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Kokousaika Keskiviikko 24.6.2020 klo 18.00-18:45 

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 Saapui kohdassa 

54 §, klo 18:06 
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 § 52   

Pöytäkirjan tarkastustapa § 53   

Asiat § 54-60   

Allekirjoitukset    

 Laura Naire-Koivisto 
Puheenjohtaja 

 Piritta Laine 
Pöytäkirjanpitäjä 

   
Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika 24.6.2020  

Allekirjoitukset    

 Reijo Kullanmäki  Marja Mattila 

Pöytäkirjan nähtävänäolo 29.6.2020 kello 9.00-15.00 

Todistaa 

Ympäristönsuojelusihteeri   Piritta Laine 
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57 § Päätös ympäristöluvan rauettamisesta, Oy Teboil Ab, Koski Tl 

 
 Asia 
 Härkätien kuntayhtymän hallituksen valvontajaoston Oy Teboil Ab:lle 5.4.1995 § 25 

myöntämän ympäristölupamenettelylain mukaisen  ympäristöluvan ympäristönsuoje-
lulain (527/2014) 88 §:n mukainen raukeaminen toiminnan päätyttyä. 

 
 Päätöksen saaja 
 Oy Teboil Ab 

PL 57 
01511 Vantaa 

 
Liike- ja yhteisötunnus: 0114795-2 

 
 Laitos ja sen sijainti 
 Polttonesteiden jakeluasema sijaitsee Kosken Tl kunnassa kiinteistöllä Tebola 284-

413-1-47 osoitteessa Koskentie 360, Koski Tl.  
 

 Ympäristöluvan raukeamisen peruste 
 Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1. kohta. 

 
 Lupaviranomaisen toimivalta 
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja 34 §:n mukaisen lupa-asian ja tämän 

johdosta myös ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisen luvan raukeamisen ratkaisee 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta. 

 
 Asian vireille tulo 

 Määräaikaistarkastuksella 15.5.2018 toiminnanharjoittajan kanssa on keskusteltu 
etupihan jakeluaseman jatkosta, jonka toiminta oli tarkastuksen aikaan keskeyty-
neenä. Tiedossa ei ollut, että toimintaa tultaisiin jatkamaan mutta päätöstä lopetta-
misestakaan ei oltu toistaiseksi tehty. Tarkastuksella todettiin, että koska polttones-
teen jakeluasemat tulee joka tapauksessa rekisteröidä 1.1.2020 mennessä, tulee 
toiminnan jatkosta päättää edellä mainittuun päivämäärään mennessä. Mikäli toimin-
taa jatketaan, tulee toiminta rekisteröidä 1.1.2020 mennessä. Mikäli toimintaa ei jat-
keta, tulee asiasta tehdä ilmoitus ja lopettamissuunnitelma kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaiselle. Riittävistä lopettamistoimista sovitaan erikseen. 
 
Toiminnanharjoittaja toimitti 24.5.2020 ilmoituksen (dnro: 210-001/2020) toiminnan 
lopettamisesta ympäristönsuojeluun.   

 
 Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset  
 Toiminnanharjoittajalla on voimassa oleva Härkätien kuntayhtymän hallituksen val-

vontajaoston 5.4.1995 § 25 myöntämä ympäristölupamenettelylain mukainen ympä-
ristölupa polttonesteiden jakeluaseman laajennukselle. Lupa käsittää henkilöautojen 
jakelupisteen maanalaiset säiliöt 95-oktaaniselle bensiinille (15 m3), 98-oktaaniselle 
bensiinille (15 m3) ja dieselille (15 m3). Laajennuksena jakelupisteen takapihalle lisät-
tiin maanpäälliset moottoripolttoöljysäiliö (15 m3) ja dieselin säiliö (30 m3). Lisäksi 
kiinteistöllä on rakennuksen lämmitystä varten maanalainen 14 m3:n säiliö. 
 
Takapihan D-jakeluasemalle Härkätien kuntayhtymän hallituksen valvontajaosto 
myönsi erillisen ympäristöluvan 3.11.1999 § 31. D-jakeluasema on rekisteröity 
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7.1.2020 § 1 ja sen osalta toiminta jatkuu.  
 

 Toiminnan tämän hetkinen tilanne 
 Erillisellä D-jakeluasemalla toiminta jatkuu. Muun jakeluaseman toiminta on toimin-

nanharjoittajan ilmoituksen mukaan loppunut vuonna 2018. Maanalaiset säiliöt on 
poistettu käytöstä vuonna 2014. Säiliöt on tyhjennetty ja tehty kaasuvapaiksi. Säiliöt 
ovat edelleen paikoillaan. Mittarit on poistettu etupihan jakelupisteeltä. 
 
Toiminnanharjoittaja on teettänyt kiinteistöllä maaperätutkimuksen vuonna 2016. 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 17.10.2018  
päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pi-
laantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta. Toiminnanharjoittaja on toi-
mittanut purkuilmoituksen kohteesta Kosken Tl kunnan rakennusvalvontaan 
14.11.2018. Ilmoitus koski polttonesteiden jakeluaseman asemarakennuksen, mai-
nostaulun, jakelukatoksen, lipputankojen, kaasuvaraston ja polttoainesäiliöiden pur-
kamista. Rakennusvalvonnan 17.12.2018 § 108 antaman päätöksen mukaan purku-
työt tulee saattaa päätökseen 4.1.2022 mennessä. Purku- ja maanpuhdistustöitä ei 
ole aloitettu.    
 

