070370


225 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 7/2019 
Ympäristönsuojelulautakunta 6.11.2019 
  

 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

83 §  Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän 
 suojaetäisyyksien osalta, BB, Pöytyä 
 
 Asia 
 Kiinteistölle Rantasauna 636-433-1-91 haetaan poikkeamista Pöytyän kunnan ympäris-

tönsuojelumääräysten 6.6 §:n velvoitteesta jonka mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmä 
ja puhdistettujen jätevesien purkupaikka tulee olla vähintään 50 metrin etäisyydellä ve-
sistöstä.  
 

 Hakijat 
 BB 

 
 Kiinteistö 
 Pöytyän kunnassa kiinteistö Rantasauna 636-433-1-9.  

 
 Hakemus 
 Hakija on 27.9.2019 toimittanut hakemuksen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä 

poikkeamiseksi. Poikkeamista haetaan jätevesien käsittelyjärjestelmän suojaetäisyys-
vaatimuksista asuinrakennuksen ja saunarakennuksen osalta.  
 
Kiinteistöllä sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä Pyhäjärvestä loma- ja saunarakennus, 
joiden kerrosala on noin 70 m². Lisäksi kiinteistöllä on yhdistetty varasto ja autokatos, 
joista ei muodostu jätevesiä.  Lomarakennuksen ja saunarakennuksen osalta jätevesien 
käsittely tulee saattaa vastaamaan ympäristönsuojelulain 527/2014 ja valtioneuvoston 
asetuksen 157/2017 vaatimuksia 31.10.2019 mennessä. Lisäksi tulee noudattaa kun-
nan ympäristönsuojelumääräyksiä joiden 6.6 §:n mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmi-
en ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa on noudatettava 50 metrin 
vähimmäissuojaetäisyyttä vesistöön, kun kyseessä on käymäläjätevesi ja 25 metrin vä-
himmäissuojaetäisyyttä, kun kyseessä on niin sanottu harmaa jätevesi (ei sisällä käy-
mäläjätevesiä). Pyhäjärvi on kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukainen herkkä 
alue joten määräysten 6.3 §:n mukaisesti edellytetään, että jätevedet käsitellään vaati-
vamman puhdistustason mukaisesti.  
 
Kiinteistö ei sijaitse kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kunnan ympäristön-
suojelumääräysten 6.3 §:n mukaan ranta-alueella ensisijainen käymäläratkaisu on kui-
vakäymälä ja vesikäymälän jätevedet tulee ensisijaisesti johtaa umpisäiliöön.  
 
Kiinteistölle on asennettu 4,8 m³ FANN umpisäiliö ST-4806, joka on varustettu täytty-
mistä seuraavalla automaattisella hälytinjärjestelmällä. Umpisäiliöön johdetaan kaikki 
kiinteistöltä tulevat harmaat ja mustat jätevedet sekä loma- että saunarakennuksesta. 
Veden kulutus mökkikaudella on noin 3000-3500 l, päivittäinen veden kulutus on noin 
40 l. Umpisäiliö on asennettu 10 metrin etäisyydelle vesistöstä saunan ja lomaraken-
nuksen väliin. Umpisäiliön sijoittaminen alle 50 metrin etäisyydelle vesistöstä johtuu 
tontin mallista, pihan sijainnista sekä kiinteistön korkeuseroista (kallio). Tontin leveys on 
hieman alle 50 metriä. Tontin länsipuolella on tie. Tien ja vesistön väliin jäävän tontin 
leveys on noin 35 metriä. Hakemuksen mukaan säiliön asennus on tehty maastoa mu-
kaillen sellaiseen paikkaan, mihin se on mahdollista toteuttaa.      
 
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (6.3 §) edellytetään ranta-alueilla jätevesien 
käsittelyltä vaativampien puhdistustasovaatimusten täyttämistä, eli ympäristöön aiheu-
tuvan kuormituksen tulee vähentyä orgaanisen aineen osalta vähintään 90 %, kokonais-
fosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 %. Hakemuksen 
mukaan kohteeseen suunniteltu jätevesijärjestelmä täyttää vaativammat puhdistus-
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tasovaatimukset.  
 
