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48 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:  
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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49 § 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. Ympäristönsuojelulautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tehdään ja se tarkis-
tetaan aina kokouksen yhteydessä. 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Elina Kylämäki ja 

Jarkko Kankare. 
 
Sovitaan tarkastusaika kokouksessa, mikäli pöytäkirjan tarkastus ei onnistu kokouk-
sen yhteydessä. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   

 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. Kokouksen pöytä-
kirjantarkastajiksi valittiin Toni Tikkanen ja Katri Manner. 
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50 § Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2022  
  

Ympäristönsuojelulain (527/2015) 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen on valvontasuunnitelman tueksi laadittava valvontaohjelma, jossa esitetään 
valvottavat kohteet ja kunakin vuonna toteutettavat määräaikaistarkastukset ja muu 
säännöllinen valvonta. Tarkastuskohteet ja –tiheys on määriteltävä ympäristöriskien 
arvioinnin perusteella. Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja 
niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelman mukaisista 
määräaikaisista tarkastuskäynneistä voidaan periä ympäristönsuojelun taksan mukaista 
maksua. Maksujen periminen suunnitelmallisesta valvonnasta edellyttää valvontasuun-
nitelman ja –ohjelman lisäksi myös hyväksyttyä taksaa.  
 
Viranhaltijat laativat valvontasuunnitelman perusteella valvontaohjelman, josta päättää 
ympäristönsuojelusihteeri. Valvontaohjelma yksityiskohtineen ei ole julkinen. Valvonta-
ohjelman yhteenveto tuodaan lautakuntaan vahvistettavaksi, jotta lautakunta voi tark-
kailla valvontatehtävien laajuutta ja käytössä olevia resursseja. 
 
Liite 1. Ympäristönsuojelun valvontaohjelman yhteenveto 2022 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää vahvistaa ympäristönsuojelun valvontaohjelman 

yhteenvedon vuodelle 2022. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
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51 § Määräys siivoamisesta ja uhkasakon asettaminen, AA, BB ja CC, Pöytyä 

 
 Asianosaiset 
 AA 

 
BB 
 
CC 
 

 Asia 
 Pöytyän rakennusvalvonta on 7.1.2020 antanut kiinteistön DD omistajille (asianosaiset) 

purkukehotuksen, jonka mukaan kiinteistöllä olleet huonokuntoiset rakennukset on pu-
rettava ja kaikki rakennus- ja purkujäte on kuljetettava asianmukaiseen käsittelyyn 
1.4.2020 mennessä. 
 
Kosken Tl ympäristönsuojeluun on 2.4.2020 ilmoitettu romuautoista ja purkujätteistä 
sekä öljyä valuvasta traktorista kiinteistöllä DD.  
 

 Tarkastukset ja kehotukset 
 Kohteessa on ympäristönsuojelutarkastajan toimesta suoritettu tarkastus 2.4.2020 ja 

