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

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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87 § 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 Jarkko Kankare ja 

Matti Antikainen. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   

 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Kankare ja Matti Antikainen. 
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88 §  Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2020  
  

 Ympäristönsuojelulain (527/2015) 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen on valvontasuunnitelman tueksi laadittava valvontaohjelma, jossa esitetään 
valvottavat kohteet ja kunakin vuonna toteutettavat määräaikaistarkastukset ja muu 
säännöllinen valvonta. Tarkastuskohteet ja –tiheys on määriteltävä ympäristöriskien 
arvioinnin perusteella. Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja 
niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelman mukaisista 
määräaikaisista tarkastuskäynneistä voidaan periä ympäristönsuojelun taksan mukaista 
maksua. Maksujen periminen suunnitelmallisesta valvonnasta edellyttää valvontasuun-
nitelman ja –ohjelman lisäksi myös hyväksyttyä taksaa.  
 
Viranhaltijat laativat valvontasuunnitelman perusteella valvontaohjelman, josta päättää 
ympäristönsuojelusihteeri. Valvontaohjelma yksityiskohtineen ei ole julkinen. Valvonta-
ohjelman yhteenveto tuodaan lautakuntaan vahvistettavaksi, jotta lautakunta voi tark-
kailla valvontatehtävien laajuutta ja käytössä olevia resursseja. 
 
Liite 1. Ympäristönsuojelun valvontaohjelman yhteenveto 2020 
 

Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 

 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 

 Ympäristönsuojelulautakunta päättää vahvistaa ympäristönsuojelun valvontaohjelman 

yhteenvedon vuodelle 2020. 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 

 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 



244 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 8/2019 
Ympäristönsuojelulautakunta 11.12.2019 
  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

89 § Ympäristönsuojelun yli vuoden vanhojen laskutussaatavien kirjaaminen  
 luottotappioksi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asia 
 Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunnan laskureskontrassa on kaksi (2) yli 

vuoden vanhaa, saamatonta laskua, joiden yhteissumma on 275 €. Tilintarkastajan 
ohjeiden mukaan yli vuoden vanhat laskutussaamiset tulee kirjata luottotappioksi. 
Laskujen perintää jatketaan normaalisti. 
 
Liite 2. Yhteenveto yli vuoden vanhoista laskusaatavista 

  
Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelutarkastajan päätösesitys: 
 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle  ympä-

ristönsuojelulautakunnan yli vuoden vanhojen laskutussaamisten kirjaamista luotto-
tappioksi.  

  
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Ote pöytäkirjasta 
 Kosken Tl kunnanhallitus 
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90 § Päätös maa-ainesluvan vakuuden hyväksymisestä 
 
 Maa-ainesluvissa on edellytetty luvan haltijaa toimittamaan maa-aineslain (555/1981) 

12 §:n mukainen vakuus luvassa maa-aineslain 11 §:n nojalla annettujen määräysten 
toteutumisen varmistamiseksi. Vakuudella katetaan muun muassa lupamääräysten 
mukainen ottamisalueen maisemointi ottamistoiminnan jälkeen siinä tapauksessa, 
että luvan haltija ei suorita luvan mukaista jälkihoitovelvoitetta.  
 
Maa-aineslain 12 §:n nojalla määrätyn vakuuden tulee valtioneuvoston asetuksen 
maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 8 § 2 momentin mukaan olla voimassa siihen 
saakka kunnes kaikki luvan ja sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus 
on lopputarkastuksessa hyväksytty. 
 
Maa-aineslain 12 §:n mukaisen vakuuden hyväksyy maa-aineslain mukainen lupavi-
ranomainen. Maa-aineslain 7 §:n ja 14 §:n mukaisena lupa- ja valvontaviranomaise-
na toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
 
Liite 3. Yhteenveto hyväksyttävästä vakuudesta 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää hyväksyä liitteen 3 mukaisen vakuuden. 

 
 Sovelletut oikeusohjeet 
 Maa-aineslaki (555/1981) 7, 11, 12 ja 14 § 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 8 § 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Vakuuden hyväksymisestä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 14.11.2016 § 53 

hyväksymän Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maa-ainesten oton maksutak-
san mukainen 100 €:n maksu.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Muutoksenhaku 
 Tästä päätöksestä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen ympäristönsuojelulauta-

kunnalle.   
 

Ote pöytäkirjasta 
 Asianosaiset 
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91 §  Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisessa ilmoitusasiassa ja  
 poikkeamisesta asetuksen (138/2019) mukaisesta vähimmäisetäisyydestä, MTY 
 Virtanen Saku ja Virtanen Samuli, Pöytyä 
  
 ILMOITUSPÄÄTÖS 

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

kee olemassa olevan eläinsuojan laajentamista ja poikkeamista valtioneuvoston ase-
tuksen (138/2019) mukaisesta vähimmäisetäisyydestä.  
 

 Ilmoituksen tekijä 
 MTY Virtanen Saku ja Virtanen Samuli 

 
Toimipaikan osoite: 
Vähä-Ollilantie 91 
21800 Kyrö 
 
Liike- ja yhteisötunnus: 
1967460-3 
 

 Laitos/toiminta ja sen sijainti 
 Eläinsuoja sijaitsee Pöytyän kunnassa Karinaisten kylässä kiinteistöllä Lähdeniitty 

636-437-3-202 osoitteessa Vähä-Ollilantie 91, 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 ilmoituk-

sen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Kosken Tl ympäristönsuo-
jelulautakunta.  
 

 Asian vireille tulo 
 Ilmoitus on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle 29.5.2019. Ilmoitusta 

on täydennetty 2.7., 29.7. ja 5.9.2019.   
 

 Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne 
 Kyseessä on olemassa oleva toiminta jolla on Pöytyän kansanterveystyön kuntayh-

tymän ympäristöjaoston 3.7.2002 § 49 myöntämä ympäristölupa 18 000 kalkkunalle. 
Lupa on myönnetty Simo Virtaselle. Tilan toiminta on siirtynyt sukupolvenvaihdos-
tilakaupan yhteydessä vuoden 2018 alussa Simon pojille Saku ja Samuli Virtaselle.  
 
Alue on maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta. Alueella ei ole oikeusvaikut-
teista yleiskaavaa. Varsinais-Suomen maakuntakaavassa alue on merkitty maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi merkinnällä M.  
 

 Laitoksen sijainti ja sen ympäristö 
 Eläinsuoja sijaitsee Pöytyän kunnassa Karinaisten kylässä kiinteistöllä Lähdeniitty 

636-437-3-22 osoitteessa Vähä-Ollilantie 91, Pöytyä. 
 
Eläinsuojan sijoituspaikka ei ole tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuval-
la pohjavesialueella. Kalkkunahallit sijaitsevat alle 200 metrin päässä hallien etelä-
puolella sijaitsevasta Tarvasjoen sivuhaarasta. Kalkkunahallit sijoittuvat Vähä-
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Ollilantien eteläpuolelle. Tilan ympäristö on metsää ja peltoa.  Hallien itäpuolella on 
metsää ja länsipuolella peltoa. Suunniteltu, uusi kalkkunahalli sijoittuisi suunnitelman 
mukaan nykyisten hallien eteläpuolelle, kauimmaiseksi Vähä-Ollilantiestä ja alle 100 
metrin etäisyydelle Tarvasjoen sivuhaarasta.  
 
Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat suunnitellusta eläinsuojasta noin 150 metrin 
päässä lounaassa, noin 250 metrin päässä pohjoisluoteessa ja noin 275 metrin 
päässä koillisessa.    
 
Lähdeniityn Tila Oy:llä on viereisellä kiinteistöllä 636-437-3-183 Etelä-Suomen alue-
hallintoviraston 21.2.2017 myöntämä ympäristölupa 12 000 eläinpaikan kalkkunan-
kasvattamolle. Eläinsuojaa ei ole vielä rakennettu.    
 

 Laitoksen toiminta 
 Tilalla on nykyisin kasvatuksessa noin 12 000 kalkkunaa. Halli 1:ssä on paikat 3000 

kalkkunalle ja halli 2:ssa 9 000 kalkkunalle. Toimintaa on tarkoitus laajentaa raken-
tamalla kolmas kalkkunahalli, jonne tulee paikat 6 000 kalkkunalle. Tällöin kalkkunoi-
den yhteismäärä tilalla on 18 000. Kasvatuseriä on kolme vuodessa.      
 
Kaikissa halleissa on kuivikelanta, lämmöneristys ja koneellinen ilmanvaihto. Poisto-
hormit on sijoitettu katolle noin 8 metrin korkeuteen. Eläinsuojien pohjat pidetään 
pehmeänä läpi kasvatuserän, jolloin ne pysyvät paremmin lantaa sitovana. Kuivike-
pohjan paksuus osastoilla on 5 cm. Kuivikepohjien tilavuudet ovat  36 m³ hallissa 1,  
95 m³  hallissa 2 ja 85 m³ suunnitellussa hallissa 3. Kuivikelanta vaihdetaan kasva-
tuserien yhteydessä.  
  
Tilalla on yksi 700 m³ kuivalantala. Lantalan 300 m² pohja on asfalttia ja 2,5 metrin 
korkuiset seinät ovat betonia. Lantalassa on kiinteä katto ja kuormausalue on asfaltoi-
tu. Lisäksi tilalla on Simo Virtasen nimissä oleva sopimus lannan luovutuksesta Bio-
lan Oy:n kanssa lantamäärälle 250 m³ /vuosi.    
 
Toiminnan lantalatilavuustarve on laajennuksen jälkeen 540 m³. Lantalan ja kuivike-
pohjien tilavuuden (216 m³) sekä Biolanille toimitettavan lannan yhteen laskettu mää-
rä on 1166 m³. Tilalla on käytettävissä lannan levitykseen peltoa yhteensä 140 heh-
taaria, josta omaa peltoa on 40 hehtaaria ja vuokrapeltoa 100 hehtaaria. Tämän het-
kinen lannan levitykseen tarvittava peltoala on 88 hehtaaria. Laajennuksen jälkeen 
lannan levitystä varten peltoalaa tarvitaan 154 hehtaaria.    
 
