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24 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:  
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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25 § Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen 
  

Kunnallislain 31 § 3 mom. mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä 
tavalla, jollei tarkastamisesta ole päätetty ohje- tai johtosäännössä. 
 
Kosken Tl kunnan hallintosäännön 18. luvun 25 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan 

toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös 
sähköisesti.   
 
Vakiintuneen käytännön mukaan jokaisessa kokouksessa on valittu kaksi pöytäkir-
jantarkastajaa, jotka ovat tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan erikseen sovittuna ai-
kana.  
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että pöytäkirja tehdään ja se tarkistetaan aina 

kokouksen yhteydessä. Mikäli kokous pidetään täysin etänä, tarkastetaan pöytäkirja 
kokouksessa erikseen sovittuna aikana.  
 
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Maj-Len Heikka ja 
Valtteri Varjonen.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   

 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. Kokouksen pöytä-
kirjantarkastajiksi valittiin Maj-Len Heikka ja Valtteri Varjonen. 
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26 § Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 

 Kosken Tl kunnan hallintosäännön 18 luvun 26 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja 
siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastami-
sen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla kuten kuntalain 140 § tarkemmin määrää. 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Lautakunta päättää, että ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävänä 

tarkastamista seuraavana arkimaanantaina kunnan keskustoimistossa kunnanviraston 
aukioloajan sekä Kosken Tl kunnan verkkosivuilla. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
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27 § Ympäristönsuojelulautakunnan kokousten pitoaika 

 Kosken Tl kunnan hallintosäännön 18. luvun 5 §:n mukaan lautakunnan kokoukset pi-
detään lautakunnan päättäminä aikoina. 
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai 
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämi-
sestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Lautakunta päättää, että kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Kokoukset pyritään pi-

tämään pääsääntöisesti keskiviikkoiltaisin klo 18.00 alkaen. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
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28 § Kokouksen koolle kutsuminen 

 Kosken Tl kunnan hallintosäännön 18 luvun 6 §:n mukaan kokouskutsun antaa pu-
heenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asia-
lista). 
 
Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskut-
su lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus, toimielimen 
päättämällä tavalla. 
 
Kosken Tl kunnan hallintosäännön 18 luvun 8 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, 
liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Kokouksesta ilmoitetaan lautakunnan jäsenille esityslistan muodossa sähköpostitse ja 

kiireellisissä tapauksissa kutsu voidaan suorittaa myös puhelimitse. Esityslistat pyritään 
toimittamaan viikko ennen kokousta.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
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29 § Sisäinen valvonta 
  

Kunnan toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että organisaation 
kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. 
 
Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö. 
 
Kosken Tl kunnan johtosäännön 13. luvun 3 § mukaan lautakunta vastaa toimialallaan 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja 
tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä. 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää omalta osaltaan sisäisen valvonnan järjestämi-

sestä. Ympäristönsuojelulautakunta raportoi toiminnastaan nykyiseen tapaan vuosinel-
jänneksittäin. Tarvittaessa lautakunta nimeää vastuuhenkilöitä toiminnan tarkastami-
seen. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti.  
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30 § Laskujen hyväksyminen ja tulojen perintä 
  

Kosken Tl kunnanhallitus on antanut 11.1.2021 § 8 talousarvion 2021 täytäntöönpano-
ohjeet. Ohjeen mukaan lautakuntien on päätettävä, kuka sen laskut hyväksyy ja vastaa 
tulojen perinnästä. 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelusihteeri ja ympäristönsuojelutarkastaja vastaavat ympäristönsuojelun 

laskutettavista laskuista ja tulojen perinnästä.  
 
Maksettavien laskujen hyväksymisestä vastaa tekninen johtaja ja hänen ollessa estynyt 
teknisen johtajan sijainen. Asiatarkastuksen suorittaa kulloisenkin oston tilaaja, hankki-
ja tai vastaanottaja. Laskun asiatarkastaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
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31 § Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.4.-30.6.2021 
  

Kosken Tl kunnanhallitus on 7.6.2021 § 101 antanut ohjeet osavuosiraporttien laatimi-
sesta. Vuodesta 2021 lähtien hallintokuntien tulee raportoida kunnanhallitukselle ta-
lousarvion tehtävätason toteutuminen toteutumisen 31. maaliskuuta, 30. kesäkuuta 
sekä 30. syyskuuta toteutumien mukaan.  
 
Ympäristönsuojelu on valmistellut ympäristönsuojelulautakunnan vuoden 2021 2. nel-
jänneksen osavuosiraportin, joka on esityslistan liitteenä 1 ja toteuman, joka on esitys-
listan liitteenä 1.1. 
 