tarkastuksen jälkeen on käyty puhelinkeskustelu yhden kiinteistön omistajan, AA, kans-
sa.  Todettiin, että kiinteistöllä (palstalla 2) on kaksi varastorakennusta, joista toisen 
vieressä oli traktori. Traktorista ei havaittu valuvan öljyä. Silmämääräisesti arvioiden 
traktorin alla ruohikossa oli hieman öljyä mutta maaperässä ei ollut merkkejä öljystä. AA 
mukaan maahan on voinut valua pieni määrä öljyä koneen ilmaamisen yhteydessä. 
Traktori on käyttökuntoinen. AA mukaan traktori voidaan siirtää tiivispohjaiseen halliin. 
Sittemmin on todettu, että traktori on siirretty halliin. Harmaan varastorakennuksen vie-
ressä oli havaittavissa ainakin jätesäkkejä (sisältöä ei tarkastettu) ja auton renkaita. 
Varastorakennusten välissä oli kaksi henkilöautoa, auton renkaita ja betonipalkkeja. 
Lisäksi punaisen varastorakennuksen vieressä oli yksi henkilöauto. AA mukaan autot 
ovat romuautoja. Lisäksi todettiin, että palstalla 1 tien molemmin puolin oli kaksi purku-
jätekasaa. Pöytyän kunnan rakennustarkastaja-rakennusmestarilta saadun tiedon mu-
kaan kiinteistön omistajille on 7.1.2020 annettu purkukehotus, jonka mukaan kiinteistöl-
lä olleet huonokuntoiset rakennukset oli purettava ja kaikki rakennus- ja purkujäte oli 
kuljetettava asianmukaiseen käsittelyyn 1.4.2020 mennessä. AA mukaan purkujätteiden 
toimittaminen asianmukaiseen vastaanottopaikkaan on kesken. Tarkastuksen perus-
teella kiinteistön omistajille on 3.4.2020 lähetetty siivouskehotus (dnro 108-001/2020) 
jonka mukaan kiinteistöltä tuli poistaa kaikki käytöstä poistetut tavarat kuten romuautot, 
jätesäkkitavarat, renkaat, purkujätteet, purettujen rakennusten perustukset sekä muut 
mahdolliset jätteet 31.8.2020 mennessä.  
 
Pöytyän rakennusvalvonta ja Kosken Tl ympäristönsuojelu ovat 19.5.2021 suorittaneet 
ympäristökatselmuksen. Tuolloin todettiin, että kiinteistöllä DD on edelleen ainakin pur-
kujätekasat molemmin puolin tietä. Romuautot, jätesäkit ja renkaat ovat olleet varasto-
rakennusten vieressä kauempana tiestä, joten niiden osalta tilannetta ei katselmuksella 
varmennettu. Katselmuksen perusteella kiinteistön omistajille on 21.5.2021 lähetetty 
siivouskehotus (dnro 108-002/2020) jonka mukaan kiinteistöltä tulee poistaa kaikki käy-
töstä poistetut tavarat kuten romuautot, jätesäkkitavara, renkaat, purkujätteet, purettu-
jen rakennusten perustukset sekä muut mahdolliset jätteet 31.8.2021 mennessä. Keho-
tuksessa on lisäksi todettu, että mikäli annettua kehotusta ei määräaikaan mennessä 
noudateta, viedään asia Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan käsittelyyn. Ympäris-
tönsuojelulautakunta voi määrätä siivoamisesta uhkasakon uhalla. 
 



154 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 5/2021 
Ympäristönsuojelulautakunta 8.12.2021 
  

 
 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

Kohteessa on 29.9.2021 suoritettu tarkastus, johon osallistuivat ympäristönsuojelutar-
kastaja, Pöytyän kunnan rakennustarkastaja-rakennusmestari ja kiinteistön omistaja 
AA. Tarkastuksella todettiin, että palstalla 2 varastorakennusten vieressä olleet romuau-
tot, jätesäkit ja renkaat on viety pois. Toisen varastorakennuksen vieressä oleva sininen 
henkilöauto ei ole kiinteistön omistajien omistuksessa ja auton omistajan on tarkoitus 
kunnostaa auto. Näin ollen auto ei ole romuauto. Palstalla 1 tien molemmin puolin oli 
edelleen purkujätekasat. AA mukaan purkujätekasasta on jonkun verran viety puhdasta 
puuta polttopuuksi. Puumateriaalin lisäksi tien pohjoispuolella olevassa purkujätekasas-
sa on ainakin eristevillaa, rakennuslevyjä sekä osassa rakennusta olleet betoniperus-
tukset. Rakennustarkastajan mukaan perustuksia ei ole mahdollista hyötykäyttää mah-
dollisessa uudisrakentamisessa, joten ne täytyy poistaa kiinteistöltä. AA mukaan purku-
jätekasan alla on lisäksi ainakin heinää. Tien eteläpuolella pellon laidassa on saunara-
kennuksen sekalaiset purkujätteet, jotka ovat pääasiassa puujätettä. Tarkastuksella on 
lisäksi todettu, että kunnan jätehuoltomääräysten 19 §:n mukaan jätteiden hävittäminen 
polttamalla on kielletty. Määräyksen mukaan taajaman ulkopuolella saa polttaa avopolt-
tona vähäisiä määriä muun muassa käsittelemätöntä puujätettä. Polttaminen ei saa 
aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. Puhdasta puujätettä on 
siten mahdollisuus käyttää polttopuuna tai polttaa vähäisiä määriä avopolttona. Koko 
jätekasan polttaminen ei ole sallittua, koska kyseessä ei voida katsoa olevan vähäinen 
määrä ja lisäksi seassa on myös muuta kuin käsittelemätöntä puujätettä. Jätehuolto-
määräyksen mukaisesti polttamisesta ei saa aiheutua edellä mainittuja haittoja naapu-
rustolle. Tarkastuksen perusteella on tehty tarkastuskertomus (dnro 108-003/2020). 
Tarkastuskertomuksessa todettiin, että annettua siivouskehotusta ei ole kaikilta osin 
noudatettu ja asia viedään Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan käsittelyyn. Kiin-
teistön omistajille varataan hallintolain mukainen oikeus tulla kuulluksi ennen asian kä-
sittelyä lautakunnassa. 
 