Tilalla on kaksi polttonestesäiliötä. 3 m³ säiliö on lukittava, maanpäällinen, 2-
vaippasäiliö, jota käytetään eläinsuojien varalämmityslähteenä. Säiliö on betonilaatal-
la ja sen alla on 3 m³ valuma-allas. Tankkaukseen käytettävän säiliön koko on 5 m³. 
Säiliö on merikontissa, jossa on 20 cm korkea kynnys. Hakemuksen mukaan meri-
kontti toimii samalla valuma-altaana. Säiliöissä ei ole ylitäytönestintä eikä lapon esto-
laitetta. Polttonestesäiliöt on viimeksi tarkastettu 18.6.2014.  
 
Tilalla varastoidaan öljytuotteita enintään 50 litraa, lannoitteita enintään 5 tonnia, kas-
vinsuojeluaineita enintään 300 litraa  ja desinfiointiaineita enintään 100 litraa. Kaikki 
kemikaalit säilytetään asianmukaisessa, lukittavassa, katetussa ja tiivispohjaisessa 
tilassa, jossa ei ole viemäröintiä.  
 
Eläinsuojien pesuvedet johdetaan umpisäiliöihin. Hallissa on 1 on 16 m³ ja hallissa 2 
on 24 m³ umpisäiliö. Suunniteltuun halliin 3 asennetaan 24 m³ umpisäiliö. Eläinsuojat 
pestään aina erän vaihtuessa. Pesuvedet levitetään pelloille. Eläinsuojien (hallit 2 ja 
3) sosiaalitilojen wc- ja muut jätevedet johdetaan erillisiin 16 m³ umpisäiliöihin. Hallin 
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1 sosiaalitilat eivät ole käytössä. Sosiaalitilojen jätevedet toimitetaan jäteveden puh-
distamolle.  
 
Eläinsuojissa käytettävä vesi otetaan kunnan vesijohtoverkosta.  
 
Tilalla syntyvät jätteet toimitetaan kierrätykseen tai loppusijoitukseen. Kuolleet eläi-
met (noin 3000 kg/v) välivarastoidaan raatokonttiin ja toimitetaan Honkajoki Oy:lle. 
Sekajäte (noin 1000 kg/v) ja maatalouden muovit (noin 500 kg/v) toimitetaan asian-
mukaiseen vastaanottopaikkaan. Vaaralliset jätteet (jäteöljyt 50 l/v, öljyiset jätteet 10 
kg/v, liuotinjäte 5 l/v, akut ja paristot 50 kg/v, loisteputket 5 kg/v) toimitetaan asian-
mukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa. Vaaralliset jätteet välivarastoidaan 
lukittavassa, katetussa ja tiivispohjaisessa tilassa.   
 
Toiminnasta aiheutuu lannan kuljetuksia kaksi kertaa, eläinkuljetuksia kuusi kertaa ja 
rehukuljetuksia 50 kertaa vuodessa. 
 
Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista mukaan vähim-
mäisetäisyyden lähimmistä häiriintyvistä kohteista tulee olla kyseisellä eläinmäärällä 
vähintään 300 metriä. Asetusta sovelletaan vain uusiin tai laajennettaviin eläinsuojiin 
ja lantaloihin. Tilan olemassa olevien eläinsuojien ja lantaloiden ei näin ollen tarvitse 
täyttää asetuksen etäisyysvaatimusta. Suunniteltu uusi kalkkunahalli ei täytä etäi-
syysvaatimusta.  
 

 Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen 
Ilmoituksen mukaan kasvattamon toiminnasta syntyvät pääasialliset ympäristövaiku-
tukset muodostuvat kasvattamon ilmanvaihdon kautta lähiympäristöön leviävästä 
hajusta. Hajuhaittaa torjutaan käyttämällä koneellista alipaineilmanvaihtoa, jossa typ-
pipitoiset poistokaasut johdetaan ulos katolta yli 8 metrin korkeudelta. Tulo- ja pois-
toilmastointia seurataan ja optimoidaan tarkasti automatiikalla. Tulo- ja poistoilma-
määrät on mitoitettu tarkasti jokaiseen kasvatusosastoon yksilöllisesti niin, että kas-
vatusilma on ihanteellinen eläimille ja ilmanvaihto on jatkuvan tasaista. Eläinsuojien 
pohjat pidetään pehmeänä läpi kasvatuserän, jolloin ne pysyvät myös paremmin lan-
taa sitovana. Kasvatuserien aikana huomattavaa hajuhaittaa ei synny. Mahdollinen 
hajuhaitta syntyy vain kasvatuserien vaihdon yhteydessä kolme kertaa vuodessa 
kahden vuorokauden ajan. Lantala pidetään pääosin tyhjänä ja siitä aiheutuva haju-
haittaa syntyy myös vain kolme kertaa vuodessa kasvatuserien vaihdon yhteydessä, 
kun varastoa täytetään. 
 
Muut ympäristövaikutukset syntyvät tuotantoon liittyvästä liikenteestä. Eläinten kasva-
tuksessa ei käytetä kemikaaleja tai muita sellaisia aineita, joiden käsittely muodostai-
si ympäristövaikutuksia. Jätevedet johdetaan umpisäiliöön, josta edelleen levitys pel-
lolle tai toimitus jätevedenpuhdistamolle. Mahdolliset öljyvahingot ehkäistään enna-
kolta käyttämällä hyväksyttyjä ja tarkastettuja säiliöitä. Lanta varastoidaan tiiviissä 
lantalassa, joka kunnostetaan säännöllisesti.     

  
 Toiminnan vaikutukset ympäristöön ja paras käyttökelpoinen tekniikka 
 Lannanpoistoon ja käsittelyyn käytettävää kalustoa uusitaan säännöllisesti. Koneelli-

nen ilmanvaihto takaa tehokkaan poistoilmavirtauksen. Ruokinta- ja vesiautomatiikka 
mahdollistaa täsmällisen veden ja rehun käytön. Hälytys- ja valvontajärjestelmillä, 
kuten kameravalvonnalla, sekä ruokinnan, juoman ja lämmön seurannan hälytysjär-
jestelmillä ehkäistään mahdollisten vahinkojen syntymistä. Jätteet toimitetaan asian-
mukaiseen käsittelyyn luvanvaraiseen laitokseen. Uusiutuvan energian mahdollista 
hyödyntämistä pohditaan.   
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 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 
 Tilalla ei ole palo- ja pelastussuunnitelmaa.  

 
Eläintautien varalta tuotanto on hajautettu useaan yksikköön. Energian saannin tur-
vaamiseksi tilalla on oma varavoimalaitteisto. Myrskytuhoihin varaudutaan rakennus-
teknisin ratkaisuin. Ilkivaltaa vastaan varaudutaan valvonta- ja hälytyslaitteistoin.  
 

 Poikkeaminen asetuksen (138/2019) mukaisesta vähimmäisetäisyydestä 
 Ilmoituksessa haetaan poikkeamista valtioneuvoston asetuksessa ilmoituksenvarai-

sista eläinsuojista (138/2019) 2 § annetusta vähimmäisetäisyysvaatimuksesta uuden 
kalkkunahallin osalta. 18 000 kalkkunan (eläinyksiköittäin laskettuna 2160 eläinyksi-
kön) eläinsuojan vähimmäisetäisyys lähimmästä häiriintyvästä kohteesta tulisi olla 
300 metriä.  
 
Asetuksen 3 § mukaan eläinsuojan laajennusosa ja lannan varastointitilan laajen-
nusosa voidaan sijoittaa poiketen 2 §:n 1–3 momentissa säädetystä vähimmäisetäi-
syydestä, jos laajennusosaa ei voida sijoittaa kiinteistöllä muulle soveltuvalle vähim-
mäisetäisyyden täyttävälle paikalle ja vähimmäisetäisyydestä poikkeamisesta ei käy-
tettävät hajun leviämistä vähentävät toimenpiteet ja tekniikat sekä paikalliset olosuh-
teet huomioiden aiheudu huomattavaa hajuhaittaa häiriintyvässä kohteessa. 
 
Toiminnanharjoittaja on esittänyt muutamaa muuta sijoitusvaihtoehtoa uudelle kalk-
kunahallille läheisillä kiinteistöillä. Kuitenkaan missään vaihtoehdoista vähim-
mäisetäisyysvaatimus ei toteudu. Ilmoituksen mukaan laajennukselle ei ole vaihtoeh-
toista paikkaa kyseisellä eikä läheisillä kiinteistöillä, koska eläinsuoja siirtyisi kauem-
mas erilliselle kiinteistölle, joka on liian kaukana muista eläinsuojista. Eläinsuojien 
siirtäminen kauemmas muista eläinsuojista hankaloittaa merkittävästi elinkeinon har-
joittamista esimerkiksi, kun eläimiä siirretään kasvatusosastojen välillä. Myös mahdol-
linen tautivaara on tällöin ilmeinen. 
 
Ilmoituksen mukaan huomattava hajuhaitta estetään häiriintyvissä kohteissa ylöspäin 
puhaltavilla 8 metrin korkeudessa olevilla poistoilmaimureilla. Tulo- ja poistoilmastoin-
tia seurataan ja optimoidaan tarkasti automatiikalla. Tulo- ja poistoilmamäärät on mi-
toitettu tarkasti jokaiseen kasvatusosastoon yksilöllisesti niin, että kasvatusilma on 
ihanteellinen eläimille ja ilmanvaihto on jatkuvan tasaista. Eläinsuojien pohjat pide-
tään pehmeänä läpi kasvatuserän, jolloin ne pysyvät myös paremmin lantaa sitovana. 
Kasvatuserien aikana huomattavaa hajuhaittaa ei synny. Mahdollinen hajuhaitta syn-
tyy vain kasvatuserien vaihdon yhteydessä kolme kertaa vuodessa kahden vuoro-
kauden ajan. Lantala pidetään pääosin tyhjänä ja siitä aiheutuva hajuhaittaa syntyy 
myös vain kolme kertaa vuodessa kasvatuserien vaihdon yhteydessä, kun varastoa 
täytetään. 
 
