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Kokousaika Keskiviikko 20.7.2022 klo 18.05–18.55 

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

Saapuvilla olleet jäsenet   Läsnä Poissa 

Puheenjohtaja Tapio Luhtala x (K)  
Varapuheenjohtaja Laura Naire-Koivisto       x (S)  
Jäsenet: Valtteri Varjonen  x 
 Katri Manner       x (S)  
 Jukka Leino       x (S)  
 Maj-Len Heikka       x (K)  
 Jarkko Kankare       x (S)  
 Elina Kylämäki       x (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  x 
Nuorisovaltuuston edustaja  Julle Numminen  x 
Kunnanjohtaja Henri Partanen  x 
    
Pöytäkirjanpitäjä Katariina Räty     x (K)  
Muut läsnäolijat Helinä Mäkelä     x (K)  
    
Laillisuus ja päätösvaltaisuus § 16   

Pöytäkirjan tarkastustapa § 17   

Asiat § 18–22   

Allekirjoitukset    

 Tapio Luhtala  
Puheenjohtaja 

 Katariina Räty 
Pöytäkirjanpitäjä 

   
Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika 21.7.2022  

Allekirjoitukset    

 Elina Kylämäki  Maj-Len Heikka 

Pöytäkirjan nähtävänäolo 25.7.2022 kello 9.00–15.00 
(pöytäkirja nähtävänä ko. ajankohtana ottamalla yhteyttä pu-
helimitse vs. ympäristönsuojelusihteeriin p. 044 744 1131 tai 
vs. ympäristönsuojelutarkastajaan p. 044 744 1116) 

Todistaa  
 
Vs. ympäristönsuojelusihteeri   Katariina Räty 
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16 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:  
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

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

Kunnallislain 31 § 3 mom. mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä 
tavalla, jollei tarkastamisesta ole päätetty ohje- tai johtosäännössä. 
 
Kosken Tl kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimieli-
men päättämällä tavalla. 
 
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 Jarkko Kankare ja 

Elina Kylämäki. Sovitaan tarkastusaika kokouksessa, mikäli tarkastus ei onnistu ko-
kouksen yhteydessä.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   

 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maj-Len Heikka ja Elina Kylämäki. 
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18 § Päätös asetetun uhkasakon poistamisesta,                                        , Koski Tl 

 
 Asianosainen 

 
 
 
 
Taustatiedot 
Härkätien kuntayhtymän hallituksen valvontajaosto on 2.8.1995 § 59 myöntänyt ympä-
ristölupamenettelylain mukaisen ympäristöluvan                                   :lle polttonestei-
den jakeluasemalle. Polttonesteiden jakeluasema sijaitsee Kosken Tl kunnassa kiinteis-
töllä                                      osoitteessa                      .  
 
Jakeluasema on rekisteröity ympäristöhallinnon tietojärjestelmään ympäristönsuojelu-
sihteerin viranhaltijapäätöksellä 3.3.2020 § 7.  
 
Asian käsittely 
Kohteessa on käyty määräaikaistarkastuksella 25.5.2018. Tarkastuksesta tehdyssä 
tarkastuskertomuksessa (dnro 239-001/2018) toiminnanharjoittajaa on kehotettu selvit-
tämään, onko kiinteistöllä sulkuventtiilikaivo, merkitsemään öljynerotuskaivot, asenta-
maan näkyvälle paikalle sijaintikilpi, josta selviää mahdollisen sulkuventtiilin ja öljynero-
tuskaivojen sijainnit sekä lisäämään säiliöiden ilmaputkiin puuttuvat merkinnät säiliöiden 
sisällöstä. Toimenpiteet tuli toteuttaa 31.8.2018 mennessä. Tarkastuskertomuksessa 
todettiin lisäksi, että valtioneuvoston asetuksen 444/2010 mukaisesti jakeluasemalla 
tulee 1.1.2020 mennessä säiliöissä olla automaattinen pinnanmittaus, pesuhallin ja 
huoltohallin lattiakaivot on viemäröitävä omaan öljynerottimeen sekä öljynerottimissa 
täytyy olla hälytysjärjestelmä, jota voidaan seurata jatkuvasti. Lisäksi välittömästi öl-
jynerottimen jälkeen täytyy olla näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo. Sulkuventtiili on voi-
tava sulkea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa ja täyttöpaikka tulee päällystää standar-
dissa SFS 3352 määritetyllä kestopäällysteellä tai muulla vastaavan tasoisella kesto-
päällysteellä. Polttoaineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Täyttö-
paikka tulee viemäröidä öljynerottimeen. 
 