 Kuuleminen 
 Asianosaisille on 1.10.2021 lähetetty hallintolain (434/2003) mukaiset kuulemiskirjeet, 

joilla asianosaisille varattiin oikeus tulla kuulluksi ja antaa vastineensa asiassa ennen 
kun asia käsitellään ympäristönsuojelulautakunnassa jätelain mukaisen määräyksen 
antamiseksi ja uhkasakon asettamiseksi. Kuulemiskirjeet (dnro 108-004/2020) lähetet-
tiin kullekin kiinteistön omistajalle saantitodistuksella. Mahdollinen selvitys tuli toimittaa 
21 päivän kuluessa kirjeen tiedoksi saamisesta. AA on noutanut kuulemiskirjeen 
5.10.2021 ja saantitodistus on palautunut Postista 25.10.2021 (dnro 108-006/2020). 
Koska muiden kiinteistön omistajien saantitodistuksia ei ollut palautunut, lähetettiin 
1.11.2021 BB ja CC postitse uusi kuulemiskirje (dnro 108-006/2020). Mahdollinen selvi-
tys pyydettiin toimittamaan 21 päivän kuluessa kuulemiskirjeen tiedoksisaannista. Vas-
taanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämi-
sestä eli 8.11.2021. Siten mahdollinen selvitys tuli toimittaa 29.11.2021 mennessä. BB 
on noutanut aiemmin saantitodistuksella lähetetyn kuulemiskirjeen 12.10.2021 ja saan-
titodistus on palautunut Postista 1.11.2021 (dnro 108-007/2020) toisen kuulemiskirjeen 
postittamisen jälkeen.  
 
Vastine 
Asianosaiset eivät ole antaneet vastinetta asiassa.  
 
Päätöksen liitteet: 

 Liite 2. 2.4.2020 suoritetun tarkastuksen perusteella annettu siivouskehotus, 
lähetetty 3.4.2020 (dnro 108-001/2020) 

Liite 2.1 Siivouskehotuksen liite, valokuvat tarkastukselta 2.4.2020 
Liite 3. 19.5.2021 suoritetun ympäristökatselmuksen perusteella annettu sii-

vouskehotus, lähetetty 21.5.2021 (dnro 108-002/2020) 
Liite 4. 29.9.2021 suoritetusta tarkastuksesta laadittu tarkastuskertomus, lä-

hetetty 1.10.2021 (dnro 108-003/2020) 
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Liite 4.1 Tarkastuskertomuksen liite, valokuvat tarkastukselta 29.9.2021 
  

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 

  

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää määrätä jätelain (646/2011) 75 §:n ja 126 §:n 

perusteella asianosaiset siivoamaan kiinteistöltä DD jätteet 30.4.2022 mennessä. Koh-
teesta tulee poistaa purkujätteet ja purettujen rakennusten perustukset. Lisäksi tulee 
siivota mahdolliset muut käytöstä poistetut tavarat.  
 