Lisäksi kohde on harvaan asuttua haja-asutusaluetta. Eläinsuoja ei sijaitse yleisesti 
tuulisella paikalla ja sen lähiympäristö on metsää ja peltoa. Lähin häiriintyvä kohde on 
vapaa-ajan asunto, joka ei ole vakinaisessa asuinkäytössä.  
 

 ILMOITUKSEN KÄSITTELY 
 

 Ilmoituksesta tiedottaminen 
 Asian vireilläolosta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti 17.9.-

16.10.2019 Kosken Tl ja Pöytyän kunnan ilmoitustauluilla ja Kosken Tl kunnan inter-
netsivuilla. Ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 17.9.2019. 
Lisäksi lupahakemuksesta on niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, erik-
seen tiedotettu 12.9.2019. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Kosken Tl 
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kunnanvirastolla ja Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteellä.  
 

 Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset 
 Kohteessa ei suoritettu tarkastusta ilmoituksen johdosta. Varsinais-Suomen ELY-

keskus on suorittanut tilalla määräaikaistarkastuksen 30.8.2018, johon osallistui myös 
kunnan ympäristönsuojelusihteeri. 
  

 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
 Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunnot Pöytyän terveydensuojeluviran-

omaiselta ja Pöytyän kunnanhallitukselta.  
 
Pöytyän kunnanhallitus antoi asiassa lausunnon 23.9.2019. Lausuntonaan kunnan-
hallitus toteaa, ettei kunnalla ole maankäytön suunnitelmia alueella. Kunnalla ei ole 
huomautettavaa ilmoituksen johdosta.  
  
Kunnan terveydensuojeluviranomainen ei ole antanut lausuntoa asiassa. 
 
Ilmoituksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 
 

Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 
 PÄÄTÖS 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää hyväksyä MTY Virtanen Saku ja Virtanen Sa-

muli ilmoituksen eläinsuojan toiminnasta ilmoituksen mukaisesti 18 000 kalkkunalle 
Pöytyän kunnassa, Karinaisten kylässä, kiinteistöllä Lähdeniitty 636-437-3-202 osoit-
teessa Vähä-Ollilantie 91, Pöytyä.  
 
Uusi kalkkunahalli voidaan sijoittaa valtioneuvoston asetuksen 138/2019 liitteen 1 
mukaista vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi naapurirakennuksia. Perustelut poikkea-
miselle on päätöksen perusteluissa.  
 
Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti ja toiminnanharjoittajan 
on noudatettava muun lainsäädännön ohella valtioneuvoston asetusta ilmoituksenva-
raisista eläinsuojista (138/2019) ja valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutar-
hataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) sekä tässä pää-
töksessä 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 varas-
toida 12 kuukauden aikana kertyvä lanta. Luvanmukaiselle eläinmäärälle tulee olla 

vähintään 540  m3 lantalatilavuutta.  

 
Poikkeaminen 12 kuukauden varastointiajan tilavuudesta on mahdollista, mikäli 
lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle, joka voi vastaanottaa sitä ympäristölu-
van perusteella. 
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2. Lantavarasto tulee tyhjentää kokonaan vuosittain. Tyhjennyksen yhteydessä on 
tarkistettava lantavaraston kunto. Mahdolliset puutteet lantavaraston kunnossa 
tulee korjata välittömästi.  
 
18 000 kalkkunan tilan tarvitsema lannan levitysalan tarve on 200 ha. Tilalla on 
tällä hetkellä yhteensä 140 ha peltoalaa, jonne lantaa levitetään. Sen lisäksi lantaa 
toimitetaan Biolan Oy:lle sopimuksen mukaan 250 m³/vuodessa. Koska osa lan-
nasta toimitetaan Biolan Oy:lle, tarvittava lannan levitysala on 154 ha. Peltoalaa 
tulee lisätä sitä mukaan, kun eläinmäärä tilalla kasvaa.  
 
Kalkkunakasvattamon käytettävissä tulee olla edellä mainittu määrä lannan levit-
tämiseen soveltuvaa peltoa, joka ei ole yhteistä Lähdeniityn Tila Oy:n eläinsuojan 
lannan levityspeltojen kanssa. Mikäli lannan toimittamisessa Biolan Oy:lle tai hyö-
dyntämisessä peltolannoitteena tapahtuu muutoksia, on niistä ilmoitettava valvon-
taviranomaiselle. 
 
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 ympäristö-
viihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta. Lannan käsittelyä ja levitystä 
tulee välttää yleisinä juhlapäivinä. Vahingon tai onnettomuuden seurauksena ym-
päristöön joutunut lanta on välittömästi korjattava talteen.  
 
Kuivikelannan levittäminen pelloille on kiellettyä varsinaisella pohjaveden  muodos-
tumisalueella.  
 
Jätteet ja kemikaalien varastointi 
4. Toiminnassa muodostuvien jätteiden varastointi tulee järjestää siten, että varas-
toinnista ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, maaperälle tai pinta- tai pohja-
vedelle 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 vas-
taanottaa 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 va-
rastoitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumis-
ta, kohtuutonta hajuhaittaa eikä vaaraa tai haittaa terveydelle, pinta- tai pohjavesille 
tai maaperälle tai muutakaan haittaa ympäristölle.  
 
Polttonestesäiliöiden tulee soveltua käyttötarkoitukseensa ja ne tulee sijoittaa ko-
vapohjaiselle alustalle. Säiliöiden sijoittaminen tiiviille pohjalle on suositeltavaa. 
Mikäli polttonestesäiliöissä havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syn-
tymiseen, 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 pöy-
täkirjaan kirjatun määräajan puitteissa. Säiliön tarkastuksen saa suorittaa vain Tur-
vallisuus- ja kemikaaliviraston päteväksi arvioima tarkastaja. Tarkastuksesta tulee 
laatia tarkastuspöytäkirja, joka on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Säiliön läheisyyteen tulisi varata imeytysmateri-
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aalia mahdollisten onnettomuuksien varalta. Polttonestesäiliöihin  tulee asentaa 
ylitäytönestin. Tankkaukseen käytettävään polttonestesäiliöön tulee asentaa lisäksi 
laponestolaite. Asennukset tulee suorittaa vuoden kuluessa tämän päätöksen an-
topäivästä.  
 
Kemikaalien, kuten kasvinsuojelu- ja pesuaineiden, varastoinnissa ja käytössä tu-
lee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeita.  
 
6. Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja kärpäsiä, tulee tarvittaessa torjua rehuhy-
gieniaan, 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 sisäl-
tää ainakin seuraavat tiedot:  

 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 poikkeuksellisis-
ta tilanteista  

 
Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 
8. Mahdollisista häiriöistä ja poikkeuksellisista tilanteista, jotka ovat aiheuttaneet tai 
saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, on välittömästi ilmoitettava kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on välittömästi ryhdyt-
tävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä 
poikkeuksellisen tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi. 
 
Muut määräykset 
9. Uusi rakennettava eläinsuoja tulee sijoittaa vähintään 50 metrin etäisyydelle 
Tarvasjoen sivuhaarasta. 
 
10. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa erityisesti ympä-
ristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava 
tilan oloihin soveltuvan tekniikan käyttöönottoon. 
 
11. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
eläinsuojan toiminnassa tapahtuvista olennaisista eläinmääriin, tuotantoon tai ym-
päristön pilaantumisriskiin liittyvistä muutoksista, toiminnan lopettamisesta tai pit-
käaikaisesta 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. 
 
12. Toiminnan loppuessa tai keskeytyessä on varastoitu lanta ja muut jätteet toimi-
tettava 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 
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voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. 
(YSL 70 §) 
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
Ilmoituksen hyväksymisen edellytykset 
Ilmoituksen ja tämän päätöksen mukaisesti harjoitettu toiminta täyttää ympäristön-
suojelulain 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.  
 
Ilmoituksen mukaisella eläinmäärällä uuden kalkkunahallin vähimmäisetäisyyden 
tulisi olla 300 metriä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta. Kyseessä olevan eläin-
suojan lähimmät naapurit sijaitsevat noin 150 metrin päässä lounaassa (vapaa-
ajan asunto), 250 metrin päässä pohjoisluoteessa ja noin 275 metrin päässä koilli-
sessa. 
 
Toiminnanharjoittaja on esittänyt muutamaa muuta sijoitusvaihtoehtoa uudelle 
kalkkunahallille läheisillä kiinteistöillä. Kuitenkaan missään vaihtoehdoista 300 met-
rin vähimmäisetäisyysvaatimus ei toteudu. Lisäksi uuden hallin sijoittaminen kau-
emmas nykyisistä eläinsuojista heikentäisi elinkeinon harjoittamisen edellytyksiä 
esimerkiksi tilanteissa, kun eläimiä siirretään kasvatusosastojen välillä. Tällöin 
myös eläinten tautivaaran riski kasvaa.  
 
Ilmoituksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.  
 
Eläinsuojan sijoittaminen edellä mainittua vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi ei en-
nalta arvioiden aiheuta merkittävää muutosta nykyiseen tilanteeseen verrattuna 
eikä toiminnasta aiheudu huomattavaa hajuhaittaa lähimpiin naapurirakennuksiin. 
Hajuhaittoja ehkäistään tehokkaalla ilmanvaihtojärjestelmällä, joka poistaa ilmaa 
hallin katon kautta, 8 metrin korkeudella. Vallitseva tuulensuunta on lounaasta, 
mikä poistaa hajuhaittaa kahdelta lähimmältä naapurikiinteistöltä. Lisäksi eläin-
suojan itäpuolella on metsää, mikä tuo näköestettä ja suojaa koillisessa sijaitsevan 
naapurin ja eläinsuojan väliin. Alue on maataloudelle tyypillistä harvaan asuttua 
haja-asutusaluetta. Eläinsuojan lähiympäristö on peltoa ja idän puolelta metsää.   
  