Tarkastuskertomuksessa todetaan, että toiminnanharjoittajan mukaan tarvittavat muu-
tostyöt tehdään todennäköisesti kesän 2019 aikana, jolloin rekisteröinti tehdään ennen 
muutostöiden aloittamista. 
 
Jakeluasemalle tehtiin rekisteröinti-ilmoituksen täydentämiseksi tarkastus 27.2.2020. 
Tarkastuksella todettiin, että edellä annettuja kehotuksia ei ollut noudatettu, eikä valtio-
neuvoston asetuksen 444/2010 vaatimuksia ollut täytetty 1.1.2020 mennessä. Toimin-
nanharjoittajan mukaan edellä mainituista puutteista johtuvat muutostyöt oli tarkoitus 
tehdä kesän 2019 aikana, mutta työ lykkääntyi urakoitsijasta johtuen. Toiminnanharjoit-
taja totesi tarkastuksella, että muutostyöt on tarkoitus tehdä vuoden 2020 aikana. 
 
Tarkastuksesta (27.2.2020) laadittiin tarkastuskertomus (dnro 367-003/2019), jossa 
annettiin seuraavat kehotukset, jotka tuli toteuttaa 30.9.2020 mennessä: 

- Toiminnanharjoittajan tulee selvittää, täyttääkö jakelualueen eri-

koisasfaltti asetuksessa vaaditut kriteerit. Mikäli ei täytä, jakelualue 

tulee päällystää standardissa SFS 3352 määritetyllä kestopäällys-

teellä tai muulla vastaavan tasoisella kestopäällysteellä. Tällainen 

on kestopäällyste, jonka alusrakenne varustetaan erillisellä tiivis-

tyskerroksella (HDPE-kalvo tai vastaava) 

- Säiliöiden täyttöpaikka tulee päällystää standardissa SFS 3352 

määritetyllä kestopäällysteellä tai muulla vastaavan tasoisella kes-
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topäällysteellä. Tällainen on kestopäällyste, jonka alusrakenne va-

rustetaan erillisellä tiivistyskerroksella (HDPE-kalvo tai vastaava) 

- Jakelualueen, korjaamotilan ja pesuhallin viemärilinjat tulee selvit-

tää ja niistä tulee laatia piirustukset  

- Täyttöpaikka tulee viemäröidä öljynerottimeen. Öljynerotin voi olla 

yhteinen jakelualueen öljynerottimen kanssa 

- Korjaamotilasta viemäröitäville jätevesille ja pesuhallista viemäröi-

täville jätevesille tulee olla kummallekin oma öljynerotin  

- Mikäli muutostöitten takia joudutaan vaihtamaan nykyiset öljynero-

tuskaivot, tulee uusien öljynerottimien olla I-luokan öljynerottimia, 

jos jätevedet johdetaan sadevesiviemäriin ja edelleen ojaan. Mikäli 

jätevedet johdetaan kunnan viemäriverkoston kautta jäteveden-

puhdistamolle, riittää II-luokan öljynerotin  

- Kaikkiin öljynerottimiin tulee asentaa jatkuvassa seurannassa ole-

vat täyttymishälyttimet 

- Toiminnanharjoittajan tulee selvittää, onko pesuhallin öljynerotti-

men läheisyydessä sijaitseva kaivo sulkuventtiilikaivo. Kaivo tulee 

pystyä avaamaan ja kaivon sisällä tulee olla merkinnät Ex-tilasta ja 

sulkuventtiilin auki-/kiinniasennosta 

- Viemärissä tulee olla välittömästi öljynerottimien jälkeen näytteen-

otto- ja sulkuventtiilikaivo. Mikäli niitä ei ole, tulee ne asentaa. 

Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo voi olla viemärilinjoille yhteinen, 

mikäli viemärilinjat yhdistyvät öljynerottimien jälkeen. Kaivo tulee 

pystyä avaamaan ja kaivon sisällä tulee olla merkinnät Ex-tilasta ja 

sulkuventtiilin auki-/kiinniasennosta 

- Säiliöihin tulee asentaa automaattiset pinnanmittausjärjestelmät 

- Öljynerotuskaivojen ja sulkuventtiilikaivojen sijainnit tulee merkitä 

sijaintikilpeen, joka tulee asentaa helposti havaittavaan paikkaan 

(esimerkiksi mittarikatokseen)  

- Puuttuvat säiliöiden sisällön merkintäkyltit tulee asentaa ilmaput-

kiin 

Toiminnanharjoittajaan oltiin yhteydessä puhelimitse 22.10.2020. Toiminnanharjoittajan 

mukaan annettuja kehotuksia ei ole noudatettu. Toiminnanharjoittaja ei myöskään 

osannut sanoa suunniteltua aikataulua muutostöille.    

Toiminnanharjoittajalle lähetettiin 26.10.2020 hallintolain mukainen kuulemiskirje, jolla 

asianosaiselle varattiin oikeus tulla kuulluksi ja antaa vastineensa asiassa ennen kuin 

asia käsitellään ympäristönsuojelulautakunnassa ympäristönsuojelulain mukaisen mää-

räyksen antamiseksi ja uhkasakon asettamiseksi. Kuulemiskirje lähetettiin saantitodis-

tuksella 26.10.2020 (dnro 296-001/2020). Kuulemiskirje on noudettu 28.10.2020 ja 

saantitodistus on palautunut postista 16.11.2020 (dnro 296-003/2020). Mahdollinen 

vastine tuli antaa 21 päivän kuluessa kuulemiskirjeen tiedoksi saamisesta. Asianosai-

nen ei toimittanut vastinetta asiassa. 

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta antoi 9.12.2020 § 78 toiminnanharjoittajille 
määräyksen asetuksen 314/2020 noudattamiseksi 20 000 euron suuruisen uhkasakon 
uhalla. Määräyksen mukaan toiminnanharjoittajien tuli tehdä puuttuvat muutostyöt 
30.6.2021 mennessä. 
 
Kohteessa käytiin tarkastuksella 29.10.2021, jolloin todettiin, ettei määräystä ollut nou-
datettu seuraavilta osin:  
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- Täyttöpaikan ja piha-alueen päällystäminen 
- Viemärilinjojen piirustusten laatiminen ja toimittami-

nen kunnan ympäristönsuojeluun 

- Jatkuvasti seurattavan hälytysjärjestelmän asentami-

nen jakelualueen ja säiliöiden täyttöpaikan öljynerot-

timeen 

- Auki/kiinni -merkintöjen sekä jatkokaran/-vivun asen-

taminen sulkuventtiilikaivoihin 

- Jatkuvasti seurattavan pinnanmittausjärjestelmän 

asentaminen polttonestesäiliöihin 

- Öljynerotus- ja sulkuventtiilikaivojen sijainnit osoitta-

van sijaintikilven asennus helposti havaittavaan paik-

kaan 

- Puuttuvien säiliöiden sisällön merkintäkylttien asen-

nus ilmaputkiin 

 

Koska osaa toimista ei ollut saatu toimitusvaikeuksien vuoksi toteutettua, ei uhkasakon 

tuomitsemista viety lautakunnan käsiteltäväksi. Edellä listatut toimet kehotettiin toteut-

tamaan 31.3.2022 mennessä. 

Tarkastukset 

Kohteessa käytiin tarkastuksella 11.4.2022 jolloin todettiin, että määräystä ei ole nouda-
tettu seuraavilta osin:  

- Täyttöpaikan ja piha-alueen päällystäminen 
- Viemärilinjojen piirustusten laatiminen ja toimittami-

nen kunnan ympäristönsuojeluun 

- Jatkuvasti seurattavan hälytysjärjestelmän käyttöön-

oton suorittaminen loppuun (ohjelmointi yms. tarvitta-

vat seikat) 

