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Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

Kokousaika Keskiviikko 13.4.2022 klo 18.04–18.35 

Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto (K) ja sähköinen toimintaympäristö 
(S) 

Saapuvilla olleet jäsenet   Läsnä Poissa 

Puheenjohtaja Tapio Luhtala K  
Varapuheenjohtaja Laura Naire-Koivisto  x 
Jäsenet: Valtteri Varjonen S  
 Katri Manner K  
 Jukka Leino S  
 Maj-Len Heikka S  
 Jarkko Kankare S  
 Elina Kylämäki S  
Muut saapuvilla olleet    
Varajäsenet: Eemeli Kulo  x 
 Anu Laakso  x 
 Joonas Rantala  x 
 Riina Paju  x 
 Toni Tikkanen  x 
 Taru Sahla  x 
 Petri Prusila  x 
 Eeva Sankari  x 
    
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Pietilä  x 
Kunnanhallituksen edustaja Pertti Kujala K  
Nuorisovaltuuston edustaja  Julle Numminen          S  
Kunnanjohtaja Henri Partanen S  
    
Pöytäkirjanpitäjä Katariina Räty K  
Muut läsnäolijat Jonna Hostikka  x 
    
    
Laillisuus ja päätösvaltaisuus § 9   

Pöytäkirjan tarkastustapa § 10   

Asiat § 11–15   

Allekirjoitukset    

 Tapio Luhtala 
Puheenjohtaja 

 Katariina Räty 
Pöytäkirjanpitäjä 

   
Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika 14.4.2022  

Allekirjoitukset    

 Katri Manner  Elina Kylämäki 

Pöytäkirjan nähtävänäolo 19.4.2022 kello 9.00–15.00 

Todistaa 

Vs. ympäristönsuojelusihteeri Katariina Räty 
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Käsiteltävät asiat 
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Liitteet ja oheismateriaalit 
Liite 1.1 
 
Liite 1.2 

Ympäristönsuojelulautakunnan 1. neljänneksen osavuosiraportti vuodelta 
2022 
Ympäristönsuojelulautakunnan 1. neljänneksen toteuma vuodelta 2022 

Liite 2 
Liite 3 

Vastine 
Ilmoitusasiat 

  
Oheismateriaali 1 
Oheismateriaali 2 

Kosken ysltk. päätös 27.6.2017 §73 
Turun hallinto-oikeuden päätös 30.5.2018 

Oheismateriaali 3  Tiedoksi: Kuntalaskutus lopullinen 2021 
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9 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:  
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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10 § 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:   

 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katri Manner ja Elina Kylämäki. 
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11 § Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.1.-31.3.2022 
 

Kosken Tl kunnanhallitus on 7.6.2021 § 101 antanut ohjeet osavuosiraporttien laatimi-
sesta. Vuodesta 2021 lähtien hallintokuntien tulee raportoida kunnanhallitukselle ta-
lousarvion tehtävätason toteutuminen 31. maaliskuuta, 30. kesäkuuta sekä 30. syys-
kuuta toteutumien mukaan. 
 
Ympäristönsuojelu on valmistellut ympäristönsuojelulautakunnan vuoden 2022 1. nel-
jänneksen osavuosiraportin, joka on esityslistan liitteenä 1.1. ja toteuman, joka on esi-
tyslistan liitteenä 1.2.  
 
Liite 1.1  Ympäristönsuojelulautakunnan 1. neljänneksen osavuosiraportti vuodelta 

2022 
Liite 1.2 Ympäristönsuojelulautakunnan 1. neljänneksen toteuma vuodelta 2022 
 

Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Katariina Räty 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:  

Lautakunta antaa kunnanhallituksille toiminastaan oheisten liitteiden 1.1 ja 1.2 mukai-
sen 1. neljänneksen osavuosiraportin. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösehdotuksen 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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12 § Päätös ympäristöluvan rauettamisesta,                   , Aura 

 
Asia 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston                        13.12.2006 
§ 99 myöntämän sikalan ympäristöluvan ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mu-
kainen raukeaminen toiminnan loputtua.  
 
Päätöksen saaja 
 
 
Laitos ja sen sijainti 
Eläinsuoja on sijainnut Auran kunnassa kiinteistöllä  
 
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 takia myös ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisen luvan raukeamisen ratkaisee 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta. 
 
Asian vireille tulo 
Ilmoitus toiminnan lopettamisesta on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojeluun 
8.2.2021, jolloin asia on tullut vireille.  
 
Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaosto on 13.12.2006 § 99 myön-
tänyt                         ympäristöluvan 550 lihasian eläinsuojalle. 
 
Ympäristöluvan lupamääräyksessä 13 on edellytetty, että toiminnan lopettamisesta tu-
lee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 13. lupamääräyksen perusteluis-
sa todetaan, että toiminnan lopettaminen tilalla edellyttää mm. sitä, että toimintaan liitty-
neet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu. 
 
Toiminnan tämänhetkinen tilanne 
Ilmoituksen mukaan toiminta lopetettiin helmikuussa 2017. Ympäristölupa on haluttu 
pitää voimassa muutaman vuoden tämän jälkeen, mikäli tuotantoa olisi päätetty vielä 
jatkaa. Eläinsuojaa pidetään varastona. Lietelantasäiliötä käytetään välivarastona lan-
nan vastaanotossa. 
 
ILMOITUKSEN KÄSITTELY 
Ilmoituksesta tiedottaminen 
Koska asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun, tiedottamista ei tarvita. 
(YSL 96 § 1 mom., 4. kohta) 
 
Tarkastukset ja selvitykset 
Toiminnanharjoittaja on toimittanut ilmoituksen toiminnan lopettamisesta. Kohteessa ei 
ole käyty tarkastuksella ilmoituksen takia. 
 
Lausunnot 
Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja. 
 
Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Katariina Räty 
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Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöjaoston 13.12.2006 myöntämä ympäristölupapäätös § 99                          rau-
keaa. 
 
Päätöksen perustelut 
Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lupaviranomainen voi päät-
tää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. Ym-
päristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa harjoit-
tanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksella säädetyn yksi-
löidyn velvoitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä 
toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympäristölupa ei sisällä riittä-
viä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on annettava tätä 
tarkoittavat määräykset. 
 
Ympäristöluvan lupamääräyksissä todetaan, että lopettamisesta on ilmoitettava kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lupamääräysten perusteluissa todetaan, että toimin-
nan lopettaminen tilalla edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja 
varastoidut jätteet on poistettu. Toiminnanharjoittaja on toimittanut ilmoituksen toimin-
nan lopettamisesta Kosken Tl kunnan ympäristönsuojeluun 8.2.2022. Ilmoituksessa 
kerrotaan, että toiminta tilalla on lopetettu vuoden 2017 helmikuussa. Sikala toimii nyt 
varastokäytössä ja lietelantasäiliötä käytetään nykyisin lannan vastaanoton välivarasto-
na. Ympäristölupa sisältää riittävät määräykset toiminnan lopettamiseksi, joten päätök-
sessä ympäristöluvan raukeamisesta ei ole tarvetta antaa toiminnan lopettamista kos-
kevia 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 käsitte-
lystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväksymän Kosken Tl ympäris-
tönsuojelulautakunnan maksutaksan mukainen 100 €:n maksu. 
 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
 
Päätöksen antaminen 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 21.4.2022. Päätöksestä kuulutetaan 
Kosken Tl kunnan internetsivuilla ympäristönsuojeluviranomaisen sähköisellä ilmoitus-
taululla. 
 
Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 
30.5.2022. 
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Jäljennös päätöksestä 
Toiminnanharjoittaja 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Auran kunta, kunnanhallitus 
Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu 
 
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla, internetissä ja lehdessä 
Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsivut) 
Auran kunnan internetsivut 
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13 § 
(ei julki-
nen) 

Vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymisestä määrääminen ja uhkasakon 
asettaminen 
 

 Esitys vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymisen määräämisestä ja uhkasakon 
asettamisesta salataan, sillä se sisältää luottamuksellista tietoa päätöksen kohteena 
olevan elämäntilanteeseen liittyvistä tekijöistä.  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 

  

 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
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14 § Ilmoitusasiat 
  

Ilmoitusasiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 
 
Liite 3. 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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15 § Muut asiat 
  

• Tiedoksi vuoden 2021 lopullinen kuntalaskutus 

• Seuraava ympäristönsuojelulautakunnan kokouksen ajankohta sovitaan 
myöhemmin 

• Muut asiat 
 

Oheismateriaali 3 Tiedoksi: Kuntalaskutus lopullinen 2021 
 

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. 
 
 



48 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 2/2022 
Ympäristönsuojelulautakunta 13.4.2022 
  

 
 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

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 §): 

§§  14–15 

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

§§ 9–11 

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 
   

§§ 9–11 

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. 

§§ 13 

 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. 

§§ 12 

 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. 

 