Ympäristönsuojelumääräysten mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmä on valittava myös 
tontin muoto ja maaperän ominaisuudet huomioon ottaen. Laitteistot tulee sijoittaa siten, 
että vesi ei tulvakorkeudenkaan aikana pääse jäteveden käsittelylaitteistoihin.  
 

Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää kiinteistöllä Rantasauna 636-433-1-91 

sijaitsevien lomarakennuksen ja saunarakennuksen osalta poikkeamisen kunnan ympä-
ristönsuojelumääräysten 6.6 §:n  velvoitteista koskien jätevesien käsittelyjärjestelmän 
sijoittamista käymäläjäteveden osalta vähintään 50 metrin etäisyydelle ja pelkkien har-
maiden jätevesien osalta vähintään 25 metrin etäisyydelle vesistöstä. Jätevesien käsit-
telyjärjestelmä voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti siten, että umpisäiliö sijoite-
taan 10 metrin etäisyydelle vesistöstä.  
 
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan Pyhäjärven kerran 50 vuo-
dessa esiintyvä vedenkorkeus on +45,65 (N60) (muutettuna N2000 –tasoon +45,95). 
Umpisäiliön suhteen sopivana rakentamiskorkeutena voidaan pitää hieman mainittua 
vedenkorkeutta korkeampaa tasoa. Kiinteistön omistajan tulee seurata ja huolehtia, ettei 
vesi tulvakorkeudenkaan aikana pääse jäteveden käsittelylaitteistoon.  
 

 Perustelut 
 Ympäristönsuojelumääräysten 16 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi eri-

tyisestä syystä myöntää yksittäistapauksissa luvan poiketa ympäristönsuojelumääräyk-
sistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden syrjäy-
tymistä.  
 
Jätevesijärjestelmän siirtäminen kunnan ympäristönsuojelumääräysten edellyttämällä 
etäisyydelle ei ole teknisesti mahdollista kohtuullisin kustannuksin.  
 
Kunnan ympäristönsuojelumääräysten 6.6 § mukaan jätevesien puhdistuslaitteistot tu-
lee sijoittaa siten, että tulvakorkeudenkaan aikana vesi ei pääse jäteveden käsittelylait-
teistoihin. 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 kunnan-

valtuuston 18.2.2019 hyväksymän Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutak-
san mukainen 90 €:n  maksu. 
 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
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 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 11.11.2019. Päätöksestä kuulutetaan 

Kosken Tl kunnan ja Pöytyän kunnan ilmoitustauluilla sekä Kosken Tl kunnan internet-
sivuilla. 
 

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

11.12.2019. 
 

 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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84 § Ilmoitusasiat 
 
 Ilmoitusasiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 

 
Liite 28. Ilmoitusasiat 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää merkitä oheisen liitteen mukaiset ilmoitukset 

tietoonsa saatetuksi. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta merkitsi oheisen liitteen mukaiset ilmoitukset tietoonsa 

saatetuiksi. 
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85 § Muut asiat 
 
  Ympäristönsuojelun viranhaltijoille delegoitujen oikeuksien mahdollinen laa-

jentaminen 

 Seuraavan kokouksen ajankohta 11.12.2019 klo 18 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta keskustelee edellä mainituista asioista ja merkitsee ne 

tietoonsa saatetuiksi. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta keskusteli edellä mainituista asioista ja merkitsi ne tie-

toonsa 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: 

§§  

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: 

§§ 79, 80, 81 

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

§§ 79, 80, 81 

Aika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. (§) 

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

 
 

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

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta. 

§§  

 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. 

§§ 83 

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

 
Sähköinen  
asiointipalvelu 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, sitä määräaikaan lukemat-
ta. (§) 
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 mää-
räajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, myös sähköisesti toimitettaessa.  
 

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

 