Määräyksen tehostamiseksi ympäristönsuojelulautakunta asettaa jätelain 129 §:n ja 
uhkasakkolain (1113/1990) 6 §:n ja 7 §:n nojalla kullekin asianosaiselle 4 000 euron 
uhkasakon. Ellei kiinteistöä siivota edellä mainituista jätteistä annettuun määräaikaan 
mennessä, ympäristönsuojelulautakunta päättää erikseen uhkasakon tuomitsemisesta 
kunkin asianosaisen osalta.  
  
Jätteet tulee toimittaa sellaiselle vastaanottajalle, jolla on jätelain mukainen lupa vas-
taanottaa kyseisiä jätteitä. Jätteen kuljetuksesta ja luovuttamisesta saatavat kuitit tulee 
säilyttää ja pyydettäessä esittää ympäristönsuojeluviranomaiselle.  
 
Kiinteistön DD omistus- tai käyttöoikeuden luovuttaessaan on kiinteistön omistajien il-
moitettava luovutuksensaajalle luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muutoin todisteel-
lisesti tällä päätöksellä määrätystä päävelvoitteesta ja asetetusta uhasta sekä ilmoitet-
tava luovutuksensaajan nimi ja osoite kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle uhka-
sakkolain 18 §:n mukaisesti.   
  
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta lähettää uhkasakkolain 19 §:n nojalla päävel-
voitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta ilmoituksen Maanmittauslaitokselle 
merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin kiinteistön DD kohdalle.    
 
Tämä päätös tehosteineen määrätään noudatettavaksi mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.   
 

 Päätöksen perustelut 
 Jätelain 5 §:n mukaan jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on 

poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Kiinteis-
töllä DD on tarkastuksilla ja asianosaisen kertoman perusteella todettu olevan purkujä-
tettä ja purettujen rakennusten perustukset, joita ei voi hyötykäyttää rakentamisessa ja 
ne katsotaan siten jätteeksi.  
 
Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajo-
neuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epä-
siisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen 
loukkaantumisen vaaraa tai muuta näihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamis-
kielto). Kiinteistöä DD voidaan pitää jätelain mukaan roskaantuneena ja aiheuttavan 
jätelaissa mainittuja haittoja.    
 
Jätelain 73 §:n mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä 
ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue. Asianosaisille on annettu useita kehotuksia 
siivota roskaantunut kiinteistö, mutta kehotuksia ei ole kokonaisuudessaan noudatettu.  
 
Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on jätelain 11 luvun mukai-
sen jätehuoltorekisteriin hyväksymisen tai merkitsemisen perusteella oikeus ottaa vas-
taan kyseistä jätettä, tai ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tai saman lain 
mukaisen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus ottaa 
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vastaan kyseistä jätettä. Jätteen saa jätelain mukaan luovuttaa myös vastaanottajalle, 
jolta ei edellytetä edellä mainittua hyväksymistä, merkitsemistä, ympäristölupaa tai re-
kisteröintiä, jos tällä on riittävä asiantuntemus sekä taloudelliset ja tekniset valmiudet 
jätehuollon järjestämiseen. Tämän vuoksi päätöksessä on todettu, että jätteet tulee toi-
mittaa sellaiselle vastaanottajalle, jolla on jätelain mukainen lupa vastaanottaa kyseistä 
jätettä. Jätteen kuljettamisesta ja vastaanottamisesta saatavat kuitit tulee säilyttää ja 
pyydettäessä esittää ympäristönsuojeluviranomaiselle, jotta varmistutaan jätteiden asi-
anmukaisesta hävittämisestä. Jätelain 122 §:n perusteella valvontaviranomaisella tai 
tämän määräämällä viranhaltijalla on oikeus pyynnöstä saada jätelain tai sen nojalla 
annettujen määräysten noudattamisen valvontaa ja lain täytäntöönpanoa varten muun 
muassa tarpeelliset tiedot jätteen haltijalta taikka roskaantuneen alueen siivoamisvel-
volliselta.  
 