Viereisellä kiinteistöllä 636-437-3-183 on Lähdeniityn Tila Oy:lle myönnetty ympä-
ristölupa 12 000 kalkkunan eläinsuojalle, jossa hakija on osakkaana. Luvanmukais-
ta eläinsuojaa ei ole vielä rakennettu. Myönnetyn ympäristöluvan mukaan kasvat-
tamon hajuhaittoja torjutaan toteuttamalla ilmanvaihto koneellisella alipaineilman-
vaihdolla, jossa poistokaasut johdetaan ulos katolta yli 10 metrin korkeudelta ja 
kasvattamon päässä olevista pienemmistä imureista sekä jätti-imureista. Suunnitel-
lun eläinsuojan ympärillä on metsää. Ennalta arvioiden eläinsuojien yhteisvaikutuk-
sista ei aiheudu huomattavaa hajuhaittaa naapurirakennuksiin. Hajuhaittojen tor-
junnassa sovelletaan hakijan mukaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.   
 
Lupamääräysten perustelut 
Lupamääräys 1 on annettu sen varmistamiseksi, että lannan käsittelystä tilalla ei 
aiheudu haittaa ympäristölle. Valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarha-
taloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) siirtymäsäännös-
ten mukaisesti lannan varastointitilojen mitoituksessa tulee soveltaa valtioneuvos-
ton asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamises-
ta 931/2000, koska lantala on otettu käyttöön ennen asetuksen 1250/2014 voi-



254 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 8/2019 
Ympäristönsuojelulautakunta 11.12.2019 
  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

maantuloa.  
 
Valtioneuvoston asetuksen 1250/2014 mukaan lannan varastointitilojen, lanta-
kourujen ja muiden lannan johtamiseen tarkoitettujen rakenteiden tulee olla vesitii-
viitä ja rakenteiden ja laitteiden sellaisia, ettei lannan siirron, käsittelyn ja varastoin-
titilan tyhjennyksen aikana pääse nesteitä ympäristöön.  
 
Lupamääräys 2. Lantavarastojen vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan varas-
tojen hyötytilavuuden säilyminen. Tyhjennyksen yhteydessä pystytään tarkista-
maan varastojen rakenteet mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. 
 
Lannan hyödyntäminen pelloilla ravinteena on tehtävä suunnitelmallisesti. Valtio-
neuvoston asetuksessa ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019 § 5) määritel-
lään lannan levitykseen tarvittava pinta-ala, joka lasketaan eläinsuojan todellisen 
eläinmäärän perusteella. Pinta-alan laskennassa huomioidaan ympäristöluvanva-
raiseen laitokseen tai toiselle maatilalle hyödynnettäväksi toimitettava lantamäärä 
sekä lannan prosessoinnin vaikutukset lantamäärään. 
 
Lupamääräys 3. Lannan levityksestä aiheutuva hajuhaitta on kestoltaan lyhytai-
kaista 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 ympäris-
töön joutunut lanta tulee korjata talteen välittömästi. 
 
Lannan käyttö lannoitteena luokitelluilla pohjavesialueilla aiheuttaa pohjaveden 
pilaantumisriskin. Kuivikelannan ominaisuuksista johtuen pohjavesialueella varsi-
naisella pohjaveden muodostumisalueella kuivikelannan levittäminen on kiellettyä. 
Kuivikelannan levittäminen on sallittua varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolel-
la (reunavyöhykkeellä). 
 
Lupamääräys 4 on annettu estämään jätteiden aiheuttamat haitat. Jätelain ros-
kaamiskiellon perusteella ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta 
tms. eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman ru-
mentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaa-
raa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Jätteiden asianmukaisella 
varastoinnilla ja käsittelyyn toimittamisella estetään maaperän ja pinta- ja pohja-
vesien 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. Hyödyn-
tämiskelpoiset jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava hyödynnettäväksi 
asianmukaiseen käsittelyyn. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollis-
ta 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 jättei-
den toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn vähentää niiden aiheuttamia tervey-
teen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä. 
 
Lupamääräys 5 on annettu maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantumisen, ym-
päristön roskaantumisen ja mahdollisten muiden ympäristöön aiheutuvien haittojen 
ehkäisemiseksi. 
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Polttonestesäiliöiden tarkastamisvelvoitteella ja tarkkailulla varmistutaan säiliöiden 
tiiveydestä, varmistetaan säiliöiden käyttökelpoisuus ja ehkäistään vuotojen synty-
mistä. 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 viran-
omainen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja tässä luvassa annettu-
jen 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 vähentä-
miseksi tai poistamiseksi. 
 
Lupamääräys 9. Valtioneuvoston asetuksen (138/2019) 2 § 5 momentin mukaan 
asetuksen voimaantulon jälkeen rakennettava eläinsuoja, eläinsuojan laajennusosa 
ja ympärivuotisesti ulkona kasvatettavien eläinten säänsuoja on sijoitettava vähin-
tään 50 metrin etäisyydelle vesistöstä. Lupahakemuksen asemapiirroksesta ei sel-
vinnyt uuden kalkkunahallin etäisyyttä Tarvasjoen sivuhaarasta. Lupamääräyksellä 
halutaan varmistaa, että etäisyysvaatimus täyttyy.  
 
Lupamääräys 10. Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja mini-
moimaan ympäristön pilaantumista ja käyttämään toiminnassa parasta käyttökel-
poista tekniikkaa. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen toimintansa 
ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämis-
mahdollisuuksista. Toiminnanharjoittajan tulee ottaa käyttöön uutta parasta käyttö-
kelpoista tekniikkaa, mikäli siten voidaan olennaisesti vähentää päästöjä tai jätteitä 
ilman kohtuuttomia kustannuksia. 
 
Lupamääräykset 11-12. Ilmoittamalla toiminnassa tapahtuvista muutoksista varmis-
tetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle joka voi ilmoituksen perusteella arvioida 
esimerkiksi ilmoituspäätöksen muuttamisen tarvetta. Toiminnan olennainen muut-
taminen tai laajentaminen edellyttää uutta ilmoitusta tai ympäristölupaa. Luvanhalti-
jan vaihtuessa on luvan uuden haltijan ilmoitettava haltijan vaihtumisesta valvonta-
viranomaiselle. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnan päätyttyä toiminnanhar-
joittaja vastaa lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen eh-
käisemiseksi. 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 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston 
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3.7.2002 § 49  myöntämän ympäristöluvan. 
 
Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 115 d 
§). 
 
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-115e, 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 pääs-
töjen 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 hyväksy-
män Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukainen 1300 €:n 
maksu. 
 

 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
Päätöksen antaminen 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 17.12.2019. 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 päät-
tyy 16.1.2020. 
 
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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92 §  Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta 
(ei julkinen)  
 
  
 Päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta salataan, sillä ne sisäl-

tävät luottamuksellisia tietoja hakijoiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä.  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24 
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93 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta 
(ei julkinen)  
 
  
 Päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta salataan, sillä ne sisäl-

tävät luottamuksellisia tietoja hakijoiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä.  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24 
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94 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta,  
(ei julkinen)  
 
  
 Päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta salataan, sillä ne sisäl-

tävät luottamuksellisia tietoja hakijoiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä.  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24 
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95 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta 
(ei julkinen)  
 
  
 Päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta salataan, sillä ne sisäl-

tävät luottamuksellisia tietoja hakijoiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä.  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24 
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96 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta 
(ei julkinen)  
 
  
 Päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta salataan, sillä ne sisäl-

tävät luottamuksellisia tietoja hakijoiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä.  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24 
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97 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta 
(ei julkinen) 
 
  
 Päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta salataan, sillä ne sisäl-

tävät luottamuksellisia tietoja hakijoiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä.  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24 
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98 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta 
(ei julkinen)  
 
  
 Päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta salataan, sillä ne sisäl-

tävät luottamuksellisia tietoja hakijoiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä.  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24 
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99 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta 
(ei julkinen)  
 
  
 Päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta salataan, sillä ne sisäl-

tävät luottamuksellisia tietoja hakijoiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä.  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24 
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100 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta  
(ei julkinen)  
 
  
 Päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta salataan, sillä ne sisäl-

tävät luottamuksellisia tietoja hakijoiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä.  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24 
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101 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta 
(ei julkinen)  
 
  
 Päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta salataan, sillä ne sisäl-

tävät luottamuksellisia tietoja hakijoiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä.  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24 
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102 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta  
(ei julkinen)  
 
  
 Päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta salataan, sillä ne sisäl-

tävät luottamuksellisia tietoja hakijoiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä.  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24 
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103 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta 
(ei julkinen)  
 
  
 Päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta salataan, sillä ne sisäl-

tävät luottamuksellisia tietoja hakijoiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä.  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24 
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104 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta  
(ei julkinen)  
 
  
 Päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta salataan, sillä ne sisäl-

tävät luottamuksellisia tietoja hakijoiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä.  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24 
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105 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta 
(ei julkinen)  
 
  
 Päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta salataan, sillä ne sisäl-

tävät luottamuksellisia tietoja hakijoiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä.  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24 
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106 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta 
(ei julkinen)  
 
  
 Päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimusten poikkeamisesta salataan, sillä ne sisäl-

tävät luottamuksellisia tietoja hakijoiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä.  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24 
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107 § Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta  
 AA, Koski Tl 
 
 Hakija 
 AA 

 
 Asia 
 Hakijan omistama kiinteistö Korvensuu 284-416-2-59 sijaitsee Kosken Tl kunnan ve-

sihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja taajama-alueella. Kiinteistöä ei ole liitetty vesi-
huoltolaitoksen viemäriverkostoon. Kiinteistön omistaja hakee vesihuoltolain 
(119/2001) 11 §:n mukaista vapautusta vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittä-
misvelvollisuudesta. Vapautushakemus on tullut vireille 16.10.2019. 
 
