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45 § Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen ympäristö- ja maa-ainesluvan lupa-

määräyksen muutos, Rudus Oy, Koski Tl 
 

 Asia 
 Maa-aines- ja ympäristöluvan lupamääräyksen nro 3 muuttaminen määräaikaisesti 

sekä lupa haetun muutoksen mukaisen toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta 
huolimatta (YSL 199 §).  
 

 Hakija 
 Rudus Oy 

PL 42 
00381 Helsinki 
 
y-tunnus:1628390-6 
 

 Laitos/toiminta ja sen sijainti  
 Rudus Oy:llä on maa-aines- ja ympäristölupa kalliokiviaineksen louhintaan, alueelta 

louhittavan ja muualta vastaanotettavan kiviaineksen murskaukseen, asfalttijätteen 
vastaanottoon ja murskaukseen, pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottoon 
sekä asfalttiaseman toimintaan Kosken Tl kunnassa kiinteistöllä Metsämäki 284-417-
4-29 (ennen Metsämäki 284-417-4-5 ja Metsämäki II 284-417-5-27) osoitteessa 
Ruonantie, Koski Tl.  
 

 Luvan hakemisen peruste 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 ja 89 §. 

Maa-aineslaki (555/1981) 4 a §.  
 

 Lupaviranomaisen toimivalta 
 Ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin ja valtioneuvoston asetuksen ympäristön-

suojelusta (713/2014) 2 §:n 1 momentin 6 a ja b sekä 12 b kohtien mukaisessa toi-
minnassa toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen eli Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta. Siten myös luvan muuttamisen käsit-
telyssä toimivaltainen viranomainen on Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta.  
  

 Asian vireilletulo 
 Hakemus on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle 24.3.2020 (dnro 

093-001/2020). 
 

 Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne 
 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on 18.4.2018 § 24 myöntänyt Rudus Oy:lle 

maa-aines- ja ympäristöluvan kalliokiviaineksen louhintaan, alueelta louhittavan ja 
muualta vastaanotettavan kiviaineksen murskaukseen, asfalttijätteen vastaanottoon 
ja murskaukseen, pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottoon sekä asfalt-
tiaseman toimintaan kiinteistölle Metsämäki 284-417-4-29 (ennen Metsämäki 284-
417-4-5 ja Metsämäki II 284-417-5-27).  
 
Alueella ei ole asemakaavaa. Varsinais-Suomen maakuntakaavassa alue on merkitty 
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi merkinnällä M. Ottoalue on sijainnut luokitel-
lulla Säärensuon II-luokan pohjavesialueella mutta Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen vuonna 2018 tekemän pohjavesialueiden tarkistami-
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sen yhteydessä pohjavesialueen rajausta on muutettu pienemmäksi siten, että ky-
seinen ottoalue ei enää sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.  
Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat 300 metrin etäisyydellä ottoalueen itä- ja 
koillispuolella.  
 

 Hakemus 
 Toiminnanharjoittaja hakee määräaikaista muutosta maa-aines- ja ympäristölupa-

päätöksen lupamääräykseen 3. Maa-aines- ja ympäristöluvan lupamääräys 3 kuuluu 
seuraavasti: 
 
3. Toiminnassa on noudatettava seuraavia toiminta-aikoja: 
Toiminto Toimintapäivät Toiminta-ajat 
Murskaus (kivi ja asfaltti) ma-pe klo 7-22 
Poraus ma-pe klo 7-21 
Rikotus ma-pe klo 8-18 
Räjäytys ma-pe klo 8-18 
Kuormaus ja kuljetus ma-pe klo 6-22 
Asfalttiasema ma-pe klo 6-22 

 
Louhintaa ja murskausta ei saa harjoittaa kesä-elokuussa eikä viikonloppuisin tai 
arkipyhinä. Kuormaukset ja kuljetukset tulee keskittää arkipäiviin, mutta tilapäisesti 
niitä voidaan harjoittaa lauantaisin klo 7-18 välisenä aikana. Kuormauksia ja kuljetuk-
sia ei saa tehdä arkipyhinä. 
 