Liitteeksi on lisätty tiedoksi myös vuoden ensimmäisen neljänneksen raportti, joka jäi 
keväällä aikataulu syistä käsittelemättä lautakunnassa. (Liitteet 2–2.1)   
 

 Liite 1. Ympäristönsuojelulautakunnan 2. neljänneksen osavuosiraportti vuodelta 
2021 

 Liite 1.1. Ympäristönsuojelulautakunnan 2. neljänneksen toteuma vuodelta 2021 
 Liite 2. Ympäristönsuojelulautakunnan 1. neljänneksen osavuosiraportti vuodelta 

2021 
 Liite 2.1. Ympäristönsuojelulautakunnan 1. neljänneksen toteuma vuodelta 2021 

 
Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 

  

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Lautakunta antaa kunnanhallituksille toiminnastaan oheisten liitteiden 1–1.1 mukaisen 

2. neljänneksen osavuosiraportin. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Ote pöytäkirjasta 

Kosken Tl kunta, kunnanhallitus  
Pöytyän kunta, kunnanhallitus ja tekninen toimi 
Auran kunta, kunnanhallitus ja tekninen toimi 
Marttilan kunta, kunnanhallitus ja tekninen toimi 
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32 § Ympäristösuojelulautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 

 
 Kosken Tl kunnanhallitus on hyväksynyt taloussuunnitelman 2022–2024 ja talousarvion 

2022 laadintaohjeet 28.6.2021 § 125.  
 
Toiminnalliset tavoitteet ja talousarvioesitykset on pyydetty jättämään kunnanhallituk-
selle viimeistään 30.9.2021. 
 
Liite 3. Toiminnalliset tavoitteet 2022 
Liite 4. Talousarvioesitys 2022 
Liite 5. Kustannusten jako 2022 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Lautakunta käsittelee talousarvioesitystä vuodelle 2022.  

Lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2022.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Lautakunta käsitteli talousarvioesityksen vuodelle 2022.  

Lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2022.  
 

 Ote pöytäkirjasta 
Kosken Tl kunta, kunnanhallitus 
Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Auran kunta, kunnanhallitus 
Marttilan kunta, kunnanhallitus 
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33 § Ympäristösuojelun valvontasuunnitelman hyväksyminen vuosiksi 2022–2025  

 
Ympäristönsuojelulain (527/2015) 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen on laadittava alueelleen kyseisen lain mukaista säännöllistä valvontaa var-
ten valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristö-
oloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista 
valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan jär-
jestäminen, riskienarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yh-
teistyö. 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman tueksi on laadittava 
vuosittain valvontaohjelma, jossa esitetään valvottavat kohteet ja kyseisenä vuonna 
toteutettavat määräaikaistarkastukset. Tarkastuskohteet ja –tiheys on määriteltävä 
ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Valvontaohjelman mukaisista määräaikaisista 
tarkastuskäynneistä voidaan periä ympäristönsuojelun taksan mukaista maksua. 
Maksujen periminen suunnitelmallisesta valvonnasta edellyttää valvontasuunnitel-
man ja –ohjelman lisäksi myös hyväksyttyä taksaa. 
 
Valvontasuunnitelman laatimisvelvoite ei edellytä hallintopäätöksen tekemistä val-
vontasuunnitelmasta. Valvontasuunnitelma tuodaan lautakuntaan vahvistettavaksi 
valtuustokausittain, jotta lautakunta voi tarkkailla valvontatehtävien laajuutta ja käy-
tössä olevia resursseja. 
 
Liite 6. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2022–2025  
  

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää vahvistaa ympäristönsuojelun valvontasuunni-

telman vuosille 2022–2025. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti vahvistaa ympäristönsuojelun valvontasuunni-

telman vuosille 2022–2025.  
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 34 § Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisessa ilmoitusasiassa, ympäris-

tönsuojelulain 89 §:n mukainen ympäristöluvan lupamääräyksen muutos,  
Westas Raunio Oy, Koski Tl 
 

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

koskee olemassa olevan sahalaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen nro 1 muut-
tamista.  
  

 Hakija 
 Westas Raunio Oy 

Myllykyläntie 42 
31500 Koski Tl 
 
y-tunnus: 0134275-8 
 

 Laitos/toiminta ja sen sijainti  
 Westas Raunio Oy:llä on ympäristölupa sahaustoiminnalle kiinteistöllä Raunila 284-

407-3-32 osoitteessa Myllykyläntie 42, Koski Tl.  
 

 Luvan hakemisen peruste 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 89 ja 115 a §. 

 
 Lupaviranomaisen toimivalta 
 Ympäristönsuojelulain 115 a §:n, 89 §:n ja liitteen 4 mukaisessa toiminnassa toimi-

valtainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Kosken Tl 
ympäristönsuojelulautakunta.   
  