Jätelain 75 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamis-
velvollisen täyttämään velvollisuutensa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta.  
 
Jätelain 126 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo jätelakia 
taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta, jatka-
masta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyt-
tämään muulla tavoin velvollisuutensa sekä määrätä edellä tarkoitetulla tavalla menetel-
lyt palauttamaan ympäristö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta aiheutunut haitta. 
Tämän nojalla asianosaiset määrätään siivoamaan kiinteistöllä DD olevat jätteet.  
 
Jätelain 129 §:n mukaan valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen 
tarpeetonta, jätelain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, 
että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta kes-
keytetään tai kielletään. Koska asiasta annettuja kehotuksia ei ole noudatettu, valvonta-
viranomainen määrää asianosaiset täyttämään velvollisuutensa ja tehostaa päätöstä 
uhkasakolla. Uhkasakkolain 7 §:n mukaan, jos uhkasakko kohdistetaan useisiin asian-
osaisiin, kullekin on asetettava eri uhkasakko. Uhkasakon suuruutta harkittaessa on 
otettu huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus ja velvoitetun maksukyky (uhkasakko-
lain 8 §). Asianosaisille on varattu hallintolain 34 §:n mukaisesti tilaisuus tulla kuulluksi 
ja antaa selityksensä asiasta.  
 
Uhkasakkolain 18 §:ssä säädetään velvoitetun ilmoitusvelvollisuudesta omaisuuden tai 
sen käyttöoikeuden luovuttaessaan.  
 
Uhkasakkolain 19 §:ssä säädetään uhan asettaneen viranomaisen velvollisuudesta 
lähettää Maanmittauslaitokselle ilmoitus kiinteistöä koskevasta päävelvoitteesta ja sen 
tehosteeksi asetetusta uhasta.  
 
Jätelain 139 §:n mukaan muun muassa jätelain 75 §:n ja 125–128 §:ien nojalla tehtä-
vässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää.  
 

 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
 Jätelaki (646/2011): 5, 29, 72, 73, 75, 122, 126, 129, 137 ja 139 § 

Uhkasakkolaki (1113/1990): 6, 7, 8,18, 19, 22, 23 ja 24 §  
Hallintolaki (434/2003): 34, 59, 60 § 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
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 Muutoksenhaku  
 Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusai-

ka on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on tämän päätöksen liit-
teenä. 
 

Ote pöytäkirjasta 
 Asianosaiset (saantitodistuksella) 

Maanmittauslaitos 
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52 § Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Savojärven säännöstelypadon 

muuttamisesta luonnonvaraiseksi pohjapadoksi, tekokosken rakentamisesta se-
kä säännöstelyluvan lakkauttamisesta, Turun kaupunki, Pöytyä 
 

 Viite ESAVI/20998/2021 
 

 Lausuntopyyntö 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Pöytyän kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

sen lausuntoa Turun kaupungin hakemuksesta Savojärven säännöstelypadon muutta-
misesta luonnonvaraiseksi pohjapadoksi, tekokosken rakentamisesta sekä säännöste-
lyluvan lakkauttamisesta. Lausuntoa pyydetään 8.12.2021 mennessä.  
 
Lausunnolle on pyydetty lisäaikaa 10.12.2021 asti. 

 
 Hakemus 
 Turun kaupunki hakee vesilain mukaista lupaa Savojärven säännöstelypadon muutta-

miseksi luonnonmukaiseksi pohjapatorakenteeksi ja sen alapuolisen tekokosken raken-
tamiseksi sekä vanhan säännöstely luvan lakkauttamiseksi. Savojärvi sijaitsee Nousi-
aisten, Mynämäen ja Pöytyän kuntien alueella ja säännöstelypato Nousiaisten kunnan 
alueella.  
 