Asfalttiasematoimintaa ei saa harjoittaa viikonloppuisin tai arkipyhinä. Siirrettävä as-
falttiasema saa toimia klo 22-06 välisenä aikana enintään 40 vuorokautena kalenteri-
vuodessa. Asfaltin yöaikaisen valmistuksen aloittamisesta on ilmoitettava 
valvontaviranomaiselle etukäteen. 
 
Ylijäämämaita, kiviaineksia, asfalttijätettä ja lentotuhkaa saa vastaanottaa alueelle 
arkisin, pois lukien arkipyhät, klo 6-22 välisenä aikana. 
 
Lupamääräyksen mukaan louhintaa ja murskausta ei saa harjoittaa kesä-elokuussa 
eikä viikonloppuisin tai arkipyhinä. Toiminnanharjoittaja hakee lupaa poiketa lupa-
määräyksestä louhinnan ja murskauksen kesätauon osalta vuonna 2020. Muilta osin 
lupamääräykseen ei haeta muutosta ja muutoshakemus koskee vain kesää 2020. 
Toiminnan päivittäisiin kellonaikoihin ja muihin rajoituksiin (viikonloput ja arkipyhät) ei 
haeta muutosta. 
 
Muutosta haetaan, koska yrityksellä on mahdollisesti tarve tuottaa raidesepeliä Väy-
läviraston hankkeeseen jonka toteutusaikatauluun Rudus Oy ei pysty vaikuttamaan.   
Tästä syystä toimintaa alueella tulisi voida jatkaa ainakin viikon 28 eli 10.7.2020 lop-
puun asti. Lupamääräyksen muutosta haetaan kuitenkin koko kesän osalta, koska 
tuotannon edistymisestä ei ole täyttä varmuutta. Todennäköistä on, että alueella ei 
ole toimintaa koko esitetyllä toiminta-ajalla vaan toiminta alueella päättyy heti, kun 
poikkeuksellinen ja yleisen rakentamishankkeen kannalta tärkeä tuotanto saadaan 
tehtyä. Tuotantomäärä tulisi olemaan noin 75 000-90 000 tonnia. Tuotantomäärän, 
tuotantokapasiteetin ja rajallisen varastokapasiteetin johdosta kaikkea tuotantoa ei 
pystytä tekemään ennen luvan kesätaukoa jonka vuoksi lupaan haetaan muutosta.  
 
Melumittaukset 
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Ympäristö- ja maa-ainesluvan lupamääräyksessä 31 on edellytetty tehtävän melu-
mittaus ensimmäisen toimintajakson aikana ja myöhemmin tarvittaessa. Alueella on 
suoritettu melumittaus 10.1.2019 lähimmän vakituisen asuinrakennuksen piha-
alueelta, noin 390 metrin päässä.  Melumittauksen mukaan toiminnan melutaso ≤43 
dB(A) alitti ympäristö- ja maa-ainesluvan lupamääräyksessä 20 annetun suurimman 
sallitun melutason 55 dB(A).  
 
Ilmanlaatumittaukset 
Ympäristö- ja maa-ainesluvan lupamääräyksessä 32 on edellytetty, että pölyntorjun-
tamenetelmien riittävyys varmistetaan valvontaviranomaisen määräyksestä tarvitta-
essa tehtävällä ilmanlaatumittauksella. Ilmanlaatumittausta ei ole toistaiseksi velvoi-
tettu tekemään.  
 
Pohjavesitarkkailu 
Ympäristö- ja maa-ainesluvan lupamääräyksessä 29 on edellytetty tehtävän  pohja-
vesitarkkailua lähimmästä kaivosta (kiinteistö Lomaruona 284-417-5-23) sekä alueel-
la olevasta pohjavesiputkesta kerran vuodessa. Vuoden 2019 tarkkailuraportin mu-
kaan maa-ainesten otolla ei ole ollut merkittävää vaikutusta alueen pohjaveden laa-
tuun. 
 