- Auki/kiinni -merkintöjen lisääminen sulkuventtiilikai-

voihin 

- Öljynerotus- ja sulkuventtiilikaivojen sijainnit osoitta-

van sijaintikilven asennus helposti havaittavaan paik-

kaan 

- Puuttuvien säiliöiden sisällön merkintäkylttien asen-

nus ilmaputkiin 

 

Toiminnanharjoittajalle lähetettiin 13.4.2022 hallintolain mukainen kuulemiskirje, jolla 
asianosaiselle varattiin oikeus tulla kuulluksi ja antaa vastineensa asiassa ennen kuin 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta käsittelisi asetetun uhkasakon tuomitsemisen 
maksettavaksi ja uuden uhkasakon asettamisen määräyksen tehostamiseksi. Kuule-
miskirje lähetettiin saantitodistuksella 13.4.2022 (dnro 296-006/2020). Kuulemiskirje on 
noudettu 3.5.2022. Mahdollinen vastine tuli antaa 21 päivän kuluessa kuulemiskirjeen 
tiedoksi saamisesta. Asianosainen ei toimittanut vastinetta asiassa. 
 
Kohteessa käytiin tarkastuksella 15.6.2022 ennen asian käsittelemistä Kosken Tl ympä-
ristönsuojelulautakunnassa, koska oli tiedossa, että edellisen tarkastuksen jälkeen 
puuttuvia toimenpiteitä oli sittemmin toteutettu. Tarkastuksella laaditussa tarkastusker-
tomuksessa (dnro 296-008/2020) on todettu, että 11.4.2022 havaituista puuttuvista toi-
menpiteistä oli nyt saatu täyttöpaikan piha-alue päällystettyä, auki/kiinni -merkinnät oli 
lisätty sulkuventtiilikaivoihin, öljynerotus- ja sulkuventtiilikaivojen sijainnit osoittava si-
jaintikilpi oli asennettu helposti havaittavaan paikkaan (mittarikatos) sekä puuttuvat säi-
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liöiden sisällön merkintäkyltit oli asennettu ilmaputkiin. Kosken Tl ympäristönsuojelulau-
takunnan päätöksellä 9.12.2020 § 78 annetun määräyksen toimenpiteistä on osittain 
toteutumatta viemärilinjojen piirustusten laatiminen ja toimittaminen kunnan ympäris-
tönsuojeluun sekä öljynerottimeen asennettavan jatkuvassa seurannassa olevan täyt-
tymishälyttimen asennustyön saattaminen loppuun. Tarkastukselle osallistuneen muu-
tostöitä toteuttavan yrittäjän mukaan viemärilinjojen piirustukset on tilattu pienyrittäjältä, 
mutta niiden toimittaminen on viivästynyt toiminnanharjoittajasta riippumattomista syis-
tä. Jatkuvasti seurattava hälytysjärjestelmä on asennettu, mutta hälytyksiä ei ole vielä 
saatu teknisten ongelmien takia ohjattua toiminnanharjoittajien puhelimiin.  
 
Kohteeseen tehtiin jälleen tarkastus 6.7.2022, koska kohteessa tehtäviä muutostöitä 
toteuttava yrittäjä ilmoitti saaneensa hälytysjärjestelmästä ohjattua hälytykset toimin-
nanharjoittajan puhelimeen. Tarkastuskertomuksessa (dnro 296-009/2020) voitiin tode-
ta, että öljynerotinkaivoihin asennetusta hälytysjärjestelmästä ilmoitukset ohjautuivat 
toiminnanharjoittajan puhelimeen. Voidaan todeta, että asianosainen on pääosin täyttä-
nyt velvollisuutensa, ja noudattamatta jääneen osan merkitys on asiakokonaisuus huo-
mioon ottaen vähäinen, jolloin uhkasakosta voidaan luopua. Lisäksi noudattamatta jää-
neelle osalle on esitetty pätevä toiminnanharjoittajasta riippumaton syy.  
 
Toiminnanharjoittajan tulee kuitenkin toimittaa viemärilinjojen piirustukset viipymättä 
niiden valmistuttua Kosken TL ympäristönsuojeluun.  
 