Lisäksi Turun kaupunki hakee pysyvää käyttöoikeutta hakemuksessa esitetyn pohjapa-
to- ja tekokoski rakenteen sijoittamiseksi kiinteistöjen xxx-xxx-xx-xx ja 538-891-2-1 alu-
eelle.  
 
Hanketta on valmisteltu ja sen suunnittelua on ohjattu Turun kaupungin ja 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä. Lupahakemussuunnitelman 

on laatinut Ecoriver Oy. 
 
Savojärvi on 124 hehtaarin suuruinen järvi, jonka pohjoisosasta 64 hehtaaria kuuluu 
Kurjenrahkan kansallispuistoon. Laskujokeen on 1950-luvulla rakennettu säännöstely-
pato Turun kaupungin vedensaannin turvaamiseksi. Savojärveltä vesi valuu etelään 
Järvijoen ja Ihavajoen kautta Aurajokeen, joka laskee mereen  
Turussa. Järvi on toiminut vuodesta 1951 lähtien Turun kaupungin varavesilähteenä, 
mutta tuota tarvetta ei enää ole Turun seudun vedenhankinnan perustuessa nykyään 
Virttaanharjulla tuotettavaan tekopohjaveteen. Säännöstelypato on käynyt tarpeetto-
maksi ja se on tarkoitus korvata pohjapadolla. 
 
Savojärven säännöstelypato korvataan luonnonmukaisella pohjapadolla hyödyntäen 
säännöstelypadon betonirakennetta patosydämenä ja rakennetaan kaloille ja muille 
vesieliöille kulkukelpoinen tekokoski pohjapadon harjan alapuolelle. Vanha betonipato 
muutetaan pohjapadoksi, jonka virtaaman säätö tapahtuu automaattisesti.  
Tarkoitukseen käytetään vanhaa betonista säännöstelypatoa hyödyksi. Betonirakentei-
ta ei pureta. Ainoastaan aukkojen väliseiniä leikataan ja muotoillaan sopivasti. Tavoit-
teena on rakentaa pohjapato mahdollisimman luonnonmukaisena niin, että järven kes-
kivedenkorkeus ei muutu. Padon keskimmäiseen aukkoon muotoiltava virtausaukko 
tulee toimimaan ali- ja keskivirtaamatilanteissa ja ylivirtaamatilanteissa vesi leviää koko 
pohjapadon leveydelle. 
 
Hanke mahdollistaa kalojen ja muiden vesieliöiden vaeltamisen Järvijoen ja Savojärven 
välillä. Hanke ei vaikuta järven keskivedenkorkeuteen, mutta pohja- 
patorakenne laskee hieman Savojärven pahimpia tulvavedenkorkeuksia ja kasvattaa 
hieman järven alimpia vedenkorkeuksia kuivakausien aikana. Kerran 20 
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vuodessa toistuva ylivedenkorkeus jää hankkeen valmistuttua voimassa olevan 

säännöstelyluvan vedenkorkeuden ylärajan alle. Alapuoliseen Järvijokeen 

hankkeella on positiivinen vaikutus virtaamavaihteluiden luonnonmukaistumisen vuoksi. 
Näin ollen hankkeella on positiivinen vaikutus sekä Savojärven että 

Järvijoen ekologiseen tilaan ja se helpottaa siten näiden vesimuodostumien vesienhoi-
dollisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi pohjapatorakenne vähentää 

huomattavasti padon hoitoon ja kunnossapitoon tarvittavaa työpanosta säännöstelypa-
toon verrattuna. Pohjapadon ja tekokosken rakennustyöt toteutetaan 

pääosin kuivatyönä loppukesällä johtaen Savojärvestä vesi lappoputkilla työ- 
maan alapuolelle, joten hankkeella ei ole merkittävää työnaikaista vaikutusta 

alapuoliseen vesistöön eikä myöskään Savojärven vedenkorkeuksiin. 
Säännöstelypadon harjalla ollut huoltosilta poistetaan ja epävirallinen kulkuyhteys sen 
kohdalta joen yli poistuu, mutta kulkuyhteys joen yli säilyy noin 50 metriä 

alempana olevan sillan kautta. 
 