Kiinteistö sijaitsee kokonaisuudessaan  alle 100 metrin etäisyydellä Paimionjoesta 
jonka vuoksi kiinteistön jätevesien käsittely tuli saattaa vastamaan ympäristönsuojelu-
lain 527/2014 ja valtioneuvoston asetuksen 157/2017 vaatimuksia 31.10.2019 men-
nessä. Koska kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja taajamassa, 
tulee vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriver-
kostoon. 
 
Kiinteistöllä sijaitsee asuinrakennus (PRT 1028588054). Kiinteistö on yhden henkilön 
vakituisena asuntona. Kiinteistö on liitetty kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkos-
toon. Asuinrakennuksesta muodostuu käymälä- ja pesuvesiä, varusteluun kuuluu 
muun muassa vesikäymälä, suihku ja pesukoneet. Kaikki jätevedet viemäröidään sa-
maan järjestelmään eli jätevedet johdetaan kahden saostuskaivon (tilavuus yhteensä 
noin 3 m3) kautta raja-ojaan. Sakokaivoista on kiinteistön rajalle noin 10 metriä. Va-
pautusta haetaan taloudellisen tilanteen, kiinteistön omistajan korkean iän ja käytettä-
vän vähäisen vesimäärän perusteella.  
 
Kiinteistö ei sijaitse tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesi-
alueella. Lähimpään vesistöön, Paimionjokeen, on kiinteistöltä lyhimmillään matkaa 
noin 38 metriä.  
 

 Lausunnot 
 Hakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, jona 

Kosken Tl kunnassa toimii Liedon terveydensuojeluviranomainen. Kosken Tl kunnan 
vesihuoltolaitokselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi.  
 
Terveydensuojeluviranomainen toteaa lausuntonaan, että terveydensuojeluviran-
omaiselle ei ole tullut yhteydenottoja tai valituksia kiinteistön jäteveden käsittelyyn 
liittyen. Jätevesien hygieenisen käsittelyn kannalta liittyminen viemäriverkostoon on 
suositeltavinta. Ottaen kuitenkin huomioon kiinteistöllä tällä hetkellä syntyvien jäteve-
sien vähäinen määrä, terveydensuojeluviranomainen ei näe estettä viemäriverkos-
toon liittymisestä vapauttamiselle. Mikäli olosuhteet muuttuvat kiinteistöllä, tulee liitty-
misvelvollisuus tarkastella uudelleen.  
 
Kunnan vesihuoltolaitos ei ole antanut lausuntoa asiassa. 
 
Lausunto on liitetty hakemusasiakirjoihin. 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 

  

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että  hakijalle ei myönnetä vesihuoltolain 11 §:n 
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mukaista vapautusta kiinteistön Korvensuu 284-416-2-59 vesihuoltolaitoksen viemäri-
verkostoon liittämisvelvollisuudesta. Kiinteistö tulee molempien rakennusten osalta 
liittää viemäriverkostoon 31.5.2020 mennessä.  
 
Päätöksessä on huomioitu saatu lausunto.  
 

 Päätöksen perustelut 
 Ympäristönsuojelulain 156 a §:n mukaan enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä 

olevan rakennuksen jätevesien käsittelyjärjestelmän  tuli täyttää perustason puhdis-
tusvaatimukset 31.10.2019 mennessä. Koska kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueella ja taajamassa, koskee kiinteistöä vesihuoltolain mukainen liittymis-
velvollisuus viemäriverkostoon. 
 
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva 
kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin pois lukien pykälän 
mukaiset tilanteet taajaman ulkopuolella. Näin ollen taajamassa tulee liittyä vesijohto- 
ja viemäriverkostoon. Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen voi myöntää vapautuksen vesihuoltolain 10 §:n liittämisvelvollisuudesta py-
kälässä 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 vas-
taava erityinen syy. Lisäksi vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista 
ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi jätevesi-
viemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle edellytyksenä on, että kiinteistön 
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädetty-
jen vaatimusten mukaisesti.  
 
Vapautusta viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta ei voida myöntää, koska asian 
käsittelyssä ei ole tullut esille sellaisia seikkoja jonka vuoksi liittäminen verkostoon 
muodostuisi kiinteistön omistajille kohtuuttomaksi. Viemäriverkostoon liittämisestä 
aiheutuvien kustannusten perusteella liittämisen ei voida katsoa muodostuvan kiin-
teistön omistajalle kohtuuttomaksi. Kiinteistön arvioitujen liittämiskustannusten katso-
taan olevan kohtuulliset verrattuna alueen tavanomaisen kiinteistöliittymän kustan-
nuksiin. Liittymismaksu 5117 € on sama koko alueella. Lisäksi tulee maksettavaksi 
sähkötyöt, rakennuksen liittämisestä pumppaamoon aiheutuvat kustannukset ja sako-
kaivojen tyhjennys. Liittymiskustannusten ei katsota kokonaisuudessaan olevan koh-
tuuttomat verrattuna alueen tavanomaisen kiinteistöliittymän kustannuksiin. Vaikka 
kiinteistö on vain yhden henkilön käytössä, ei vesihuoltolaitoksen palvelujen tarpeen 
katsota olevan vähäinen, koska kiinteistöllä on vesijohto ja vesikäymälä ja kiinteistö 
on vakituisessa asuinkäytössä. Kiinteistön nykyinen jätevesien käsittely ei täytä ym-
päristönsuojelulain vaatimuksia. Kiinteistö tulee liittää viemäriverkostoon annettuun 
määräaikaan mennessä.  
 

 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 156 a §, muutossäädösten voimaantulo ja sovel-

taminen (13.1.2017/19) 
Vesihuoltolaki (119/2001): 10 §, 11 ja 32 § 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
  

Muutoksenhaku 

 Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitus-
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aika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on tämän päätöksen 
liitteenä. 
 

Ote pöytäkirjasta 
 Hakija 

Kosken Tl kunta, vesihuoltolaitos 
Liedon kunta, terveydensuojeluviranomainen 
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108 § Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän ja 
 puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta, BB, Pöytyä  
 
 Asia 
 Kiinteistölle Korpipuro 636-447-1-133 haetaan poikkeamista Pöytyän kunnan ympäris-

tönsuojelumääräysten 6.6 §:n velvoitteesta jonka mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmä 
ja puhdistettujen jätevesien purkupaikka tulee olla vähintään 25 metrin etäisyydellä ve-
sistöstä.  
 

 Hakija 
 BB 

 
 Kiinteistö 
 Pöytyän kunnassa kiinteistö Korpipuro 636-447-1-133.  

 
 Hakemus 
 Hakija on 1.10.2019 toimittanut hakemuksen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä 

poikkeamiseksi. Poikkeamista haetaan jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen 
jätevesien purkupaikan suojaetäisyysvaatimuksista asuinrakennuksen osalta.  
 
Kiinteistöllä sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä Korpijärveen laskevasta vesistöstä 
asuinrakennus, saunarakennus ja autotalli/varasto. Saunarakennuksessa on käytössä 
kantovesi ja jätevedet imeytetään niin sanotun saunapallon kautta maahan. Saunara-
kennuksessa on kuivakäymälä jonka jätteet kompostoidaan. Asuinrakennuksen osalta 
jätevesien käsittely tuli saattaa vastaamaan ympäristönsuojelulain 527/2014 ja valtio-
neuvoston asetuksen 157/2017 vaatimuksia 31.10.2019 mennessä. Lisäksi samalla tuli 
noudattaa kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä joiden 6.6 §:n mukaan jätevesien kä-
sittelyjärjestelmien ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa on noudatet-
tava 25 metrin vähimmäissuojaetäisyyttä, kun kyseessä on niin sanottu harmaa jätevesi 
(ei sisällä käymäläjätevesiä). Korpijärveen laskeva vesistö ei ole kunnan ympäristön-
suojelumääräysten mukainen herkkä alue joten jätevedet edellytetään käsiteltävän pe-
ruspuhdistustasovaatimuksen mukaisesti.  
 
Kiinteistö ei sijaitse kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.  
 
Kohteessa on suunniteltu poistettavan asuinrakennuksen vesikäymälä ja tilalle laitetaan 
erotteleva kuivakäymälä. Kuivakäymälän kiinteä jae kompostoidaan ja nesteet kerätään 
erilliseen säiliöön josta ne käytetään kompostoinnissa tai laimennettuna puutarhassa. 
Näin ollen asuinrakennuksesta muodostuu ainoastaan harmaita jätevesiä. Harmaat jä-
tevedet johdettaisiin olemassa olevan sakokaivon kautta toisen olemassa olevan sako-
kaivon tilalle asennettavaan Raita BioBox M harmaavesisuodattimeen. Harmaa-
vesisuodattimesta puhdistetut jätevedet imeytetään maahan. Harmaavesisuodatin si-
jaitsisi noin 14 metrin päässä ja jätevesien purkupaikka noin 13 metrin päässä vesistös-
tä. Kiinteistö on yhden henkilön vakituisena asuinrakennuksena. 
 
Kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan herkkien alueiden ulkopuolella sallitaan 
vähimmäispuhdistustason täyttävät jätevedenpuhdistusmenetelmät eli ympäristöön ai-
heutuvan kuormituksen tulee vähentyä orgaanisen aineen osalta vähintään 80 %, koko-
naisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta vähintään 30 %. Hakemuk-
sen mukaan kohteeseen suunniteltu jätevesijärjestelmä täyttää puhdistustasovaatimuk-
set.  
 