 Asian vireilletulo 
 Ilmoitus on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle 10.6.2021 (dnro 

221-001/2021) ja sitä on täydennetty 29.6.2021 (dnro 221-002/2021).  
 

 Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne 
 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on 20.4.2011 § 27 myöntänyt Westas Raunio 

Oy:lle (silloin Raunion Saha Oy) ympäristöluvan sahaustoiminnalle. Kosken Tl ympä-
ristönsuojelulautakunta on 17.12.2014 § 122 muuttanut ympäristöluvan lupamää-
räystä 1. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 17.8.2018 päätöksellään 141/2018/1 
muuttanut lupamääräystä 1 ja samalla lisännyt lupaan lupamääräyksen 1a.  
 
Koivukylän osayleiskaavassa alue on merkitty merkinnöillä T (teollisuusalue) ja TY-1 
(teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia). Var-
sinais-Suomen maakuntakaavassa alue on merkitty merkinnällä M (maa- ja metsäta-
lousvaltainen alue) sekä kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeäksi alu-
eeksi. Kiinteistöllä tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kaksi autiota kylätont-
tia / mahdollista historiallisen ajan kiinteää muinaisjäännöstä (smh 5203 ja 5204). 
Alueen pohjoispuolella kulkee kulttuurihistoriallisesti arvokas tie (Härkätie). Alueella 
ei ole asemakaavaa.  
 
Sahalaitos ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kiinteistö rajoittuu Paimionjo-
keen.  
 
Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat lähimmillään noin 280 metrin etäisyydellä 
pohjoisessa, 340 metrin etäisyydellä kaakossa ja 347 metrin etäisyydellä lounaassa. 
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 Ilmoitus 
 Toiminnanharjoittaja hakee muutosta lupamääräykseen 1 (ESAVI 14/2018/1). Lu-

pamääräys kuuluu seuraavasti: 
 
Tukkien lajittelutoimintaa voidaan harjoittaa kohteessa ma-pe klo 6–22 välisenä 
aikana. Sahausta voidaan harjoittaa kohteessa sunnuntaista klo 22 lauantaihin klo 22 
vuorokauden ympäri. 
 
Paketointia voidaan harjoittaa kohteessa ma-la klo 6–22 välisenä aikana. Lauantaityö 
tulee pyrkiä keskittämään aamuvuoroihin. Paketointia voidaan harjoittaa myös sun-
nuntai klo 22 perjantai klo 06 välisenä aikana yövuoroissa 12 viikkona vuodessa. 
 
Toiminta-ajoista tulee pitää kirjaa ja tarvittaessa esittää kirjanpito ympäristöluvan 
valvontaviranomaiselle sekä Kosken Tl kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 
Lupamääräykseen haetaan muutosta paketoinnin osalta siten, että se olisi mahdol-
lista keskeytymättömästi sunnuntain klo 22.00 perjantain klo 22.00 välillä. Muilta osin 
lupamääräykseen ei haeta muutosta.  
 
Muutoksella mahdollistettaisiin paketoinnin kapasiteetin riittävyys tuotantomäärän 
lisääntyessä. Tuotantomäärä kasvaa 230 000 m3:sta 280 000 m3:oon. Muutos on 
tarpeen tuotantolaitoksen tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi.   
 
Melumittaukset 
Sahalaitoksella on tehty melumittaukset päiväaikaan 17.6.2021. Melumittausten ai-
kaan käynnissä oli kaikki oleellista melua aiheuttavat toiminnot. Melumittaukset teh-
tiin kolmessa kohteessa sahan pohjoispuolelta ja yhdessä kohteessa sahan etelä-
puolelta. Mittauspisteiden etäisyydet sahalta olivat noin 280–410 metriä.  Mitatut ää-
nitasot alittivat laitoksen ympäristöluvan lupamääräyksessä 3 edellytetyn enimmäis-
keskiäänitason 55 dB(A). Melumittausraportti on hakemuksen liitteenä.  
 
Laitoksella tehtiin vielä erillinen melumittaus 6.7.2021 yöaikaan, jolloin toiminnassa 
oli normaali yöaikainen toiminta ja paketointilaitos. Melumittaukset tehtiin kahdessa 
mittauspisteessä sahan pohjoispuolelta lähimpien asuinrakennusten välittömästä 
läheisyydestä sekä saha-alueen parkkipaikalta. Mittauspisteiden etäisyydet sahan 
paketointilaitoksesta olivat noin 240–550 metriä. Melumittausraportin mukaan yöajan 
keskiäänitaso alittaa ympäristöluvan lupamääräyksessä 3 edellytetyn yöajan enim-
mäiskeskiäänitason 50 dB(A). Melumittausraportti on hakemuksen liitteenä.  
 