Päätöksen liitteet: 
Liite 1.1. Tarkastuskertomus 11.4.2022 (dnro 180-001/2022) 
Liite 1.2. Tarkastuskertomus 15.6.2022 (dnro 296-008/2020) 
Liite 1.3. Tarkastuskertomus 6.7.2022 (dnro 296-009/2020) 
 

  
Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Katariina Räty 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 

  

 Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että asianosaisen nimiin kiinteistölle                 a             
asetettu uhkasakko poistetaan, koska asianosainen on pääosin noudattanut hänelle 
annettua päävelvoitetta toteuttaa valtioneuvoston asetuksen 314/2020 vaatimat muu-
tostyöt Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 9.12.2020 § 78 antaman määräyksen 
mukaisesti.  
 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta toimittaa Maanmittauslaitokselle ilmoituksen 
päävelvoitteen täyttämisestä ja uhkasakon poistamisesta kiinteistöä                 koske-
van merkinnän poistamiseksi kiinnityksistä pidettävästä rekisteristä. 
 
Päätöksen perustelut 
Asianosainen on pääosin noudattanut annettua päävelvoitetta, joten asetettu uhkasak-
ko poistetaan. Noudattamatta jääneen osan merkitys on kokonaisuus huomioon ottaen 
vähäinen, jolloin uhkasakosta voidaan luopua. Lisäksi noudattamatta jääneelle osalle 
on esitetty pätevä toiminnanharjoittajasta riippumaton syy. 
 
Uhkasakkolain (1113/1990) 19 §:n mukaan Maanmittauslaitokselle tulee ilmoittaa kiin-
teistöä koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän 
tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. Uhan asettaneen viranomaisen on 
lähetettävä vastaava ilmoitus asiaa koskevista myöhemmistä päätöksistä ja päävelvoit-
teen täyttämisestä. 
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojelu-
vaatimuksista (314/2020) 
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Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 10, 175, 184, 185, 190 § 
Uhkasakkolaki (1113/1990): 6, 8,18, 19, 22, 23 ja 24 §   
Hallintolaki (434/2003): 34 § 
Palavien nesteiden jakeluasemastandardi SFS 3352 
Ympäristöopas 2006: Asfalttiset ympäristönsuojausrakenteet, Suomen ympäristökes-
kus, Helsinki 2006 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
Muutoksenhaku  
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus-
aika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on tämän päätöksen 
liitteenä. 

  
Ote pöytäkirjasta 
 Asianosainen (saantitodistuksella) 

Maanmittauslaitos 
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19 § Päätös asetetun uhkasakon poistamisesta, AA, EE, Pöytyä 
  

Asianosaiset 
AA 
 
EE 
 
 
Taustatiedot 
Pöytyän rakennusvalvonta on 7.1.2020 antanut kiinteistön DD silloisille omistajille AA, 
BB ja CC purkukehotuksen, jonka mukaan kiinteistöllä olleet huonokuntoiset rakennuk-
set oli purettava ja kaikki rakennus- ja purkujäte oli kuljetettava asianmukaiseen käsitte-
lyyn 1.4.2020 mennessä. 
 
Kosken Tl ympäristönsuojeluun oli 2.4.2020 ilmoitettu romuautoista, purkujätteistä ja 
traktorista vuotavasta öljystä kiinteistöllä DD. 
 
Asian käsittely 
Kiinteistölle 2.4.2020 tehdyllä tarkastuksella todettiin kiinteistöllä olevan mm. täysiä 
jätesäkkejä (sisältöä ei tarkastettu), romuautoja, autonrenkaita sekä purkujätettä kah-
dessa eri kasassa. 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. Tarkastuksen jälkeen oli käyty puhelinkeskustelu yhden kiinteistön omistajan 
kanssa (AA). Hänen mukaansa maahan on voinut valua pieni määrä öljyä koneen il-
maamisen yhteydessä. Traktori on käyttökuntoinen. Kiinteistön omistajan mukaan trak-
tori voidaan siirtää tiivispohjaiseen halliin. Sittemmin todettiin, että traktori oli siirretty 
halliin. Tarkastuksen perusteella kiinteistön omistajille lähetettiin 3.4.2020 siivouskeho-
tus (dnro 108-001/2020), jossa kehotettiin poistamaan kaikki käytöstä poistetut tavarat 
ja muut mahdolliset jätteet 31.8.2020 mennessä. 
 