Hakemuksen mukaan kiinteistö sijaitsee siten, että vesistö sijaitsee asuinrakennuksen 
sekä etelä- että länsipuolella noin 15 metrin etäisyydellä. Kiinteistö rajautuu vesistöön 
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koko eteläreunaltaan. Asuinrakennuksen pohjoispuolella on tulotie ja piha-alue, lisäksi 
maaperä on kallioista. Asuinrakennuksen itäpuolella on myös kallio noin 0,5-1 metriä 
maanpinnasta. Kiinteistö on alle 50 metriä leveä.   
  
Ympäristönsuojelumääräysten mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmä on valittava tontin 
muoto ja maaperän ominaisuudet huomioon ottaen. Laitteistot tulee sijoittaa siten, että 
vesi ei tulvakorkeudenkaan aikana pääse jäteveden käsittelylaitteistoihin.  
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää kiinteistöllä Korpipuro 636-447-1-133 

sijaitsevan asuinrakennuksen osalta poikkeamisen kunnan ympäristönsuojelumääräys-
ten 6.6 §:n velvoitteista koskien jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jäteve-
sien purkupaikan sijoittamista harmaiden jätevesien osalta vähintään 25 metrin etäisyy-
delle vesistöstä. Jätevesien käsittelyjärjestelmä voidaan toteuttaa suunnitelman mukai-
sesti siten, että suunniteltu  harmaavesisuodatin sijoitetaan 14 metrin ja harmaiden jäte-
vesien purkupaikka noin 13 metrin etäisyydelle vesistöstä. Harmaiden jätevesien purku-
putken päähän tulee rakentaa kivipesä johon puhdistetut jätevedet johdetaan. 
 
Jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee sijoittaa siten, että tulvakorkeudenkaan aikana vesi 
ei pääse jäteveden käsittelylaitteistoon. Kiinteistön haltijan tulee huolehtia siitä, että jä-
tevesien puhdistuslaitteistot ovat toimintakunnossa ja jäteveden käsittelylaitteistojen 
puhdistusteho vastaa niille asetettuja vaatimuksia.  
 

 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 tekeminen kunnan ympäristönsuojelumääräysten edellyttämälle 
etäisyydelle ei ole teknisesti mahdollista kohtuullisin kustannuksin. Tontti ja pihapiiri on 
ahdas ja kiinteistö kokonaisuudessaan alle 50 metriä leveä. Osassa tonttia maaperä on 
kallioista. Harmaiden jätevesien johtaminen umpisäiliöön ei ole taloudellisesti järkevää, 
vaikka kiinteistö on tällä hetkellä vain yhden henkilön vakituisena asuntona. Jätevesien 
käsittelyssä halutaan hyödyntää olemassa olevat sakokaivot. Kun jätevesien käsittely ja 
johtaminen toteutetaan esitetyn suunnitelman mukaisesti, ei siitä arvioida aiheutuvan 
ympäristön pilaantumisen vaaraa, vaikka suojaetäisyys vesistöön jää harmaiden jäteve-
sien osalta alle 25 metriin. 
 
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 b, 155, 156, 156 a, 190 § 

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. 
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Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 17.12.2019. 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 

16.1.2020. 
 

 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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109 § Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän ja 
 puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta, CC, Pöytyä  
 
 Asia 
 Kiinteistölle Mylläri 636-424-2-11 haetaan poikkeamista Pöytyän kunnan ympäristön-

suojelumääräysten 6.6 §:n velvoitteesta jonka mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmä ja 
puhdistettujen jätevesien purkupaikka tulee olla vähintään 50 metrin etäisyydellä vesis-
töstä.  
 

 Hakija 
 CC 

 
 Kiinteistö 
 Pöytyän kunnassa kiinteistö Mylläri 636-424-2-11.  

 
 Hakemus 
 Hakija on 4.10.2019 toimittanut hakemuksen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä 

poikkeamiseksi. Poikkeamista haetaan jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen 
jätevesien purkupaikan suojaetäisyysvaatimuksista asuinrakennuksen osalta.  
 
Kiinteistöllä sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä Aurajoesta asuinrakennus, autotalli, 
varasto, mylly, vanha asuinrakennus ja vanha navettarakennus mutta ainoastaan asuin-
rakennuksesta muodostuu jätevesiä. Asuinrakennuksen osalta jätevesien käsittely tuli 
saattaa vastaamaan ympäristönsuojelulain 527/2014 ja valtioneuvoston asetuksen 
157/2017 vaatimuksia 31.10.2019 mennessä. Lisäksi samalla tuli noudattaa kunnan 
ympäristönsuojelumääräyksiä joiden 6.6 §:n mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmien ja 
puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa on noudatettava 50 metrin vä-
himmäissuojaetäisyyttä, kun jätevedet sisältävät myös käymäläjätevesiä. Aurajoki on  
kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukainen herkkä alue joten jätevedet edellyte-
tään käsiteltävän vaativamman puhdistustason mukaisesti.  
 
Kiinteistö ei sijaitse kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.  
 
Kohteessa on suunniteltu johdettavan jätevedet olemassa oleviin sakokaivoihin (3 kpl, 
yhteistilavuus 3 m3) joista viimeiseen asennetaan GreenRock Iisi Kivi saneerauspuhdis-
tamo, jossa fosforinpoistoa tehostetaan kemikaalin avulla. Tästä jätevedet johdetaan 
edelleen kivipesään josta lähtee avo-oja vesistöön jolloin mahdollinen ylivuotovesi me-
nee avo-ojaa pitkin. Jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien purkupaikka sijaitsisi-
vat lähimmillään 28 metrin etäisyydellä joesta. Aurajoki tekee kiinteistön kohdalla mut-
kan siten, että joki kulkee kiinteistön länsipuolella mutta kääntyy asuinrakennuksen poh-
joispuolella siten, että lähimmät etäisyydet purkupaikasta ja käsittelyjärjestelmästä tule-
vat jokeen käsittelyjärjestelmän ja purkupaikan pohjoispuolelta. Kiinteistö on neljän hen-
kilön vakituisena asuntona. 
 
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-
tasovaatimukset.  
 
Hakemuksen mukaan kiinteistö sijaitsee siten, että vesistö sijaitsee asuinrakennuksen 
sekä länsi- että pohjoispuolella. Kiinteistö on asuinrakennuksen kohdalta vain noin 75 
metriä leveä ja kapenee pohjoiseen päin ennen peltoaukeaa. Asuinrakennuksen etelä-
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puolella on piha-aluetta ja muita rakennuksia. Olemassa olevat sakokaivot sijaitsevat 
asuinrakennuksen pohjoispuolella ja niitä halutaan hyödyntää. Tontin muodosta ja 
asuinrakennuksen sijainnista johtuen suojaetäisyysvaatimuksia ei ole mahdollista täyt-
tää. 
 
Ympäristönsuojelumääräysten mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmä on valittava tontin 
muoto ja maaperän ominaisuudet huomioon ottaen. Laitteistot tulee sijoittaa siten, että 
vesi ei tulvakorkeudenkaan aikana pääse jäteveden käsittelylaitteistoihin.  
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää kiinteistöllä Mylläri 636-424-2-11  sijait-

sevan asuinrakennuksen osalta poikkeamisen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 
6.6 §:n velvoitteista koskien jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien 
purkupaikan sijoittamista käymäläjätevesien osalta vähintään 50 metrin etäisyydelle 
vesistöstä. Jätevesien käsittelyjärjestelmä voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti 
siten, että suunniteltu jätevesien käsittelyjärjestelmä ja puhdistettujen jätevesien purku-
paikka sijoitetaan noin 28 metrin etäisyydelle vesistöstä. Jätevesien purkuputken pää-
hän tulee rakentaa kivipesä johon puhdistetut jätevedet johdetaan. 
 
Jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee sijoittaa siten, että tulvakorkeudenkaan aikana vesi 
ei pääse jäteveden käsittelylaitteistoon. Kiinteistön haltijan tulee huolehtia siitä, että jä-
tevesien puhdistuslaitteistot ovat toimintakunnossa ja jäteveden käsittelylaitteistojen 
puhdistusteho vastaa niille asetettuja vaatimuksia.  
 

 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 tekeminen kunnan ympäristönsuojelumääräysten edellyttämälle 
etäisyydelle ei ole teknisesti mahdollista kohtuullisin kustannuksin. Kiinteistö rajautuu 
länsireunalta vesistöön ja kapenee pohjoisen suuntaan. Olemassa olevat sakokaivot 
asuinrakennuksen pohjoispuolella halutaan hyödyntää. Kun jätevesien käsittely ja joh-
taminen toteutetaan esitetyn suunnitelman mukaisesti, ei siitä arvioida aiheutuvan ym-
päristön pilaantumisen vaaraa, vaikka suojaetäisyys vesistöön jää käymäläjätevesien 
osalta alle 50 metriin. Puhdistetut jätevedet tulee johtaa kivipesään, jotta edistetään 
jätevesien imeytymistä maahan ja ehkäistään suoraa virtausta vesistöön. 
 
Kunnan ympäristönsuojelumääräysten 6.6 §:n mukaan jätevesien puhdistuslaitteistot 
tulee sijoittaa siten, että tulvakorkeudenkaan aikana vesi ei pääse jäteveden käsittely-
laitteistoihin. 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): 155, 156, 156 a, 156 c, 190 § 

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-
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san mukainen 90 €:n  maksu. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 17.12.2019. 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 

16.1.2020. 
 

 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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110 § Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän ja 
 puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta, DD, Pöytyä  
 
 Asia 
 Kiinteistölle Lintula II 636-408-3-21 haetaan poikkeamista Pöytyän kunnan ympäristön-

suojelumääräysten 6.6 §:n velvoitteesta jonka mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmä ja 
puhdistettujen jätevesien purkupaikka tulee olla vähintään 50 metrin etäisyydellä vesis-
töstä.  
 

 Hakijat 
 DD 

 
 Kiinteistö 
 Pöytyän kunnassa kiinteistö Lintula II 636-408-3-21.  