Oheismateriaali 1. Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Rudus Oy, Kosken Tl ympä-
ristönsuojelulautakunta, 18.4.2018 § 24 
 

 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 Lupahakemuksen tiedottaminen 
 Asian vireilläolosta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti 26.3.-

4.5.2020 Kosken Tl kunnan internetsivuilla. Lisäksi muutoshakemuksesta on 
25.3.2020 erikseen tiedotettu niitä asianosaisia, joita asia erityisesti koskee. Hake-
muksen asiakirjat ovat kuulutusajan olleet nähtävillä Kosken Tl kunnan internetsivuil-
la ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla.   
 

 Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset 
 Kohteessa ei ole asian johdosta suoritettu tarkastusta. Ympäristönsuojelun määräai-

kaistarkastus kohteessa on ollut edellisen kerran 30.9.2019.  
 

 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
 Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Kosken Tl kunnanhallitukselta ja Kosken Tl 

terveydensuojeluviranomaiselta.  
 
Kosken Tl kunnanhallitus toteaa lausuntonaan (saapunut 30.4.2020), että sillä ei ole 
huomautettavaa hakemuksesta.  
 
Kosken Tl terveydensuojeluviranomaisena toimiva Liedon terveydensuojeluviran-
omainen toteaa (30.3.2020), että terveydensuojeluviranomainen ei anna lausuntoa 
koskien luvan muuttamista mutta kommenttina esitetään huomioimaan Liedon kun-
nan terveydensuojeluviranomaisen aiemmin (4.9.2017) antama lausunto asian käsit-
telyyn liittyen. Tuossa lausunnossaan terveydensuojeluviranomainen on todennut, 
että terveydensuojeluviranomainen ei näe estettä hakemuksen mukaiselle olemassa 
olevan toiminnan jatkamiselle. Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että toiminta on jär-
jestetty niin, ettei siitä aiheudu melua, pölyä ja tärinää, joka voi heikentää asumis-
mukavuutta ja aiheuttaa terveyshaittoja tai terveyshaitan mahdollisuutta toiminta-
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alueen lähiympäristöön. Toiminta ei saa vaikuttaa alueen pohjavesiin ja sitä kautta 
talousveden laatuun tai saatavuuteen. Toiminnassa tulee noudattaa parasta käyttö-
kelpoista tekniikka melu- ja pölyhaittojen estämiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee 
seurata toiminnan aikana melu- ja pölypäästöjä tarvittaessa mittaamalla. Mikäli oh-
jearvot ylittyvät, tulee ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin melu- ja pölyhaitan vähentä-
miseksi. Kuormaustyö ja kuljetusliikenne tulee huomioida tarkkailussa. Jos on tarkoi-
tus käyttää yhtäaikaisesti useampia laitteita, tulee myös tämä ottaa huomioon melu-
haittaa arvioitaessa ja mahdollisia mittauksia suunniteltaessa.  
 
Hakemuksesta tuli yksi muistutus 19.4.2020. Muistutuksessa todetaan, että jo nyt 
huhtikuussa tulee kivipölyä tontille ja meteliä, auto esimerkiksi pölyn peitossa ja, jos 
olet ulkona, pölyn tuntee suussakin. Rudus Oy haluaisi murskata kesä-elokuussa. 
Muistuttaja toteaa, ettei hän ole ollenkaan tyytyväinen tähän muutoksen hakuun. Jos 
on pakko murskata, niin korkeintaan 8 tuntia vuorokaudessa kesä- ja elokuussa.  
 
Lausunnot ja muistutus ovat kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.  
 
Liitteet: 
Liite 5. Liedon terveydensuojeluviranomaisen kommentti 30.3.2020 (dnro 093-
006/2020) ja aiempi lausunto 4.9.2017 
Liite 6. Kosken Tl kunnanhallituksen lausunto 30.4.2020 (dnro 093-008/2020) 
Liite 7. Muistutus 19.4.2020 (dnro 093-007/2020) 
 

 Vastine 
 Toiminnanharjoittajalle on 5.5.2020 toimitettu vastinepyyntö (dnro 093-009/2020). 