Oheismateriaali 1. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 17.8.2018 nro 
141/2018/1 
 

 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 Lupahakemuksen tiedottaminen 
 Asian vireilläolosta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti 7.7.-

13.8.2021 Kosken Tl kunnan internetsivuilla. Lisäksi muutoshakemuksesta on 
5.7.2021 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 1.10.2020.  
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Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
 Hakemuksesta on 5.7.2021 pyydetty lausunnot (dnro 221-003/2021) Kosken Tl kun-

nanhallitukselta ja Kosken Tl terveydensuojeluviranomaiselta.  
 
Kosken Tl kunnanhallitus ei ole antanut lausuntoa asiasta.  
 
Kosken Tl terveydensuojeluviranomainen on lausunnossaan (dnro 221-007/2021) 
todennut, että ympäristöterveydenhuollolle ei ole toimitettu valituksia, jotka olisivat 
koskeneet Raunion sahan melupäästöjä. Melumittausten tulosten perusteella on syy-
tä olettaa, ettei sahausta koskevan toiminta-ajan muuttaminen hakemuksen mu-
kaiseksi aiheuta ympäristöluvan (20.4.2011, 27 §) määräyksen 3 vastaista tilannetta. 
Westas Raunio Oy:n hakemalle ympäristöluvan muutokselle ei ole terveydensuojelul-
lista estettä. Hakemuksen mukainen toiminta ei asianmukaisesti hoidettuna aiheuta 
terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa tarkoitettua terveyshaittaa. Terveydensuoje-
lulain mukaisesti elinympäristöön vaikuttavan toiminnan harjoittajan on tunnistettava 
toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä 
(omavalvonta). Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen 
mahdollisuuksien mukaan estyy.  
 
Hakemuksesta on jätetty yksi muistutus (dnro 221-008/2021), jonka on allekirjoittanut 
kaksi henkilöä. Muistutuksessa todetaan, että muistuttajat eivät tule hyväksymään 
Westas Raunion ympäristölupaa, koska he asuvat Westas Raunion välittömässä 
läheisyydessä. Paketoinnin kolkutus kuuluu illallakin liian voimakkaasti yläkertaam-
me, jossa on makuuhuoneet, jos paketointi pyörii ympäri vuorokauden niin haitta on 
vielä pahempi. Muistutuksessa todetaan, että heillä on pieni koululainen, jonka tarvit-
sisi saada nukkua rauhallista yöunta ja hän on myös asiasta maininnut. Ikkunoita ei 
voi iltaisin pitää auki, koska sahan pauke on välillä todella kovaa. Talvella vielä ko-
rostuu äänen kantama. Viikonloppuisin myös on todella usein toimintaa mistä kuuluu 
kova ääni, käytännössä ei ole hiljaista aikaa ollenkaan. 
 
Lausunto ja muistutus ovat kokonaisuudessaan oheismateriaaleina.  
 
Oheismateriaali 2. Terveydensuojeluviranomaisen lausunto, saapunut 5.8.2021, 
dnro 221-007/2021 
Oheismateriaali 3. Muistutus, saapunut 12.8.2021, dnro 221-008/2021 
 

 Vastine 
 Hakijalle on varattu hallintolain 34 §:n mukainen mahdollisuus antaa vastineensa 

annettujen lausunnon ja muistutuksen johdosta. Hakija on toimittanut vastineensa 
25.8.2021. Hakija on vastineessaan todennut, että hakija on mitannut 6.7.2021 alu-
eelta yöaikana syntyvän melun lähinaapurustossa sen mukaisessa yöaikaisessa 
tilanteessa, kun se muutoshakemuksessa esitetään. Melumittauksessa yöaikaiselle 
melulle asetettu raja-arvo alittui selkeästi. Melumittausraportti on esitetty hakemuk-
sen yhteydessä. 
 
Vastine on oheismateriaalina. 
 
Oheismateriaali 4. Westas Raunio Oy vastine, saapunut 25.8.2021, dnro 221-
010/2021 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
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PÄÄTÖS 

 Ympäristönsuojelulautakunta päättää hyväksyä Westas Raunio Oy:n ilmoituksen 
sahalaitoksen toiminnan muutoksesta paketoinnin toiminta-aikojen osalta. Toimintaa 
on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti ja toiminnassa on noudatettava 
tässä päätöksessä annettua määräystä. Muilta osin toiminnassa tulee noudattaa 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 17.8.2018 nro 141/2018/1 antamaa päätöstä ja 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 20.4.2011 § 27 antamaa päätöstä.  
 
