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Päätös ympäristönsuojelulain 120 §:n mukaisen poikkeuksellisen tilanteen ilmoituksesta 
 

Ilmoituksen tekijä 
 AA 

 

Ilmoitetun toiminnan sijainti 
 Kosken Tl kunnassa kiinteistöllä Vamma 284-404-1-64 osoitteessa AA, Koski Tl.  

 
Ilmoitusvelvollisuus ja viranomaisen toimivalta 

 Ympäristönsuojelulain 120 §:n mukaan, jos rakennelman tai laitteen purkamisesta 
toiminnassa, joka ei ole luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää, 
aiheutuu tai uhkaa aiheutua päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua 
välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai 
ominaisuuksien vuoksi tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa, on 
toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  
 
Asiassa toimivaltainen viranomainen on Kosken Tl kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen eli Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta. 
Kosken Tl kunnan hallintosäännön 9 luvun 10 §:ssä ympäristönsuojelusihteerille 
on annettu oikeus päättää ympäristönsuojelulain (527/2014) 118-120 §:n 
mukaisista ilmoitusasioista. 
 

Ilmoituksen vireille tulo 
 Ilmoitus on tullut ensimmäisen kerran vireille 25.1.2022 (dnro 056-001/2022). 

Ilmoituksen liitteenä oli VPK:n lausunto. Sama ilmoitus tuli vireille 12.5.2022 (dnro 
056-004/2022), koska rakennusta ei pystytty suunnitelmien mukaisesti polttamaan 
aiottuna ajankohtana. 
 

Ilmoitettu toiminta  
 Ilmoittaja hakee lupaa polttaa kiinteistöllä Vamma 284-404-1-64 sijaitsevan 

vanhan asuinrakennuksen VPK:n harjoituspolttokohteena. Ilmoituksen mukaan 
rakennus on käyttökelvoton, ja ollut tyhjillään yli 10 vuotta. Kosken Tl VPK on 
ilmoittanut, että rakennukset sopivat savusukellusharjoituskohteiksi. Lopuksi 
rakennus poltetaan hallitusti kokonaan. Harjoitusajankohdaksi on ilmoitettu 
lokakuu 2022.  
 
Ilmoituksen mukaan polttamisen jälkeen palamatta jääneet jätteet tullaan 
toimittamaan Kiimassuolle Forssaan.  
 
Ilmoituksen mukaan rakennuksen purkamisesta on tehty ilmoitus 
rakennusvalvontaviranomaiselle.  
 
Lähimmät naapurit sijaitsevat yli 200 metrin päässä poltettavasta kohteesta. 
Kaakon suunnalla noin 200–300 metrin päässä sijaitsee rakennuksia Someron 
kaupungin alueella. Lisäksi Kosken Tl kunnan alueella sijaitsee asuinrakennus 
noin 700 metrin päässä luoteessa, lounaassa asuinrakennukseen on noin 670 
metriä ja kaakossa asuinrakennus on noin 550 metrin päässä. 
 

Ilmoituksen käsittely 

 Ilmoituksen johdosta kohteessa ei ole suoritettu tarkastusta.  
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Ilmoitusta ei ole kuulutettu eikä sen johdosta ole kuultu asianosaisia tai pyydetty 
lausuntoja, koska siihen ei katsota olevan erityistä syytä. (YSL 121 §) 
 

Päätös 
 Vs. ympäristönsuojelusihteeri päättää hyväksyä ympäristönsuojelulain 120 §:n 

mukaisen ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta koskien asuinrakennuksen 
hävittämistä polttamalla kiinteistöllä Vamma 284-404-1-64. 
 
Tällä päätöksellä ei ratkaista sitä, onko purkaminen sallittua maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) nojalla. 
 
Harjoituksessa, rakennuksen polttamisessa ja jälkihoitotoimenpiteissä tulee 
noudattaa tässä päätöksessä annettuja määräyksiä.  
 