Toiminnanharjoittaja on antanut asiasta vastineensa 5.5.2020. Vastineessa tode-
taan, että Rudus Oy.llä ei ole huomautettavaa Liedon kunnan terveydensuojeluvi-
ranomaisen kommenttiin tai Kosken Tl kunnanhallituksen lausuntoon. Lisäksi vasti-
neessa todetaan, että Rudus Oy muuttaa hakemustaan seuraavasti: toiminta-aikaan 
haetaan muutosta siten, että toimintaa voitaisiin suorittaa alueella juhannukseen 
(18.6.2020) asti sekä jälleen 17.8.2020 alkaen. 19.6.-16.8.2020 välisenä aikana ei 
suoriteta louhintaa ja murskausta. kuormausta ja kuljetusta tehdään nykyisen luvan 
mukaisesti myös kesäkuukausina. Louhinnan ja murskauksen päivittäiseen toiminta-
aikaan ei esitetä muutosta. Murskausajan vuorokautinen lyhentäminen ei ole tekni-
sesti järkevää ja nykyisellä toiminta-ajalla varmistetaan mahdollisimman vähäinen 
toimintapäivien tarve kesä- ja elokuussa. Lisäksi vastineessa todetaan, että pölyn- ja 
melunhallintaan kiinnitetään erityistä huomiota ja toiminta järjestetään lupamääräys-
ten mukaisesti. Lisäksi todetaan, että etäisyys kyseessä olevaan kiinteistöön toimin-
ta-alueelta on noin 300 metriä. Vastine kokonaisuudessaan on päätöksen liitteenä.  

 
Liite 8. Rudus Oy:n vastine 5.5.2020 (dnro 093-010/2020) 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 PÄÄTÖS 

 Ympäristönsuojelulautakunta päättää muuttaa Rudus Oy:lle 18.4.2018 § 24 myönne-
tyn maa-aines- ja ympäristöluvan lupamääräyksen 3 kuulumaan seuraavasti (muutos 
kursiivilla): 
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3. Toiminnassa on noudatettava seuraavia toiminta-aikoja: 
Toiminto Toimintapäivät Toiminta-ajat 
Murskaus (kivi ja asfaltti) ma-pe klo 7-22 
Poraus ma-pe klo 7-21 
Rikotus ma-pe klo 8-18 
Räjäytys ma-pe klo 8-18 
Kuormaus ja kuljetus ma-pe klo 6-22 
Asfalttiasema ma-pe klo 6-22 

 
Louhintaa ja murskausta ei saa harjoittaa kesä-elokuussa eikä viikonloppuisin 
tai arkipyhinä. Louhintaa ja murskausta saa kuitenkin harjoittaa 1.-18.6.2020 ja 17.-
31.8.2020, ei kuitenkaan viikonloppuisin tai arkipyhinä. Toiminnassa tulee tällöinkin 
noudattaa yllä annettuja päiväkohtaisia toiminta-aikoja. Kuormaukset ja kuljetukset 
tulee keskittää arkipäiviin, mutta tilapäisesti niitä voidaan harjoittaa lauantaisin klo 7-
18 välisenä aikana. Kuormauksia ja kuljetuksia ei saa tehdä arkipyhinä. 
 
Asfalttiasematoimintaa ei saa harjoittaa viikonloppuisin tai arkipyhinä. Siirrettävä 
asfalttiasema saa toimia klo 22-06 välisenä aikana enintään 40 vuorokautena 
kalenterivuodessa. Asfaltin yöaikaisen valmistuksen aloittamisesta on ilmoitettava 
valvontaviranomaiselle etukäteen. 
 
Ylijäämämaita, kiviaineksia, asfalttijätettä ja lentotuhkaa saa vastaanottaa alueelle 
arkisin, pois lukien arkipyhät, klo 6-22 välisenä aikana. 
 
Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää toiminnalle hakemuksen mukaisen 
ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen luvan toiminnan aloittamiselle muutoksen-
hausta huolimatta. 
 