Ympäristönsuojelulautakunta päättää muuttaa Westas Raunio Oy:lle Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston päätöksen 17.8.2018 nro 141/2018/1 lupamääräyksen 1 kuulu-
maan seuraavasti (muutos kursiivilla): 
 

1. Tukkien lajittelutoimintaa voidaan harjoittaa kohteessa ma-pe klo 6–22 väli-
senä aikana. Sahausta voidaan harjoittaa kohteessa sunnuntaista klo 22 lau-
antaihin klo 22 vuorokauden ympäri. 
 
Paketointia voidaan harjoittaa kohteessa su klo 22 - pe klo 22 välisenä aika-
na. (Poistettu tekstiä)  
 
Toiminta-ajoista tulee pitää kirjaa ja tarvittaessa esittää kirjanpito ympäristö-
luvan valvontaviranomaiselle sekä Kosken Tl kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle. 

 
 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 Ilmoituksen hyväksymisen edellytykset 

 Lupahakemuksen ja tämän päätöksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelu-
lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaati-
mukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty (YSL 48 §). Toimitta-
essa ilmoituksen ja tämän päätöksen mukaisesti, toiminta täyttää ympäristönsuojelu-
lain 115 d §:n edellytykset toiminnan sallivalle ilmoituspäätökselle. Hakemuksen ja 
lupamääräysten mukaisesti toimittaessa laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan 
tämänhetkisen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista.  
 

 Lupamääräyksen perustelut 

 Ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaan ympäristöluvanvaraisen toiminnan päästöjä tai 
niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on 
oltava lupa. Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voi hakea 
ympäristöluvan muuttamista. Ympäristönsuojelulain 27 §:n ja liitteen 4 mukaisesti 
sahalaitokset, joiden tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m3 sahatavaraa vuo-
dessa, ovat nykyään ilmoituksenvaraisia toimintoja. Ympäristönsuojelulain 115 a §:n 
mukaan ilmoitus on lisäksi tehtävä 89 §:n mukaisesta muuttamisesta ja ilmoituksen-
varaisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävästä tai muusta toiminnan 
olennaisesta muuttamisesta. Tällöin, jos lupaa on tarpeen muuttaa toiminnan olen-
naisen muutoksen perusteella tai ympäristönsuojelulain 89 §:ssä säädetystä syystä, 
asiassa annettava ilmoituspäätös korvaa muutosta koskevilta osin voimassa olevan 
ympäristöluvan. Muutoin ympäristölupa jää voimaan sellaisenaan.  
 
Sahalaitoksen toiminta-aikaa on paketoinnin osalta muutettu hakemuksen mukaises-
ti. Ympäristöluvan lupamääräyksessä 3 on asetettu toiminnasta aiheutuvalle melulle 
raja-arvot. Ympäristölupa jää muilta osin voimaan, joten määräyksen mukaisia melun 
raja-arvoja tulee noudattaa jatkossakin ja tarvittaessa melutaso on mitattava. Hake-
muksen yhteydessä toimitettujen melumittausraporttien perusteella luvassa edellyte-
tyt melun raja-arvot alittuvat. Näin ollen toiminta-ajan muutoksen ei katsota aiheutta-
van merkittäviä vaikutuksia ympäristöön.  
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Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaan ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdolli-
sesta muutoksenhausta huolimatta.   
 

 Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin 

 Muistutuksessa todetaan meluhaitan olevan voimakasta ja ympärivuorokautisen pa-
ketoinnin lisäävän haittaa. Meluhaittaa on usein myös viikonloppuisin. Todetaan, että 
kohteessa on tehty melumittaukset haetun muutoksen mukaisessa tilanteessa yöai-
kaan. Tehtyjen melumittausten perusteella toiminnan melu alittaa toiminnalle ympä-
ristöluvan lupamääräyksessä 3 asetetut raja-arvot. Tällä päätöksellä muutetaan ai-
noastaan paketoinnin toiminta-aikaa koskevaa lupamääräystä ja ympäristölupa sekä 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös jäävät muilta osin voimaan, joten ympäris-
töluvan lupamääräystä 3 on noudatettava. Lupamääräyksen 3 mukaan melutaso on 
tarvittaessa esitettävä mittauksin, joten toiminnanharjoittajalta voidaan edellyttää 
melumittausten tekemistä lupamääräyksen noudattamiseksi. Tarvittaessa valvontavi-
ranomainen edellyttää toimenpiteitä lupamääräyksen mukaisten melutasojen saavut-
tamiseksi. Toiminta-aika on rajattu hakemuksen mukaisesti, eikä paketointi ole toi-
minnassa viikonloppuna ajalla pe klo 22-su klo 22. Melumittausten perusteella katso-
taan, että toiminta-ajan muutos ei ennalta arvioiden aiheuta ympäristönsuojelulain 
115 d §:n mukaista haittaa.  
 