Kosken Tl ympäristönsuojelu ja Pöytyän rakennusvalvonta suorittivat 19.5.2021 yhdes-
sä ympäristökatselmuksen, jolloin todettiin kiinteistöllä DD olevan edelleen ainakin pur-
kujätekasat molemmin puolin tietä. Romuautot, jätesäkit ja renkaat ovat olleet varasto-
rakennusten vieressä kauempana tiestä, joten niiden osalta tilannetta ei ympäristökat-
selmuksella varmennettu. Katselmuksen perusteella kiinteistön omistajille lähetettiin 
21.5.2021 siivouskehotus (dnro 108-002/2021), jonka mukaan kiinteistöltä tuli poistaa 
kaikki käytöstä poistetut tavarat sekä muut mahdolliset jätteet 31.8.2021 mennessä.  
 
Annetun siivouskehotuksen noudattamisen valvomiseksi kiinteistöllä suoritettiin tarkas-
tus 29.9.2021, johon osallistuivat ympäristönsuojelutarkastaja, Pöytyän kunnan raken-
nustarkastaja-rakennusmestari ja yksi kiinteistön omistajista (AA). Tarkastuksella todet-
tiin, että annettua siivouskehotusta ei ollut kokonaisuudessaan noudatettu. Tarkastuk-
sella todettiin, että jätesäkit, autonrenkaat ja romuautot oli siivottu pois. Rakennusten 
purkujätekasat olivat kuitenkin edelleen kiinteistöllä. Tarkastuskertomuksessa todettiin, 
että koska annettuja siivouskehotuksia ei ollut kaikilta osin noudatettu, asia viedään 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan käsittelyyn. 
 
Kiinteistön omistajille lähetettiin 1.10.2021 hallintolain mukainen kuulemiskirje, joilla 
asianosaisille varattiin oikeus tulla kuulluksi ja antaa vastineensa asiassa ennen kuin 
asia käsiteltäisiin ympäristönsuojelulautakunnassa jätelain mukaisen määräyksen an-
tamiseksi ja uhkasakon asettamiseksi. Kuulemiskirjeet (dnro 108-004/2020) lähetettiin 
kullekin kiinteistön omistajalle saantitodistuksella. Mahdollinen selvitys tuli toimittaa 21 
päivän kuluessa kirjeen tiedoksi saamisesta. Yksi asianosainen oli noutanut kuulemis-
kirjeen 5.10.2021 ja saantitodistus on palautunut Postista 25.10.2021 (dnro 108-
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006/2020). Koska muiden kiinteistön omistajien saantitodistuksia ei ollut palautunut, 
lähetettiin heille 1.11.2021 postitse uusi kuulemiskirje (dnro 108-006/2020). Mahdolli-
nen selvitys pyydettiin toimittamaan 21 päivän kuluessa kuulemiskirjeen tiedoksisaan-
nista. Asianosaiset eivät antaneet asiassa vastinetta. 
 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on päätöksellään 8.12.2021 § 51 määrännyt 
jätelain (646/2011) 75 §:n ja 126 §:n perusteella asianosaiset siivoamaan kiinteistöltä 
jätteet 30.4.2022 mennessä. Kohteesta tuli poistaa purkujätteet ja purettujen rakennus-
ten perustukset. Lisäksi tuli siivota mahdolliset muut käytöstä poistetut tavarat. Jätelain 
129 §:n ja uhkasakkolain (1113/1990) 6 §:n ja 7 §:n nojalla kullekin asianosaiselle ase-
tettiin 4 000 euron uhkasakko määräyksen tehostamiseksi. 
 
Tarkastukset 
Kohteessa suoritettiin tarkastus 31.5.2022. Määräyksen kohteena oleva kiinteistö on 
siirtynyt EE ja AA omistukseen. Todettiin, että pellon laidassa sijainneet saunaraken-
nuksen sekalaiset purkujätteet oli siivottu kokonaisuudessaan pois. Vanhan navetan 
purkukasa oli suurimmaksi osaksi siivottu, mutta jäljellä oli vielä jonkin verran sekalais-
ta purkujätettä. Tarkastuksella todettiin, että loputkin purkujätteet tulee siivota pois. 
 