 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 Muutetun lupamääräyksen perustelut 
 Voimassa olevan luvan lupamääräys 3 on perusteltu seuraavasti:  

”Vapaa-ajanasuinkiinteistö, joka ei hakijan kiinteistön omistajalta saaman selvityksen 
mukaan ole käytössä tai käyttökelpoinen, ei rajoita toiminta-aluetta valtioneuvoston 
asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäris-
tönsuojelusta (ns. MURAUS-asetus 800/2010 3 §:n mukaisesti. Toiminta-aikoja on 
rajattu valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kiven-
murskaamojen ympäristönsuojelusta (ns. MURAUS-asetus 800/2010) 8 §:n alle 500 
metrin päässä melulle alttiista kohteista sijaitsevien kohteiden toiminnan aikarajojen 
mukaiseksi sekä valtioneuvoston asetuksen asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaati-
muksista (846/2012) 5, 8, 9 ja 10 §:n mukaisiksi. Toiminta-aikarajaukset ovat osittain 
myös asetuksia tiukemmat siten, ettei louhintaa ja murskausta saa harjoittaa kesä-
elokuussa. Tarkoituksena on turvata lähiasutuksen häiriötön asuminen. Maa-
aineslain 11 §:n mukaan lupapäätökseen on liitettävä määräykset siitä, miten hakijan 
on toimittava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi ja rajoittamiseksi, jollei-
vät sanotut seikat käy ilmi ottosuunnitelmasta.” 
 
Poikkeusta louhinnan ja murskauksen suorittamiselle kesäaikaan haetaan kertaluon-
toisesti johtuen erityisestä rakennushankkeesta johon ei ole pystytty varautumaan 
ennakolta. Myöskään muun muassa tuotanto- ja varastointikapasiteetti ei mahdollista 
riittävää tuotantoa ennen luvan mukaisen toiminta-aikarajoituksen alkamista, joka 
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estää louhinnan ja murskauksen kesä-elokuussa. Lainsäädäntö ei edellytä louhintaa 
ja murskausta tehtävän vain kesäkauden ulkopuolella vaan luvassa on annettu lain-
säädäntöä tiukempi määräys toiminta-ajoista kieltämällä louhinta ja murskaus kesä-
elokuussa. Määräyksellä on tarkoitus turvata lähiasutuksen häiriötön asuminen. 
Myös tässä päätöksessä toiminta-aikaa on rajattu hakijan antaman vastineen mukai-
sesti. Toiminta-ajan rajaus lyhyemmäksi turvaa edelleen lähiasutuksen häiriötöntä 
asumista kesäaikaan. Tehty melumittaus on todentanut, että toiminta täyttää luvassa 
edellytetyt raja-arvot melulle. Luvan lupamääräysten 31 ja 32 nojalla valvontaviran-
omainen voi tarvittaessa edellyttää tehtäväksi ilmanlaatu- ja melumittauksia toimin-
nan aikana. Lisäksi luvassa on annettu määräyksiä melun torjunnasta ja raja-arvoista 
(lupamääräys 20) sekä ilmapäästöjen vähentämisestä ja ilmanlaadun raja-arvoista 
(lupamääräykset 16-18) joita toiminnassa tulee noudattaa ja joiden perusteella val-
vontaviranomainen voi edellyttää tarpeellisia toimia, mikäli määräyksiä ei noudateta. 
Näin ollen katsotaan, että päätöksen mukaisesti rajattu toiminta kertaluonteisena 
toimintana ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia ympäristöön.  
 
 
Perustelut toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta 
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta on ympäristönsuojelulain mu-
kaisesti mahdollista lupapäätöstä noudattaen ja edellyttäen, että täytäntöönpano ei 
tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää lupa-
päätöksen täytäntöönpanon. Koska kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolla on 
voimassa oleva maa-aines- ja ympäristölupa, ei toiminnasta aiheudu sellaista pysy-
vää vahinkoa tai haittaa, joka estäisi toiminnan aloittamisen ennen päätöksen lain-
voimaisuutta. Erillistä vakuutta toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta 
ei tarvita, koska kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolla on voimassa oleva va-
kuus. Toiminnassa itsessään ei tapahdu muutoksia joten erillistä vakuutta ei tarvita.   
 

 Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin 
 Hakemuksesta tehdyssä muistutuksessa vaadittiin, että toimintaa tulisi olla korkein-

taan 8 tuntia vuorokaudessa kesä- ja elokuussa. Hakija on vastineessaan muuttanut 
hakemustaan siten, että toiminta-aikamuutosta haetaan 1.-18.6.2020 ja 17.-
31.8.2020 välisille ajanjaksoille. Muutosta ei haeta päivittäisiin toiminta-aikoihin tai 
muihin toiminta-aikarajoituksiin. Todetaan, että muistutuksessa vaadittu asia, on pää-
töksessä otettu huomioon, kun toiminta-aika on rajattu hakijan vastineen mukaisesti 
alkuperäistä hakemusta lyhyemmäksi. Vuorokautisen toiminta-ajan rajaaminen ei ole 
hakijan ilmoittaman mukaan teknisesti järkevää. Koska toiminta-aikaa on päätökses-
sä rajattu hakijan vastineen mukaisesti, ei katsota tarpeelliseksi enää rajoittaa vuoro-
kautista toiminta-aikaa. Näin turvataan myös toiminnan sujuva toteuttaminen. Pää-
töksen toiminta-aikarajauksella sekä lupamääräyksessä ennallaan pysyvät toiminta-
aikarajoitukset takaavat lähiasutukselle häiriötöntä asutusta myös kesäaikaan.   
 
Terveydensuojeluviranomainen ei antanut erillistä lausuntoa mutta viittasi aiemmin 
antamaansa lausuntoon, jossa edellytettiin noudattamaan parasta käyttökelpoista 
tekniikka melu- ja pölyhaittojen estämiseksi sekä melu- ja pölypäästöjen mittaamista 
tarvittaessa. Lisäksi mainittiin, että toiminta tulee järjestää niin, että pöly, melu ja täri-
nä eivät heikennä asumismukavuutta ja aiheuta terveyshaittoja tai terveyshaitan 
mahdollisuutta eikä toiminta saa vaikuttaa alueen pohjavesiin. Todetaan, että lau-
sunnossa esitetyt seikat on otettu huomioon toiminnanharjoittajan maa-aines- ja ym-
päristöluvassa luvan ”vastaus yksilöityihin vaatimuksiin” –kohdan mukaisesti. Niihin 
luvan määräyksiin ei tällä päätöksellä tehdä muutoksia. Toiminta-ajan muutos kerta-
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luontoisesti ei vaikuta lausunnossa mainittuihin asioihin, koska kyseisiä asioita kos-
kevat lupamääräykset ovat edelleen voimassa ja niitä tulee noudattaa.  
  

 Sovelletut oikeusohjeet 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 34, 35, 39, 42-44, 47 a, 83-85, 89, 96, 190,191, 

199 ja 205 § 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 2, 3 ja 11-15 § 
Maa-aineslaki (555/1981): 4a ja 21 § 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa 
 

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

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan maksutaulukon kohdan 6 
mukainen maksu (3100 €) alennettuna maksutaksan 5.3. kohdan mukaisesti 70 %. 
Päätöksestä peritään 930 € maksu.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 

 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 19.5.2020. Päätöksestä kuulutetaan 

Kosken Tl kunnan internetsivuilla. 
 

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

tyy 25.6.2020. 
 

 Jäljennös päätöksestä 
 Toiminnanharjoittaja 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Liedon kunta, ympäristöterveydenhuolto 
Kosken Tl kunta, kunnanhallitus 
Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu  
 

 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja internetissä 
 Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu  

 
 Ilmoitus päätöksestä/julkipanoilmoitus 
 Asianosaiset 
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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 §): 

§§ 49, 50, 51 

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

§§ 41, 42, 43 

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 
   

§§ 41, 42, 43 

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. 

§§ 47, 48 

 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. Tiedoksisaanti katso-
taan saantitodistuksen mukaan. (§ 47, 48) 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä. (§) 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

§§ 44, 45, 46 

 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 tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä.  
(§ 44, 45, 46 ) 
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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. 

 