 Päätöksen voimassaolo 

 Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. 
 

 Kumotut päätökset ja päätöksen täytäntöönpano 

 Tämä päätös kumoaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä 17.8.2018 nro 
141/2018/1 annetun lupamääräyksen 1. Muutoin edellä mainittu Etelä-Suomen alue-
hallintoviraston ja Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 20.4.2011 § 27 ympäris-
tölupapäätös jäävät voimaan.  
 
Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. (YSL 115 d §) 
 

 Sovelletut oikeusohjeet 

 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 15–17, 27, 29, 42–44, 48, 83, 85, 87, 89, 115a-
115e, 170, 190,191 ja 205 § sekä liite 4 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 8, 11–13, 20 § 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 
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 ”YSL 
10 luku: YSL 115 §:n mukainen yleinen ilmoitusmenettely – sahalaitos” mukainen 
maksu (2 400 €) alennettuna maksutaksan 5.3. kohdan mukaisesti 70 %. Päätökses-
tä peritään 720 € maksu.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 28.9.2021. Päätöksestä kuulutetaan 

Kosken Tl kunnan internetsivuilla ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla. 
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Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päät-

tyy 4.11.2021. 
  

 Jäljennös päätöksestä 
 Toiminnanharjoittaja 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Liedon kunta, ympäristöterveydenhuolto 
Kosken Tl kunta, kunnanhallitus 
Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsi-
vut) 
 

 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja internetissä 
 Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsi-

vut) 
 

 Ilmoitus päätöksestä/julkipanoilmoitus 
 Muistutuksen jättäneet 

Asianosaiset 
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35 §  Päätös ympäristöluvan rauettamisesta,                          , Pöytyä 

 
Asia 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan                   29.5.2013 § 27 myöntämän ka-
nalan ympäristöluvan ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukainen raukeami-
nen toiminnan loputtua.  
 
Päätöksen saajat 
 
 
Laitos ja sen sijainti 
Eläinsuoja on sijainnut Pöytyän kunnassa kiinteistöllä                osoitteessa            ja 
lantala kiinteistöllä               . Ympäristölupa on myönnetty toiminnan muuttamiselle 
ja laajentamiselle siten, että olemassa oleva kalkkunahalli muutetaan 10 500 muni-
tuskanan kanalaksi. Muutosta kanalaksi ei ole tehty vaan tiloissa on pidetty kalkku-
noita. 
 
Ympäristöluvan raukeamisen peruste 
Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1. kohta. 
 
Lupaviranomaisen toimivalta 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n, 34 §:n ja 115 a §:n mukaisen lupa-asian ja 
tämän johdosta myös ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisen luvan raukeamisen rat-
kaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Kosken Tl ympäristönsuojelulau-
takunta. 
 
Asian vireille tulo 
Ilmoitus toiminnan lopettamisesta on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulauta-
kunnalle 17.5.2021, jolloin asia on tullut vireille.  
 
Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset  
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on 29.5.2013 § 27 myöntänyt                 ym-
päristöluvan 4 400 kalkkunan hallin muuttamiselle ja laajentamiselle siten, että tiloi-
hin tulee 10 500 munituskanaa. Muutosta kanalaksi ei ole tehty.  

 
Ympäristöluvan lupamääräyksessä 18 on edellytetty, että toiminnan lopettamisesta 
tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lupamääräyksen 19 mu-
kaan tuotannon loppuessa on varastoitu lanta ja muut jätteet toimitettava asianmu-
kaiseen hyötykäyttöön tai keräykseen.  
 
Toiminnan tämänhetkinen tilanne 
Toiminnanharjoittajat ovat vuosittain ympäristönsuojelun vuosiraportoinnissa ilmoit-
taneet, että toimintaa ei ole aloitettu. Toiminnanharjoittajille on 12.1.2021 lähetetty 
selvityspyyntö eläinsuojan toiminnasta, koska on tullut ilmi, että tiloissa on ollut kalk-
kunoita, vaikka toiminnanharjoittaja ei ole raportoinut niistä. Toiminnanharjoittajilta 
27.1.2021 saadun selvityksen mukaan tilalla on kuitenkin ollut vuosittain ympäristö-
lupavelvollisuuden rajan ylittävä määrä kalkkunoita. Toiminnan lopettamista koske-
van ilmoituksen mukaan eläinsuojan toiminta on kokonaan lopetettu 6.4.2021. Eläin-
suojan tai lantalan jatkokäytöstä ei ole tietoa. Lannan ja muiden jätteiden toimittami-
sesta asianmukaiseen hyötykäyttöön tai keräykseen ei ole tietoa.  

