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Kokousaika Keskiviikko 1.4.2020 klo 18.00-19.08 

Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto ja sähköinen toimintaympäristö 

Saapuvilla olleet jäsenet   Läsnä Poissa 

Puheenjohtaja Jaakko Mikkola X  
Varapuheenjohtaja Laura Naire-Koivisto X  
Jäsenet: Marja Mattila X  
 Reijo Kullanmäki  X 
 Ritva Vainio X  
 Matti Antikainen X  
 Jarkko Kankare X  
 Elina Kylämäki X   
Muut saapuvilla olleet    
Varajäsenet: Hannu Posti  X 
 Riina Paju  X 
 Toni Tikkanen  X 
 Klaus Hirvonen  X 
 Petri Prusila  X 
 Eeva Korimäki  X 
 Lauri Ojala  X 
 Sanna Pitkänen X  
    
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Tuominen X  
Kunnanhallituksen edustaja Jaakko Mikkola X  
Nuorisovaltuuston edustaja  Lauri Ahola  X 
Kunnanjohtaja Jukka Matilainen  X 
    
Pöytäkirjanpitäjä Piritta Laine X  
Muut läsnäolijat Jonna Hostikka X  
    
Laillisuus ja päätösvaltaisuus § 26   

Pöytäkirjan tarkastustapa § 27   

Asiat § 28-40   

Allekirjoitukset    

 Jaakko Mikkola 
Puheenjohtaja 

 Piritta Laine 
Pöytäkirjanpitäjä 

   
Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika 2.4.2020  

Allekirjoitukset    

 Marja Mattila  Elina Kylämäki 

Pöytäkirjan nähtävänäolo 6.4.2020 kello 9.00-15.00 

Todistaa 

vs. ympäristönsuojelusihteeri   Piritta Laine 
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35 § Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän ja 
 puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta, AA, Pöytyä 
 
 Asia 
 Kiinteistölle Sattoonmäki II 636-447-1-142 haetaan poikkeamista Pöytyän kunnan ym-

päristönsuojelumääräysten 6.6 §:n velvoitteesta jonka mukaan jätevesien käsittelyjär-
jestelmä ja puhdistettujen jätevesien purkupaikka tulee olla vähintään 50 metrin etäi-
syydellä talousvesikaivosta ja vähintään 25 metrin etäisyydellä vesistöstä.  
 

 Hakija 
 AA 

 
 Kiinteistö 
 Pöytyän kunnassa kiinteistö Sattoonmäki II 636-447-1-142.  

 
 Hakemus 
 Hakija on 14.2.2020 toimittanut hakemuksen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä 

poikkeamiseksi. Poikkeamista haetaan jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen 
jätevesien purkupaikan suojaetäisyysvaatimuksista kahden loma-asunnon osalta suh-
teessa talousvesikaivoon ja toisen rakennuksen osalta myös suhteessa vesistöön. 
 
Kiinteistöllä sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä Lampsijärvestä kaksi vapaa-ajan asun-
toa (kiinteistötietojärjestelmässä saunarakennuksia) ja talousrakennus. Jätevesiä muo-
dostuu vain vapaa-ajan asunnoista. Vapaa-ajan asuntojen 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 talousvesikaivoon ja 25 metrin etäisyyttä vesistöön, kun ky-
seessä on harmaa jätevesi. Lampsijärvi on  kunnan ympäristönsuojelumääräysten mu-
kainen herkkä alue joten jätevedet edellytetään käsiteltävän vaativamman puhdistusta-
son mukaisesti.  
 
Kiinteistö ei sijaitse kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.  
 
Kiinteistöllä sijaitsee kaksi vapaa-ajan asuntoa joiden molempien huoneistoala on 37 
m2. Vapaa-ajan asunnot ovat 4-5 henkilön käytössä. Talousvesi otetaan kiinteistöllä 
olevasta talousvesikaivosta, josta vettä johdetaan myös muiden omistamille kiinteistöil-
le. Molemmista rakennuksista muodostuu vain pesuvesiä, kiinteistöllä on käytössä kui-
vakäymälä. 
 
Molempien rakennusten jätevedet johdetaan nykyään kahden saostuskaivon kautta 
maastoon. Molemmilla rakennuksilla on omat sakokaivot.  
 
Vapaa-ajan asunto 2 (PRT 1011964930) osalta on suunniteltu, että olemassa olevista 
sakokaivoista molemmat poistetaan käytöstä kuitenkin siten, että toinen sakokaivo jäte-
tään sadevesikaivoksi mutta rakennuksesta tulevat jätevedet johdetaan tämän kaivon 
läpi putkea pitkin.  Jätevedet johdetaan asennettavaan 2-osaiseen sakokaivoon (1000 l) 
ja sieltä edelleen Raita Biobox XL harmaavesisuodattimeen josta jätevesien purkuputki 
johdetaan kiviarinakaivoon. Käsittelyjärjestelmä tulee olemaan 20 metrin etäisyydellä 
talousvesikaivosta ja noin 23 metrin etäisyydellä vesistöstä.  
 
Vapaa-ajan asunto 1 (PRT 101196492Y) osalta molemmat olemassa olevat sakokaivot 
poistetaan käytöstä ja muutoin jätevesien käsittelyjärjestelmä toteutetaan samalla taval-
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la kuin vapaa-ajan asunnon 2, kuitenkin omana järjestelmänään. Käsittelyjärjestelmä ja 
purkupaikka tulevat olemaan noin 20 metrin etäisyydellä talousvesikaivosta, vesistöön 
etäisyyttä tulee ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti vähintään 25 metriä.  
 