 
 Hakemus 
 Hakija on 2.11.2019 toimittanut hakemuksen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä 

poikkeamiseksi. Poikkeamista haetaan jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen 
jätevesien purkupaikan suojaetäisyysvaatimuksista asuinrakennuksen osalta.  
 
Kiinteistöllä sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä Pöylijoesta asuinrakennus, saunara-
kennus ja kuusi maatalousrakennusta, joista ei muodostu jätevesiä. Saunarakennuk-
sessa on käytössä kantovesi ja vesi imeytetään saunan vieressä olevaan imeytys-
pesäkkeeseen. Asuinrakennuksen osalta jätevesien käsittely tuli saattaa vastaamaan 
ympäristönsuojelulain 527/2014 ja valtioneuvoston asetuksen 157/2017 vaatimuksia 
31.10.2019 mennessä. Lisäksi tuli noudattaa kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä joi-
den 6.6 §:n mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmien ja puhdistettujen jätevesien purku-
paikan sijoittamisessa on noudatettava 50 metrin vähimmäissuojaetäisyyttä vesistöön, 
kun jätevedet sisältävät myös käymäläjätevesiä. Pöylijoki on kunnan ympäristönsuoje-
lumääräysten mukainen herkkä alue joten määräysten 6.3 §:n mukaisesti edellytetään, 
että jätevedet käsitellään vaativamman 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 suunniteltu asennettavan Jita Kemik panospuhdistamo kaikille jätevesil-
le, eli pesu- ja wc-vesille. Fosforin poistotehoa lisätään kemikaloinnilla. Panospuhdista-
mo on tarkoitus asentaa nykyisten sakokaivojen tilalle asuinrakennuksen ja joen väliin. 
Panospuhdistamo sijaitsisi tällöin 10 metrin etäisyydellä ja purkuputki 9 metrin etäisyy-
dellä Pöylijoesta. Purkuputken päähän rakennetaan kivipesä, jotta puhdistetut jätevedet 
imeytyvät maahan. Ylivuotona maastoon kulkeutuva vesi puhdistuu edelleen rehevässä 
rantakasvustossa. Asuinrakennuksen jätevesien määrä on hakemuksen mukaan alle 
750 l/vrk. Jätevesijärjestelmä on mitoitettu 5 henkilölle.       
 
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-
tasovaatimukset.  
 
Hakemuksen mukaan puhdistetun jäteveden pumppaaminen etäämmäs joesta ei ole 
järkevää, sillä etäämpänä olevien peltojen yhteydessä ei ole purkuojaa ja puhdistetut 
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jätevedet todennäköisesti valuisivat rinnemaaston vuoksi takaisin joen suuntaan. Ha-
kemuksen mukaan alueella ei ole tulvimisvaaraa eikä pohjavesi vaikuta järjestelmän 
toimintaan. Sade- ja salaojavesien pääsy järjestelmään estetään ja ne johdetaan erik-
seen.  
 
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 Lintula II 636-408-3-21 sijait-

sevan asuinrakennuksen osalta poikkeamisen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 
6.6. §:n velvoitteista koskien jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien 
purkupaikan sijoittamista käymäläjäteveden osalta vähintään 50 metrin etäisyydelle ve-
sistöstä. Jätevesien käsittelyjärjestelmä voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti si-
ten, että suunniteltu panospuhdistamo sijoitetaan 10 metrin ja purkuputki 9 metrin etäi-
syydelle vesistöstä. Jätevesien purkuputken päähän tulee rakentaa kivipesä johon puh-
distetut jätevedet johdetaan.  
 
Puhdistamoa tulee huoltaa laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Fosforin poistotehoa 
lisäävää kemikaalia tulee lisätä säännöllisesti valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti. 
Puhdistamoon kertyvät lietteet tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa.  
 

 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. Tontin rinnemaaston 
vuoksi puhdistetun jäteveden pumppaaminen etäämmälle ei ole järkevää, sillä vedet 
todennäköisesti laskisivat takaisin joen suuntaan. Kun jätevesien käsittely ja johtaminen 
toteutetaan esitetyn suunnitelman mukaisesti, ei siitä arvioida aiheutuvan ympäristön 
pilaantumisen vaaraa, vaikka suojaetäisyys vesistöön jää käymäläjätevesien osalta alle 
50 metriin. Puhdistetut jätevedet tulee johtaa kivipesään, jotta edistetään jätevesien 
imeytymistä maahan ja ehkäistään suoraa virtausta vesistöön. 
 
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 § 
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jätehuoltomääräykset 34-35 §  
Pöytyän kunnan ympäristönsuojelumääräykset 6.1-6.7, 16 § 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
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 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. 

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 17.12.2019. 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 

16.1.2020. 
 

 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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111 § Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän ja 
 puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta, EE, Pöytyä  
 
 Asia 
 Kiinteistölle Honkala 636-458-1-222 haetaan poikkeamista Pöytyän kunnan ympäristön-

suojelumääräysten 6.6 §:n velvoitteesta jonka mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmä ja 
puhdistettujen jätevesien purkupaikka tulee olla vähintään 50 metrin etäisyydellä vesis-
töstä.  
 

 Hakijat 
 EE 

 
 Kiinteistö 
 Pöytyän kunnassa kiinteistö Honkala 636-458-1-222.  

 
 Hakemus 
 Hakija on 23.10.2019 toimittanut hakemuksen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä 

poikkeamiseksi. Poikkeamista haetaan jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen 
jätevesien purkupaikan suojaetäisyysvaatimuksista asuinrakennuksen osalta.  
 
Kiinteistöllä sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä Savonjoesta asuinrakennus, saunara-
kennus ja ulkorakennuksia, joista osa liittyy maatalouteen. Saunarakennuksessa on 
käytössä kantovesi, joka johdetaan saunapalloon. Yhdessä ulkorakennuksista on läm-
pökeskus, jonka lämmönlähteenä on maalämpö. Lämmitysjärjestelmä tarvitsee vettä ja 
sen lisäksi lämpökeskuksessa on vesipiste. Mahdollista vesivuotoa varten tila on viemä-
röity. Lämpökeskuksen vesipisteen vedenkäyttö on erittäin vähäistä ja mahdollinen vuo-
to-/jätevesi johdetaan rakennuksen taakse ja imeytetään maahan. Imeytyspaikan etäi-
syys varavesilähteenä olevasta kaivosta on noin 60 metriä ja Savonjoesta noin 50 met-
riä. Kiinteistöllä on varavesilähteenä toimiva rengaskaivo, joka sijaitsee maasuodatta-
mosta noin 80 metrin etäisyydellä idässä.  
 
Asuinrakennuksen osalta jätevesien käsittely tuli saattaa vastaamaan ympäristönsuoje-
lulain 527/2014 ja valtioneuvoston asetuksen 157/2017 vaatimuksia 31.10.2019 men-
nessä. Lisäksi tuli noudattaa kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä joiden 6.6 §:n mu-
kaan jätevesien käsittelyjärjestelmien ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoitta-
misessa on noudatettava 50 metrin vähimmäissuojaetäisyyttä vesistöön, kun jätevedet 
sisältävät myös käymäläjätevesiä. 
 
Kiinteistö ei sijaitse kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.  
 
Kiinteistöllä asuu vakituisesti kaksi henkilöä. Kiinteistölle on suunniteltu rakennettavan 
uusi 3-osainen saostuskaivo ja maasuodattamo nykyisten sakokaivojen tilalle. Järjes-
telmässä käsitellään kaikki jätevedet eli sekä pesu- että wc-vedet. Maasuodattamon 
koko on noin 13,2 x 1,5 m. Maasuodattamon ylimmässä kerroksessa on suodatinkan-
gasta, jakokerroksena soraa, sen alla suodatushiekka ja kokoomakerroksena soraa. 
Puhdistettu jätevesi kulkee keräysputkea pitkin tarkastuskaivon kautta kivipesään. 
Suunnitelman mukaan purkuputki sijoittuisi noin 10 metrin ja jätevesien käsittelyjärjes-
telmät noin 20 metrin etäisyydelle Savonjoesta. Jätevesien käsittelyjärjestelmät halu-
taan sijoittaa vanhojen sakokaivojen tilalle, jotta nykyisiä viemäriputkia voidaan hyödyn-
tää. Viemärin siirto nykyiseltä paikaltaan purettavien sakokaivosäiliöiden kohdalta on 
hankalaa, se lisäisi kustannuksia merkittävästi ja laajemmat kaivutyöt vaikuttavat puu-
tarhaan negatiivisesti.  
 
Hakemuksen mukaan kohteeseen suunniteltu jätevesijärjestelmä täyttää oikein hoidet-
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tuna ympäristönsuojelulain 154 b § vaatiman peruspuhdistustason.   
 
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 Lintula II 636-408-3-21 sijait-

sevan asuinrakennuksen osalta poikkeamisen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 
6.6. §:n velvoitteista koskien jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien 
purkupaikan sijoittamista käymäläjäteveden osalta vähintään 50 metrin etäisyydelle ve-
sistöstä. Jätevesien käsittelyjärjestelmä voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti si-
ten, että suunniteltu jätevesien käsittelyjärjestelmä sijoitetaan noin 20 metrin ja purku-
putki 10 metrin etäisyydelle vesistöstä. Jätevesien purkuputken päähän tulee rakentaa 
kivipesä johon puhdistetut jätevedet johdetaan. 
 
Rakentaessa tulee huolehtia, että maasuodattamon ja ylimmänpohjaveden pinnan väliin 
jää vähintään 0,5 metrin paksuinen suojakerros. Maasuodatuksen toimivuutta pitää voi-
da seurata jätevesinäytteiden avulla.  
 