 
ILMOITUKSEN KÄSITTELY 
Ilmoituksesta tiedottaminen 
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Koska asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun, tiedottamista ei tarvi-
ta. (YSL 96 § 1 mom., 4. kohta) 
 
Tarkastukset ja selvitykset 
Toiminnanharjoittaja on toimittanut ilmoituksen toiminnan lopettamisesta. Kohteessa 
ei ole käyty tarkastuksella ilmoituksen johdosta.  
 
Lausunnot 
Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja. 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 
29.5.2013 myöntämä ympäristölupapäätös § 27                    raukeaa.  
 
Toiminnan lopettamisessa tulee noudattaa ympäristöluvan lupamääräystä 19 lannan 
ja jätteiden toimittamisesta asianmukaiseen hyötykäyttöön tai keräykseen.  

 
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 sää-
detyn yksilöidyn velvoitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäise-
miseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympäristölupa 
ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on 
annettava tätä tarkoittavat määräykset. 
 
Toiminnanharjoittajan ympäristöluvan lupamääräykseen 19 on kirjattu, että tuotan-
non loppuessa on varastoitu lanta ja muut jätteet toimitettava asianmukaiseen hyöty-
käyttöön tai keräykseen. Toiminnanharjoittaja ei ole ilmoituksessaan antanut tietoa 
mahdollisen varastoidun lannan tai jätteiden käsittelystä tai toimittamisesta asianmu-
kaiseen vastaanottopaikkaan. Ympäristöluvassa annettua lupamääräystä tulee nou-
dattaa, koska yllä mainitun mukaisesti toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupa-
määräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäris-
tölupa sisältää riittävät määräykset toiminnan lopettamiseksi, joten päätöksessä ym-
päristöluvan raukeamisesta ei ole tarvetta antaa toiminnan lopettamista koskevia 
määräyksiä.  
 
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
Päätöstä noudatetaan, kun se on saanut lainvoiman.  
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 27, 88, 94, 96, 115 a, 190 ja 191 § 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa 

 
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesta ympäristöluvan raukeamispäätöksen käsit-
telystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväksymän Kosken Tl ym-
päristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukainen 100 €:n maksu. 
 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
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Päätöksen antaminen 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 28.9.2021. Päätöksestä kuulutetaan 
Kosken Tl kunnan internetsivuilla ympäristönsuojeluviranomaisen sähköisellä ilmoi-
tustaululla. 
 
Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päät-
tyy 4.11.2021. 
 
Jäljennös päätöksestä 
Toiminnanharjoittaja 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu 

 
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla, internetissä ja lehdessä 
Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsi-
vut) 
Pöytyän kunnan internetsivut 
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36 § Päätös ympäristöluvan rauettamisesta, Rudus Oy, Aura 
 

Asia 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan Rudus Oy:lle 29.10.2014 § 108 myöntä-
män valmisbetoniaseman ympäristöluvan ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n 
mukainen raukeaminen toiminnan loputtua.  
 
Päätöksen saaja 
Rudus Oy 
PL 42 
00381 Helsinki 
 
Liike- ja yhteisötunnus: 1628390-6 

 
Yhteyshenkilö:                   , tuotantopäällikkö 
 
Laitos ja sen sijainti 
Valmisbetoniasema on sijainnut Auran kunnan Hypöisten kylässä kiinteistöllä          , 
osoitteessa xxxxx xxxxx, Aura.  
 
Ympäristöluvan raukeamisen peruste 
Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1. kohta. 
 
Lupaviranomaisen toimivalta 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n, 34 §:n ja 116 §:n mukaisen lupa-asian ja 
tämän johdosta myös ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisen luvan raukeamisen rat-
kaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Kosken Tl ympäristönsuojelulau-
takunta. 
 
Asian vireille tulo 
Ilmoitus toiminnan lopettamisesta on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulauta-
kunnalle 24.3.2021 (dnro 122-001/2021), jolloin asia on tullut vireille. Ilmoitusta on 
täydennetty 9.4.2021 (dnro 122-002/2021) toimitetulla purkujätelomakkeella, jossa 
on arvioitu syntyvien jätteiden määrä ja niiden toimituspaikat.  
 
Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset  
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan 
29.10.2014 § 108.  
 
Ympäristöluvan lupamääräyksen numero 23 mukaan tuotannon loppuessa toimin-
nanharjoittaja vastaa varastossa olevien raaka-aineiden, kemikaalien ja polttones-
teen sekä varastoitujen jätteiden, muun muassa betonijätteen ja jäteveden toimitta-
misesta asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.  
 