Kunnan ympäristönsuojelumääräysten 6.3 §:n mukaan ranta-alueella ensisijainen käy-
mäläratkaisu on kuivakäymälä. Harmaat vedet tulee käsitellä vaativamman puhdistusta-
son saavuttavalla tavalla eli ympäristöön aiheutuvan kuormituksen tulee vähentyä or-
gaanisen aineen osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja ko-
konaistypen osalta vähintään 40 %. Hakemuksen mukaan kohteeseen suunniteltu jäte-
vesijärjestelmä täyttää vaativammat puhdistustasovaatimukset.  
 
Hakemuksen mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmien sijoittaminen yli 50 metrin etäi-
syydelle kaivosta on maasto-olosuhteiden vuoksi haastavaa. Kaivovedestä on otettu 
vesinäytteitä, koska kaivoon on hankittu suodatinjärjestelmä. Jätevesikaivot itsessään 
ovat tiiviitä joten jätevesi poistuu purkuputkista. Purkuputket pyritään viemään mahdolli-
simman kauas (kaivosta ja vesistöstä), koska pumppaamoiden rakentaminen on koh-
tuuttoman kallista käyttömäärään nähden. Kaivolta jätevesikaivoihin korkeuseroa on yli 
metri, joten pintavesi ei mene porakaivoon. Hakijalta puhelimitse 17.3.2020 saadun tie-
don mukaan mökit ja kaivo sijaitsevat muuta maastoa ylempänä. Jätevesijärjestelmissä 
halutaan hyödyntää nykyisiä putkilinjoja. Maasto on suomaista joten jätevesien purku-
paikkojen toteuttaminen kauemmas ei ole mahdollista ja vedet tulevat sieltä joka tapa-
uksessa kohti järveä.   
  
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 Sattoonmäki II 636-447-1-

142  sijaitsevien saunarakennusten/vapaa-ajan asuntojen (PRT 101196492Y ja  
1011964930) osalta poikkeamisen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 6.6 §:n vel-
voitteista koskien jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien purkupai-
kan sijoittamista harmaiden jätevesien osalta vähintään 50 metrin etäisyydelle talousve-
sikaivosta (molemmat rakennukset) ja vähintään 25 metrin etäisyydelle vesistöstä (va-
paa-ajan asunto 2 / 1011964930). Jätevesien käsittelyjärjestelmät voidaan toteuttaa 
suunnitelman mukaisesti siten, että vapaa-ajan asunto 2 / 1011964930 suunniteltu jäte-
vesien käsittelyjärjestelmä sekä jätevesien purkupaikka sijoitetaan noin 20 metrin etäi-
syydelle talousvesikaivosta ja noin 23 metrin etäisyydelle vesistöstä sekä siten, että 
vapaa-ajan asunto 1 / 101196492Y jätevesien käsittelyjärjestelmä ja purkupaikka sijoite-
taan noin 20 metrin etäisyydelle talousvesikaivosta.  Jätevesien purkuputkien 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.  
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Kyseessä on 4-5 henkilön käytössä olevat vapaa-ajan asunnot joista muodostuu vain 
harmaata jätevettä. Kiinteistöllä on käytössä kuivakäymälä joka vähentää kuormitusta 
ympäristöön. Jätevesijärjestelmän tekeminen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 
edellyttämälle etäisyydelle vesistöstä ja kaivosta ei ole teknisesti mahdollista kohtuulli-
sin kustannuksin. Maasto-olosuhteista johtuen puhdistetun jäteveden pumppaaminen 
etäämmälle kaivosta/vesistöstä ei ole järkevää saatavaan hyötyyn nähden, koska 
maasto on suomaista ja vedet tulevat kuitenkin järveen päin. Veden pumppaaminen 
kauemmas on myös kustannuksiltaan kohtuutonta. Olemassa olevat viemärilinjat halu-
taan hyödyntää. Kaivo sijaitsee muuta maastoa ylempänä joten jätevesien kulkeutumi-
nen kaivoon ei ole todennäköistä. Lisäksi kiinteistöltä muodostuu vain harmaita jäteve-
siä joiden osalta voidaan myöntää poikkeus talousvesikaivon sijaintiin nähden, koska 
jätevedet sisältävät vähemmän ravinteita ja haitallisia bakteereja. Kun jätevesien käsit-
tely ja johtaminen toteutetaan esitetyn suunnitelman mukaisesti, ei siitä arvioida aiheu-
tuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa, vaikka suojaetäisyys harmaiden vesien käsitte-
lyjärjestelmien ja purkupaikkojen osalta kaivoon jää alle 50 metriin ja toisen rakennuk-
sen osalta vesistöön alle 25 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 § 

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

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittelystä peritään Kosken Tl kunnan-

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

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 7.4.2020. 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 

14.5.2020. 
 

 Ote pöytäkirjasta 
 Hakija 

Pöytyän rakennusvalvonta 
Ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsivut) 
 

 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla ja lehdessä 
 Ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsivut) 
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Pöytyän kunta 
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Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 
 

 
Muutoksenhakukiellot 
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 134 §:n mukaista oikaisuvaatimusta eikä 
135 §:n mukaista kunnallisvalitusta, eikä lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa mukais-
ta valitusta hallintopäätöksestä, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpa-
noa (kuntalaki 136 § ja laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §): 

§§ 38, 39, 40 

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

§§ 26-30 

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 
   

§§ 26-30 

Aika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 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. 

§§  

 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. Tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä. 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

§§ 31-37 

 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. (31, 33, 36, 37 §) 
 
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä.  
(32, 34, 35 §) 

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. 

 