Asianosaiset totesivat tarkastuksella, että loput purkujätteet viedään pois, kun paikalle 
saadaan kaivinkone. He kertoivat, että siitä oli jo keskusteltu paikallisen yrittäjän kans-
sa. Toinen kiinteistön omistajista soitti tarkastuksen jälkeen, että kaivinkone ja muu 
tarvittava kalusto saadaan paikalle todennäköisesti kahden viikon kuluessa. Puheli-
messa sovittiin, että Kosken Tl ympäristönsuojeluun ilmoitetaan heti, kun loput purku-
jätteet on siivottu, että ympäristönsuojelutarkastaja tai -sihteeri voi käydä paikalla to-
dentamassa siivouksen, mikäli kiinteistö siivotaan ennen lautakuntakäsittelyä. 
 
Kiinteistön omistajille lähetettiin 6.6.2022 hallintolain mukainen kuulemiskirje, joilla asi-
anosaisille varattiin oikeus tulla kuulluksi ja antaa vastineensa asiassa ennen kuin ym-
päristönsuojelulautakunnassa käsiteltäisiin asetetun uhkasakon tuomitseminen makset-
tavaksi ja mahdollisen uuden uhkasakon asettamista annetun siivousmääräyksen te-
hostamiseksi. Kuulemiskirjeet (dnro 108-012/2020) lähetettiin kiinteistön omistajille 
saantitodistuksella. Mahdollinen selvitys tuli toimittaa 21 päivän kuluessa kirjeen tie-
doksi saamisesta. Kuulemiskirjeet oli noudettu 8.6.2022 ja 10.6.2022. Toinen saantito-
distuksista palautui postista 22.6.2022 (dnro 108-013/2020).  
 
Asianosainen soitti ympäristönsuojelusihteerille 22.6.2022 ja ilmoitti, että kiinteistöltä on 
siivottu loput rakennusjätteet. Kohteessa suoritettiin tarkastus samana päivänä, koska 
asiaa oli määrä käsitellä seuraavassa ympäristönsuojelulautakunnan kokouksessa. 
 
Tarkastuksella todettiin, että vanhan navetan purkukasasta oli nyt jäljellä kaksi beto-
niharkkoa ja yksi betoninen kaivonrengas, jotka näkyvät tarkastuskertomuksen (dnro 
108-015/2020) liitteenä olevissa kuvissa. Kaikki muu purkujäte on siivottu kiinteistöltä 
pois. Kiinteistön yleisilmettä voidaan pitää siistinä ja tehtyä siivousta riittävänä. Tarkas-
tuksella todettiin, että siivousmääräystä on noudatettu.  
 
 
 
Päätöksen liitteet: 
Liite 2.1 Tarkastuskertomus 31.5.2022 tarkastukselta, lähetetty 1.6.2022 (dnro 108- 
011/2020)  
Liite 2.2. Tarkastuskertomuksen (dnro 108-011/2020) liite, valokuvat 31.5.2022 
Liite 2.3. Tarkastuskertomus 22.6.2022 tarkastukselta, lähetetty 27.6.2022 (dnro 108- 
015/2020)  
Liite 2.4. Tarkastuskertomuksen (dnro 108-015/2020) liite, valokuvat 22.6.2022 
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Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Katariina Räty  
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:  

 

 Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että asianosaisten nimiin kiinteistölle DD asetettu 
uhkasakko poistetaan, koska asianosaiset ovat noudattaneet heille annettua päävelvoi-
tetta siivota kiinteistö Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 8.12.2021 § 51 anta-
man määräyksen mukaisesti.  
 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta toimittaa Maanmittauslaitokselle ilmoituksen 
päävelvoitteen täyttämisestä ja uhkasakon poistamisesta kiinteistöä DD koskevan mer-
kinnän poistamiseksi kiinnityksistä pidettävästä rekisteristä.  
 
Päätöksen perustelut 
Asianosainen on noudattanut annettua päävelvoitetta, joten asetettu uhkasakko poiste-
taan. Kiinteistöiltä on siivottu määräyksen mukaiset jätteet. 
 