Pohjapato, tekokoski ja kalatie rakennetaan kuivatyönä. Työajankohta on kesällä kui-
vana kautena, jolloin virtaama on pienimmillään ja järven pinta alimmillaan. Työn aikai-
seen ohijuoksutukseen on varauduttu kahdella halkaisijaltaan 150 mm:n lappoputkella, 
jolloin järven vedenpintaa ei tarvitse laskea ennakkoon. 
 

Hankkeen kohdealue sijaitsee pääosin Natura-alueella (FI0200084 Kurjen- 
rahka). Natura-alueelle aiheutuvien häiriövaikutusten minimoimiseksi rakentaminen 
ajoitetaan suolinnuston pesimäajan (15.2.–15.7.) ulkopuolelle. Hakemuksen 

mukaisesta säännöstelypadon luonnonmukaistamisesta ei aiheudu luonnonsuojelulais-
sa tarkoitettuja todennäköisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia niille luontoarvoille, 
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura-verkostoon. 
Näin ollen myöskään luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen varsinainen Natura-arvio ei 
ole tarpeen. 
 
Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan haitallisia seurauksia ja korvattavia edun- 
menetyksiä. Hankkeesta saadut yleiset hyödyt ovat huomattavat. Hankkeen toteutuk-
sesta aiheutuvat mahdolliset odottamattomat haitat ja vahingot pyritään 

sopimaan ja korvaamaan toteutuksen yhteydessä. 
 
Hakemus on nähtävillä osoitteessa: ylupa.avi.fi. 

 
Valmistelija: Ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine  
 
Ympäristönsuojelusihteerin lausuntoesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista ha-

kemuksesta. 
 
Hakemuksen mukaan säännöstelypadon korvaaminen pohjapadolla ja tekokosken ra-
kentaminen parantavat sekä Savojärven että järvijoen ekologista tilaa ja mahdollistaa 
kalojen ja muiden vesieliöiden liikkumisen vesistöjen välillä.  
 
Hakemuksen mukaan hanke ei vaikuta järven keskivedenkorkeuteen, mutta pohja- 
patorakenne laskee hieman Savojärven pahimpia tulvavedenkorkeuksia ja kasvattaa 
hieman järven alimpia vedenkorkeuksia kuivakausien aikana. 
 
Rakennustyö toteutetaan linnuston pesimäkauden ulkopuolella (15.2.–15.7.) ja työ teh-
dään kesällä kuivana kautena, jolloin virtaama on pienimmillään ja järven pinta mata-
limmillaan. Ennalta arvioiden rakentamistyöstä aiheutuu vain lyhyt aikaista vesistöhait-
taa vedensamennuksen ja uoman mataloitumisen muodossa.     
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Hankkeesta saatavien yleisten hyötyjen perusteella hankkeen toteuttaminen on kanna-
tettavaa.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan lausunto:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti lausuntoesityksen mukaisesti. 

 
Ote pöytäkirjasta 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue (avi.fi/sahkoiset-lomakkeet)  
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53 § Ilmoitusasiat 
  

Ilmoitusasiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 
 
Liite 5. 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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54 § Muut asiat 
  

• Seuraava ympäristönsuojelulautakunnan kokouksen ajankohta sovitaan 
myöhemmin  

• Ympäristönsuojelusihteerin viransijaiseksi ajalle 3.1.-31.12.2022 on valittu 
Katariina Räty 

 
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 §): 

§§  52–54 

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

§§ 48–50 

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 
   

§§ 48–50 

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. 

§§ 51 

 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. 

§§ - 

 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. 

 