 ILMOITUKSEN KÄSITTELY 
 Ilmoituksesta tiedottaminen 
 Koska asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun, tiedottamista ei tarvi-

ta. (YSL 96 § 1 mom., 4. kohta) 
 

 Tarkastukset ja selvitykset 
 Toiminnanharjoittajan on toimittanut 24.5.2020 ilmoituksen toiminnan lopettamisesta. 

Kohteessa ei ole käyty tarkastuksella ilmoituksen johdosta.  
 

 Lausunnot 
 Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja. 

 
Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 

 
 Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että Härkätien kuntayhtymän 5.4.1995 § 25 

myöntämä ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa Oy Teboil AB:n ja-
keluasematoiminnalle kiinteistöllä Tebola 284-413-1-47 raukeaa.  
 
Lisäksi ympäristönsuojelulautakunta antaa seuraavat määräykset toiminnan asian-
mukaiseksi lopettamiseksi.  
 

1. Kiinteistön Tebola 284-413-1-47 päättyneen toiminnan aiheuttama pilaantu-
nut maa-aines tulee puhdistaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
17.10.2018 antaman päätöksen mukaisesti. Puhdistuksen loppuraportti tulee 
toimittaa tiedoksi Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Kosken Tl ympäris-
tönsuojelulautakunnalle.  

 
2. Kiinteistöiltä tulee poistaa kaikki maanalaiset polttonestesäiliöt sekä säiliöi-

den täyttöputket 4.1.2022 mennessä. Poistaminen tulee tehdä niin, ettei pois-
tamisesta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.  

 
3. Jätteet ja vaaralliset jätteet tulee toimittaa laitokselle, jolla on ympäristönsuo-
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jelulain mukainen lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä. Vaaralliset jätteet tulee 
pitää erillään muista jätteistä. Jätteiden lajista, määrästä ja toimituspaikasta 
tulee pitää kirjaa joka esitetään pyydettäessä ympäristönsuojeluviranomaisel-
le.  

 Päätöksen perustelut 
 Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lupaviranomainen voi 

päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetet-
tu. Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimin-
taa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksella 
säädetyn yksilöidyn velvoitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäi-
semiseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympäristö-
lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen 
on annettava tätä tarkoittavat määräykset. 
 
Koska kaikki luvan mukainen toiminta on lopetettu, ympäristönsuojelulautakunta on 
päättänyt, että myönnetty ympäristölupa raukeaa. Toiminnanharjoittajan tulee nou-
dattaa tässä päätöksessä annettuja toiminnan lopettamista koskevia määräyksiä.  
 
Lupamääräysten perustelut 
Lupamääräys 1 on annettu toiminnan aiheuttaman maaperän pilaantumisen vuoksi.  
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta ei ole toimivaltainen viranomainen ratkaise-
maan asiaa, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista. Varsinais-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt asiasta päätöksen.  
 
Lupamääräykset 2-3 on annettu estämään jätteiden aiheuttamat haitat. Jätelain mu-
kaisen roskaamiskiellon perusteella ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa, käytöstä 
poistettua konetta tms. siten, että siitä voi aiheutua muun muassa vaaraa tai haittaa 
terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä. 
Jätteiden asianmukaisella käsittelyllä ja varastoinnilla sekä niiden toimittamisella 
asianmukaiseen käsittelyyn voidaan estää ennakolta haitallisten vaikutusten synty-
minen.  
 
Vaarallisten jätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn vähentää niiden ai-
heuttamia terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä. Jätelain 8 §:n mukaan jäte 
on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja, jos siitä ei aiheudu kohtuutto-
mia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Jätelain 28 
§:n mukaan jätteen haltijan on huolehdittava jätteen hyödyntämisen tai käsittelyn 
järjestämisestä.  
 
Kirjanpitovelvoite on annettu, jotta jakeluaseman lopettamistoimet tulee asianmukai-
sesti kirjatuksi ja viranomainen voi valvoa toimintaa.  
 

 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 Päätöstä noudatetaan, kun se on saanut lainvoiman.  

 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 

 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 27, 34, 88, 94, 96, 190 ja 191 § 
Jätelaki (646/2011): 8, 17, 28, 72 § 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa 

 
 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesta ympäristöluvan raukeamispäätöksen käsit-
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telystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväksymän Kosken Tl ym-
päristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukainen 100 €:n maksu. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 30.6.2020. Päätöksestä kuulutetaan 

Kosken Tl kunnan internetsivuilla ympäristönsuojeluviranomaisen sähköisellä ilmoi-
tustaululla. 
 

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

päättyy 6.8.2020. 
 

 Jäljennös päätöksestä 
 Toiminnanharjoittaja 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Kosken Tl kunta, kunnanhallitus 
Ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsivut) 
 

 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä 
 Ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsivut) 
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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 §): 

§§ 58, 59, 60 

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

§§ 52, 53, 54 

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 
   

§§ 52, 53, 54 

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. 

§§ 55, 56, 57 

 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. (§ 55) 
 
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä.  
(§ 56, 57) 
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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. 

 