MÄÄRÄYKSET: 
 

1. Poltettaessa tulee huolehtia siitä, että toimenpiteestä aiheutuu 
mahdollisimman vähän haittaa häiriintyville kohteille.  
 

2. Polttaminen tulee toteuttaa suunnitelman mukaisesti ensisijaisesti 
31.10.2022 mennessä. Mikäli polttaminen ei tuona ajankohtana ole 
mahdollista, tulee se suorittaa kuitenkin viimeistään 31.1.2023 mennessä. 
Polttaminen tulee suorittaa arkipäivänä tai lauantaina. Polttaminen on 
kiellettyä sunnuntaisin tai arkipyhinä. Polttamisen tarkka ajankohta tulee 
ilmoittaa etukäteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 
3. Polttamisen ajankohdasta tulee ilmoittaa alle 500 metrin päässä 

sijaitseville häiriintyville kohteille kirjallisesti vähintään kolme vuorokautta 
ennen toimenpiteen suorittamista. Tiedotteessa tulee olla vähintään 
toimenpiteen ajankohta sekä toiminnasta vastaava yhteyshenkilö ja hänen 
yhteystietonsa.  

 
4. Rakennuksessa olevat vaaralliset jätteet, kuten loisteputket, 

kylmälaitteiden kylmäaineet, raskasmetalleja sisältävät koneet, laitteet ja 
materiaalit (esim. sähkö- ja elektroniikkaromu) sekä mahdolliset kemikaalit 
tulee poistaa ja lajitella erikseen ennen rakennuksen polttamista. Jätteet 
tulee toimittaa paikkaan, jolla on asianmukainen lupa vastaanottaa 
kyseistä jätettä. 

 
5. Mikäli rakennuksessa on muita kuin puurakenteita tai muuta irtonaista 

materiaalia, josta saattaa aiheutua myrkyllisiä savukaasuja, on tällaiset 
rakenteet ja materiaalit poistettava ennen polttamista.  
 

6. Kiinteistön omistajan tulee siivota jäljelle jääneet jätteet yhden (1) 
kuukauden kuluessa polttamisen suorittamisesta. Jätteet, mukaan lukien 
betoni- ja tiilijäte, tulee toimittaa käsiteltäväksi vastaanottajalle, jolla on 
jätelain mukainen lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. Palojätteiden 
hautaaminen maahan on kielletty. 

 
Päätöksen perustelut ja ilmoituksen hyväksymisen edellytykset 

 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n mukaan viranomaisen on 118-120 
§:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta tehtävä päätös. Päätöksessä on annettava 
tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten 
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velvollisuuksien täyttämiseksi. Lisäksi voidaan antaa määräyksiä toiminnan 
tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille. 
 
Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja jätelain velvollisuuksista sekä 
jätehuoltomääräysten 17 §:n jätteiden polttamiskiellosta voidaan tällaisessa 
kertaluonteisessa toimenpiteessä sallia, koska VPK käyttää kohdetta 
harjoituspolttokohteena. Annetuilla määräyksillä ehkäistään lähialueen 
asutukselle aiheutuvia haittoja. Toimenpiteen ei katsota olennaisesti vaikuttavan 
yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon tässä päätöksessä annettavat 
määräykset. Kun toimenpide suoritetaan ilmoituksen ja tässä päätöksessä 
annettujen määräysten mukaisesti, ei toimenpiteestä katsota aiheutuvan 
kohtuutonta haittaa tai terveyshaittaa ympäristön asukkaille tai ympäristön 
pilaantumisen vaaraa tai muuta ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan 
mukaista haittaa.  
 
Määräykset 1-2: Määräykset on annettu haittojen minimoimiseksi ja toiminta-aikaa 
on rajoitettu, jotta toimenpiteestä aiheutuvat haju- ja savuhaitat eivät aiheuta 
naapurustolle kohtuutonta rasitusta. Toiminta-ajankohdan ilmoittamisella 
mahdollistetaan toimenpiteen suorittamisen seuranta ja tämän päätöksen 
määräysten noudattamisen valvonta. 
 