Uhkasakkolain 19 §:n mukaan Maanmittauslaitokselle tulee ilmoittaa kiinteistöä koske-
vasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi  
kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. Uhan asettaneen viranomaisen on lähetettävä  
vastaava ilmoitus asiaa koskevista myöhemmistä päätöksistä ja päävelvoitteen täyttä-
misestä. 
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
Jätelaki (646/2011): 5, 72, 73, 75, 126, 129, 137, 138 ja 139 §  
Uhkasakkolaki (1113/1990): 19 ja 22–24 §  
Hallintolaki (434/2003): 34 § 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti.  

 
Muutoksenhaku  
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusai-
ka on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on tämän päätöksen  
liitteenä. 
 

Ote pöytäkirjasta 
 Asianosainen (saantitodistuksella)  

Maanmittauslaitos 
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  20 § Päätös maa-ainesluvan vakuuden hyväksymisestä sekä vanhan maa-ainesluvan vakuu-
den vapauttamisesta 

  
Asianosaiset 

 1 kpl 
 

Maa-ainesluvan mukainen vakuus 
Kosken Tl kunnanhallitus on myöntänyt kiinteistölle                              maa-aineslain 
mukaisen luvan 11.4.2011 § 70                                  :lle. Maa-aineslupa on siirtynyt        
i                           :lle (2776812-4). Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on 
16.2.2022 § 5 myöntänyt                                    :lle maa-aineslain mukaisen luvan hie-
kan ja soran ottoon kiinteistölle                                . 
 
Maa-ainesluvissa on edellytetty luvan haltija toimittamaan maa-aineslain 12 §:n mukai-
nen vakuus lain 11 §:n nojalla lupapäätösten noudattamiseksi sekä maisemoinnin to-
teuttamiseksi annettujen määräysten toteutumisen varmistamiseksi. Vakuudella kate-
taan muun muassa lupamääräysten mukainen ottamisalueen maisemointi ottamistoi-
minnan jälkeen siinä tapauksessa, että luvan haltija ei suorita luvan mukaista jälkihoi-
tovelvoitetta. 

 
Maa-aineslain 12 §:n nojalla määrätyn vakuuden tulee valtioneuvoston asetuksen 
maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 8 § 2 momentin mukaan olla voimassa siihen 
saakka kunnes kaikki luvan ja sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus 
on lopputarkastuksessa hyväksytty. 
 
Maa-aineslain 12 §:n mukaisen vakuuden 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden 
suorittamiseksi hyväksyy maa-aineslain mukainen lupaviranomainen. Maa-aineslain 
(555/1981) 7 §:n ja 14 §:n mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena toimii kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen. 

 
Toiminnanharjoittaja on toimittanut uuden vakuuden 28.6.2022 (dnro: 271-020/2021). 
 
Liite 3. Yhteenveto hyväksyttävästä ja vapautettavasta vakuudesta 
 

Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Katariina Räty 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 

Ympäristönsuojelulautakunta päättää hyväksyä liitteen 3 mukaisen vakuuden. 
 
Samalla aikaisemman luvan mukainen liitteessä 3 yksilöity vakuus palautetaan 
pankille. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
Maa-aineslaki (555/1981) 7, 11, 12 ja 14 § 
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 8 § 
 
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
Vakuuksien hyväksymisestä peritään voimassa olevan Kosken Tl ympäristönsuojelu-
lautakunnan maksutaksan mukainen 100 €:n maksu (Kosken Tl kunnanvaltuusto 
14.11.2016 53 §). 

 
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 
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21 § Ilmoitusasiat 
  

Ilmoitusasiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 
 
Liite 4. 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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22 § Muut asiat 

 
 - Siivouksesta määrääminen, kiinteistöt FF ja GG ja HH 

- Rakennuslautakunnan ympäristökatselmuksella 2022 esiin nousseet kohteet 
- Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin 

 
Oheismateriaali 1. Tarkastuskertomuksen (dnro 245-005/2019) liite, valokuvat tar-
kastukselta 25.5.2022  
Oheismateriaali 2. Pöytäkirjaotteet rakennuslautakunnan ympäristökatselmukselta 

 
 

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 §): 

§§  21–22 

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

§§ 16–17 

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 
   

§§ 16–17 

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. 

§§ 19–20 

 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. 

§§ 18 

 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. 

 