 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. Jätevesien käsitte-
lyssä halutaan hyödyntää olemassa olevien sakokaivojen paikka, jotta voidaan käyttää 
nykyisiä viemäriputkia. Kun jätevesien käsittely ja johtaminen toteutetaan esitetyn suun-
nitelman mukaisesti, ei siitä arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa, vaik-
ka suojaetäisyys vesistöön jää käymäläjätevesien osalta alle 50 metriin. Puhdistetut 
jätevedet tulee johtaa kivipesään, jotta edistetään jätevesien imeytymistä maahan ja 
ehkäistään suoraa virtausta vesistöön. 
 
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, 154b,  156, 190 § 

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla 157/2017 
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. 
 



286 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 8/2019 
Ympäristönsuojelulautakunta 11.12.2019 
  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 17.12.2019. 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 

16.1.2020. 
 

 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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112 § Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän ja 
 puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta, FF, Pöytyä  
 
 Asia 
 Kiinteistölle Jaakkola 636-428-1-43 haetaan poikkeamista Pöytyän kunnan ympäristön-

suojelumääräysten 6.6 §:n velvoitteesta jonka mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmä ja 
puhdistettujen jätevesien purkupaikka tulee olla vähintään 50 metrin etäisyydellä vesis-
töstä.  
 

 Hakijat 
 FF 

 
 Kiinteistö 
 Pöytyän kunnassa kiinteistö Jaakkola 636-428-1-43.  

 
 Hakemus 
 Hakija on 2.11.2019 toimittanut hakemuksen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä 

poikkeamiseksi. Poikkeamista haetaan jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen 
jätevesien purkupaikan suojaetäisyysvaatimuksista asuinrakennuksen osalta.  
 
Kiinteistöllä sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä Aurajoesta asuinrakennus sekä yhdis-
tetty sauna- ja ulkorakennus. Saunarakennuksessa on käytössä kantovesi ja vesi imey-
tetään saunan maastoon saunarakennuksen viereen. Asuinrakennuksen osalta jäteve-
sien käsittely tuli saattaa vastaamaan ympäristönsuojelulain 527/2014 ja valtioneuvos-
ton asetuksen 157/2017 vaatimuksia 31.10.2019 mennessä. Lisäksi tuli noudattaa kun-
nan ympäristönsuojelumääräyksiä joiden 6.6 §:n mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmi-
en ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa on noudatettava 50 metrin 
vähimmäissuojaetäisyyttä vesistöön, kun jätevedet sisältävät myös käymäläjätevesiä. 
Aurajoki on kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukainen herkkä alue joten määrä-
ysten 6.3 §:n mukaisesti edellytetään, että jätevedet käsitellään vaativamman puhdis-
tustason 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 suunniteltu asennettavan Biokem 6 EN panospuhdistamo kaikille jäteve-
sille, eli pesu- ja wc-vesille. Fosforin poistotehoa lisätään kemikaloinnilla. Vanhat sako-
kaivot poistetaan ja panospuhdistamo on tarkoitus asentaa hieman vanhoja sakokaivoja 
kauemmas, alarinteen puolelle, koska tuloputki on 1,8 metrin syvyydellä.  Panospuhdis-
tamo sijaitsisi tällöin 25 metrin etäisyydellä ja purkuputki 21 metrin etäisyydellä Aura-
joesta. Purkuputken päähän rakennetaan kivipesä, jotta puhdistetut jätevedet imeytyvät 
maahan. Ylivuotona maastoon kulkeutuva vesi puhdistuu edelleen rehevässä rantakas-
vustossa. Asuinrakennuksen jätevesien määrä on hakemuksen mukaan alle 750 l/vrk. 
Jätevesijärjestelmä on mitoitettu 5 henkilölle.       
 
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-
tasovaatimukset.  
 
Hakemuksen mukaan puhdistetun jäteveden pumppaaminen etäämmäs joesta ei ole 
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järkevää, sillä puhdistetut jätevedet todennäköisesti valuisivat rinnemaaston vuoksi ta-
kaisin joen suuntaan. Nykyinen tulovesiputki on 1,8 metrin syvyydellä, joten panospuh-
distamo täytyy asentaa alarinteeseen, sillä sitä ei voi asentaa yli metrin syvyyteen. Ha-
kemuksen mukaan alueella ei ole tulvimisvaaraa eikä pohjavesi vaikuta järjestelmän 
toimintaan. Sade- ja salaojavedet johdetaan erikseen.  
 
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 Jaakkola 636-428-1-43 si-

jaitsevan asuinrakennuksen osalta poikkeamisen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 
6.6. §:n velvoitteista koskien jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien 
purkupaikan sijoittamista käymäläjäteveden osalta vähintään 50 metrin etäisyydelle ve-
sistöstä. Jätevesien käsittelyjärjestelmä voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti si-
ten, että suunniteltu panospuhdistamo sijoitetaan 25 metrin ja purkuputki 21 metrin etäi-
syydelle vesistöstä. Jätevesien purkuputken päähän tulee rakentaa kivipesä johon puh-
distetut jätevedet johdetaan. 
 
Puhdistamoa tulee huoltaa laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Fosforin poistotehoa 
lisäävää kemikaalia tulee lisätä säännöllisesti valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti. 
Puhdistamoon kertyvät lietteet tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa.  
 

 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. Jätevesien johtami-
nen umpisäiliöön ei ole taloudellisesti järkevää. Nykyisiä viemäriputkia halutaan hyödyn-
tää. Kun jätevesien käsittely ja johtaminen toteutetaan esitetyn suunnitelman mukaises-
ti, ei siitä arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa, vaikka suojaetäisyys 
vesistöön jää käymäläjätevesien osalta alle 50 metriin. Puhdistetut jätevedet tulee joh-
taa kivipesään, jotta edistetään jätevesien imeytymistä maahan ja ehkäistään suoraa 
virtausta vesistöön. 
 
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 § 
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jätehuoltomääräykset 34-35 §  
Pöytyän kunnan ympäristönsuojelumääräykset 6.1-6.7, 16 § 
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 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. 

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 17.12.2019. 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 

16.1.2020. 
 

 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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113 § Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle liittyen valitukseen Mikko Luhtalan  
 ympäristöluvasta 

 Vastinepyyntö 
 Vaasan hallinto-oikeus varaa tilaisuuden Kosken Tl kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselle antaa kirjallinen vastine valituksesta liittyen Mikko Luhtalalle myönnet-
tyyn ympäristölupaan. Vastine tulee toimittaa 16.12.2019 mennessä. 
 

 Asia 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Mikko Luhtalalle 

1.10.2019 (ESAVI/9334/2019) toiminnan laajentamiseksi 123 000 broilerin kasvat-
tamoksi Kosken Tl kunnassa.  
 
Valittaja on valittanut päätöksen kohdasta hakevaraston muuttamisesta lantalaksi. 
Valittaja toteaa valituksessaan, että ei ole tyytyväinen lantalan sijaintiin. Hakevaras-
to sijaitsee vain vajaa 20 metriä kauempana kuin nykyinen avolantala, lähellä valit-
tajan kiinteistön rajaa. Lantala sijaitsee reilun kilometrin päässä toiminnanharjoitta-
jan eläinsuojasta.  
 
Valittajan mukaan lantala aiheuttaa ympäristö- ja terveyshaittaa, sillä lannan joukos-
ta on löytynyt broilerien raatoja. Valittajan mukaan ongelmaa on esiintynyt vuosia ja 
kyse on ollut kymmenistä raadoista. Toiminnanharjoittaja on todennut tapahtuneen 
olleen kertaluontoinen ja kyse on ollut muutamasta raadosta. 
 
Toiminnanharjoittaja on kommentoinut asian tapahtuneen sen vuoksi, että raadot 
ovat painuneet turpeeseen, eikä hän ole niitä nähnyt. Valittaja ei usko, että raadot 
painuvat niin nopeasti näkymättömiin, jos ne hyvän tavan mukaisesti kerätään päi-
vittäin.   
 
Valittajan mukaan  hakevarasto on peltiseinäinen ja pressuovinen ja siinä on vain 
betoninen kivijalka, vaikka toiminnanharjoittajan mukaan hakevarastossa on betoni-
seinät.  
 
Valittajan mukaan lantala tulisi rakentaa oman kiinteistönsä (eläinsuojan) läheisyy-
teen, jossa toiminnanharjoittaja pystyy raatotilannetta valvomaan.  

  
Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelutarkastajan päätösesitys: 
 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristö-keskuksen ympäristönsuojelu-

viranomaiselta saadun tiedon mukaan hakevaraston seinät ovat betonia. Seinien 
ulkopintaan on laitettu peltikate. Varasto on katettu ja siinä on pressuovet. Hakeva-
raston muuttaminen lantalaksi vähentää lannan varastoinnin ympäristövaikutuksia 
(esimerkiksi hajuhaittaa) verrattuna edeltäneeseen tilanteeseen, sillä vanha lantala 
on kattamaton avolantala.  
 
Kosken Tl ympäristönsuojelulle on tehty yksi ilmoitus vuonna 2018 liittyen pieneen 
määrään broilerin raatoja, jotka olivat päätyneet lannan levityksen mukana pellolle. 
Muita ilmoituksia asiasta ei ole ympäristönsuojelulle tehty.   
 
Broilerin raatoja ei tulisi joutua lannan joukkoon. Asian ehkäisemiseksi hallien broi-
lerit tulisi tarkistaa säännöllisesti.   
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Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti lausuntoesityksen mukaisesti. 

 
 Ote pöytäkirjasta 
 Vaasan hallinto-oikeus 
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114 § Ilmoitusasiat 
 
 Ilmoitusasiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 

 
Liite 4. 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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115 § Muut asiat 
 
  Seuraavan kokouksen ajankohta 12.2.2020. 

 
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: 

§§  89, 113, 114, 115 

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: 

§§ 86, 87, 88, 90 

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 
   

§§ 86, 87, 88, 90 

Aika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. (§ 86, 87, 88, 90) 

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

§§ 107 

 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. 

§§ 91-106, 108-112 

 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. (§) 

 
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. 
 