Määräyksellä 3 varmistetaan, että lähimmät häiriintyvät kohteet ovat ennakkoon 
tietoisia häiriöstä ja sen kestosta. Lisäksi määräyksellä varmistetaan, että heidän 
tiedossaan on toiminnan vastuuhenkilö, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. 
 
Määräyksillä 4 ja 5 varmistetaan, että toiminnasta ei aiheudu haittaa ympäristölle 
tai ympäristön asukkaiden terveydelle. Jätelain (646/2011) 13 §:n mukaan 
jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. 
 
Määräykset 4 ja 6 on annettu asianmukaisen jätehuollon toteuttamiseksi. Jätelain 
(646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on jätelain 
mukaisen jätehuoltorekisteriin hyväksymisen tai merkitsemisen perusteella oikeus 
ottaa vastaan kyseistä jätettä tai ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan 
tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus ottaa 
vastaan kyseistä jätettä. Jätelain mukaan jätteen saa luovuttaa myös 
vastaanottajalle, jolta ei edellytetä edellä mainittua hyväksymistä, merkitsemistä, 
ympäristölupaa tai rekisteröintiä, jos tällä on riittävä asiantuntemus sekä 
taloudelliset ja tekniset valmiudet jätehuollon järjestämiseen. 
 

Päätöksen täytäntöönpano 

 Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, ellei 
valitusviranomainen toisin määrää. (YSL 200 §) 
 

Sovelletut oikeusohjeet 

 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 5-7, 85, 120-122, 190 ja 200 § 
Jätelaki (646/2011): 13 ja 29 § 
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset 
jätehuoltomääräykset: 17 § 
 

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

 Päätöksestä ei peritä Kosken Tl kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväksymän Kosken 
Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukaista maksua, koska päätös 
perustuu jo aikaisemmin käsiteltyyn hakemukseen. 



4/5 
KOSKEN TL KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
  
Vs. ympäristönsuojelusihteeri 25.7.2022 § 10 Dnro 056-005/2022 

 

 

 

 

 
  

 

 
Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 
31.8.2022. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 
 

Päätöksestä tiedottaminen 
 Päätös  
 Ilmoittaja 

Kosken Tl VPK 
 

Jäljennös  
 Kosken Tl kunta, rakennusvalvonta 

 

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla ja lehdessä 
 Kosken Tl kunnan internetsivut; ympäristönsuojeluviranomaisen sähköinen 

ilmoitustaulu ja viranhaltijapäätökset 
 

  

  
 
 
 
 

 Katariina Räty 
vs. ympäristönsuojelusihteeri 
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VALITUSOSOITUS  
 
Valitusoikeus ja valitusperusteet 
  Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja sillä, jonka oikeutta ja etua asia saattaa 

koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, toiminnan sijaintikunnalla ja vaikutusalueen 
kunnalla, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua 
valvovalla viranomaisella. 
 

Valitusviranomainen  
  Vaasan hallinto-oikeus 

PL 204 
65101 Vaasa  
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
 

Valitusaika  
  Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä 
(30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika 
jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. 
 

Päätöksen antopäivä 
 
 Tämän päätöksen antopäivä on 25.7.2022.  Päätöksen valitusaika päättyy 31.8.2022. 

 
Valituksen sisältö 
  Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmässä on 

ilmoitettava: 

− valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

− päätös, johon haetaan muutosta 

− miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

− muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan 
ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta 
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
 

Valituksen toimittaminen  
  Valituskirjelmä voidaan lähettää postitse tai sähköpostilla tai sen voi viedä valittaja itse tai 

hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelmän voi omalla vastuulla lähettää myös postitse 
tai toimittaa lähetin välityksellä. Valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille 
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
  Asian käsittelystä peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua, ellei toisin määrätä.  

 

 

 

 
 

 
 

 