Lupamääräyksen perusteluissa on todettu, että ympäristönsuojelulain mukaan toi-
minnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti 
tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämi-
sestä ja tarkkailusta. Toiminnan päättyessä alue on siistittävä ja kunnostettava siten, 
että jätelain roskaantumiskieltoa koskeva 72 § tulee täytetyksi. Tämän vuoksi toimin-
nassa käytetyt kemikaalit, polttonesteet ja raaka-aineet sekä jätteet tulee poistaa, 
kun toiminta lopetetaan.  
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Toiminnan tämänhetkinen tilanne 
Toiminnanharjoittajan ilmoituksen mukaan laitoksen toiminta on päättynyt.  
 

Toiminnanharjoittaja on tehnyt purkuilmoituksen kunnan rakennusvalvontaan ja pur-
kutyöt aloitettiin huhtikuussa 2021.  

 
Toiminnanharjoittajan mukaan kiinteistöltä on poistettu kaikki betoniasemaan liittyvät 
rakenteet ja laitteet. Kemikaalit, polttonesteet ja jätteet on toimitettu asianmukaiseen 
vastaanottopaikkaan. Jätevedet on johdettu luvan mukaisesti jätevesiviemäriin. Alu-
eelle jää purkutöiden valmistuttua sorapintainen tontti. 
 
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 
Toiminnanharjoittaja on toimittanut ilmoituksen toiminnan lopettamisesta. Kohteessa 
on käyty tarkastuksella ilmoituksen johdosta 16.8.2021. Käynnistä on laadittu tarkas-
tuskertomus (122-003/2021), joka on liitetty asiakirjoihin.  
 
Lausunnot 
Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja. 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 
29.10.2014 myöntämä ympäristölupapäätös § 108 Rudus Oy:lle raukeaa. 
 
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 sää-
detyn yksilöidyn velvoitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäise-
miseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympäristölupa 
ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on 
annettava tätä tarkoittavat määräykset. 
 
Ympäristöluvan lupamääräyksen numero 23 mukaan tuotannon loppuessa toimin-
nanharjoittaja vastaa varastossa olevien raaka-aineiden, kemikaalien ja polttones-
teen sekä varastoitujen jätteiden, muun muassa betonijätteen, ja jäteveden toimitta-
misesta asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.  
 
Lupamääräyksen perusteluissa on todettu, että ympäristönsuojelulain mukaan toi-
minnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti 
tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämi-
sestä ja tarkkailusta. Toiminnan päättyessä alue on siistittävä ja kunnostettava siten, 
että jätelain roskaantumiskieltoa koskeva 72 § tulee täytetyksi. Tämän vuoksi toimin-
nassa käytetyt kemikaalit, polttonesteet ja raaka-aineet sekä jätteet tulee poistaa, 
kun toiminta lopetetaan.  
 
Toiminnanharjoittaja on tehnyt tarvittavat toimenpiteet toiminnan lopettamiseksi, jo-
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ten päätöksessä ympäristöluvan raukeamisesta ei ole tarvetta antaa toiminnan lopet-
tamista koskevia määräyksiä.  
 
Koska kaikki luvan mukainen toiminta on lopetettu, ympäristönsuojelulautakunta 
päättää, että myönnetty ympäristölupa raukeaa. Asiasta saadun ilmoituksen perus-
teella luvan raukeamiselle ei ole esteitä eikä erityisiä toimia toiminnan lopettamiseksi 
tarvita.  
 
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
Päätöstä noudatetaan, kun se on saanut lainvoiman.  
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 27, 34, 88, 94, 96, 116, 190 ja 191 § 
Jätelaki (646/2011): 5, 72 § 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa 
 
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesta ympäristöluvan raukeamispäätöksen käsit-
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 28.9.2021. Päätöksestä kuulutetaan 
Kosken Tl kunnan internetsivuilla ympäristönsuojeluviranomaisen sähköisellä ilmoi-
tustaululla. 
 
Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päät-
tyy 4.11.2021. 
 
Jäljennös päätöksestä 
Toiminnanharjoittaja 
Kiinteistön omistaja 
Auran kunta, kunnanhallitus 
Auran kunta, rakennusvalvonta 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu 

 
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla, internetissä ja lehdessä 
Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu 
Auran kunnan internetsivut 
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37 § Ilmoitusasiat 
  

Ilmoitusasiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 
 
Liite 7. 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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38 § Muut asiat 
  

• Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin 

• Lautakunnan jäsenten koulutustarpeet. Kiinnostuneet ovat yhteydessä Pirit-
taan. Lautakunta voi kustantaa 1–2 henkilölle koulutuksen. Matkakulut jäävät 
osallistujien kustannettaviksi.  

 
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 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 §): 

§§  37–38 

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

§§ 24–33 

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 
   

§§ 24–33 

Aika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.  
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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. 

§§ 34–36 

 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.  

 
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. 

 


