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23 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:  
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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24 § 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 Katri Manner ja Taru Sahla. 
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25 § Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.4.2022-30.6.2022 

 
 Osavuosiraportit laaditaan hallintokunnittain kunnanhallituksen aikaisemmin lähettämän 

osavuosiraportin laadintaohjeen ja oheismateriaalin mukaisesti. Hallintokuntien tulee 
raportoida kunnanhallitukselle talousarvion tehtävätason toteutuminen 31. maaliskuuta, 
30. kesäkuuta sekä 30. syyskuuta 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 2. neljänneksen osavuosiraportti vuodelta        
2022 
Liite 1.2 Ympäristönsuojelulautakunnan 2. neljänneksen toteuma vuodelta 2022 
 

  
Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Katariina Räty 
 
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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26 § Ympäristönsuojelulautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023 
  

Kosken Tl kunnanhallitus on hyväksynyt taloussuunnitelman 2024–2025 ja talousarvion 
2023 laadintaohjeet 4.7.2022 § 143.  
 
Toiminnalliset tavoitteet ja talousarvioesitykset on pyydetty jättämään kunnanhallituk-
selle viimeistään 30.9.2022. 
 
Liite 2 Toiminnalliset tavoitteet 
Liite 3 Talousarvioesitys 
Liite 4 Kustannusten jako 

 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:  

 
 

 

 Lautakunta käsittelee talousarvioesitystä vuodelle 2023.  
Lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2023. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Lautakunta käsitteli talousarvioesityksen vuodelle 2023. 

Lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2023. 
 

Ote pöytäkirjasta 
 Kosken Tl kunta, kunnanhallitus 

Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Auran kunta, kunnanhallitus 
Marttilan kunta, kunnanhallitus 
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27 § Päätös maa-ainesluvan vakuuden hyväksymisestä 
  

Asianosaiset 
 AA ja BB 
 

Kosken Tl kunnanhallitus on 7.5.2012 § 90 myöntänyt AA ja BB maa-ainesten ottolu-
van kiinteistöille                                             ja                                            .   Luvan 
voimassaolo on päättynyt 7.6.2022. Luvalle haetaan jatkoa, ja alue on maisemoimatta. 

 
Maa-ainesluvan mukainen vakuus 
Maa-ainesluvassa on edellytetty luvan haltija toimittamaan maa-aineslain 12 §:n mu-
kainen vakuus lain 11 §:n nojalla lupapäätösten noudattamiseksi sekä maisemoinnin 
toteuttamiseksi 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. 

 
Toimivalta ja perusteet 
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 15.8.2022 (dnro: 212-002/2022). 
 
Liite 5 Yhteenveto vakuudesta 

 
Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Katariina Räty 
 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 

Ympäristönsuojelulautakunta päättää hyväksyä liitteen 3 mukaisen vakuuden. 
 

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. 
 

Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusai-
ka on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on tämän päätöksen liit-
teenä. 
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Ote pöytäkirjasta 
Asianosaiset 
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28 § Lausunto Forssan kaupungin jätelautakunnalle Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n 
yhteistoiminta-alueen kuntien jätehuoltomääräyksistä 

 
 Lausuntopyyntö 

Forssan kaupungin jätelautakunta pyytää 31.10.2022 mennessä Kosken Tl kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoi-
minta-alueen kuntien yhteisistä jätehuoltomääräyksistä. Kosken Tl ympäristönsuojelu-
lautakunnan alueella jätehuoltomääräykset koskevat Kosken Tl kuntaa. 
 
Jätehuoltomääräykset 
Kunnat voivat antaa jätelain (646/2011) 91 §:n mukaisesti jätelain täytäntöön pane-
miseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia määräyksiä. Määräykset voivat 
koskea koko kuntaa tai sen osaa. Jätehuollon järjestämiseksi annetut määräykset ovat 
sitovia ja ne täydentävät ja täsmentävät jätelainsäädäntöä. Jätehuoltomääräysten päi-
vittäminen on tullut ajankohtaiseksi jätelainsäädännössä tapahtuneiden muutosten ta-
kia. 
 
Jätehuoltomääräykset koskevat kunnan vastuulla olevien jätteiden määrän vähentä-
mistä, lajittelua, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä sekä näiden jätteiden keräilyä, kulje-
tuksia ja vastaanottoa ja niihin liittyviä käytännön järjestelyjä ja teknisiä vaatimuksia 
kiinteistöillä ja jätteen vastaanottopaikoilla. Määräykset koskevat myös toimia roskaan-
tumisen ehkäisemiseksi sekä jätteistä ja kuljetuksista mahdollisesti annettavia tietoja.  
 
Luonnoksessa esitetyissä jätehuoltomääräyksissä on joitakin keskeisiä muutoksia 
vuonna 2018 voimaan tulleisiin jätehuoltomääräyksiin. Määräysten 6 §:n mukaan  bio-
jätteen erilliskeräys järjestetään kaikissa toimialueen kunnissa kunnan järjestämänä 
kuljetuksena 1.9.2023 alkaen. Tähän saakka biojätteen erilliskeräys on järjestetty kun-
nan järjestämänä muissa toimialueen kunnissa, paitsi Eurassa, Huittisissa, Loimaalla 
ja Säkylässä, joissa kuljetus on järjestetty kiinteistön haltijan järjestämänä. Päivitettyjen 
jätehuoltomääräysten 8 §:ssä on määritelty yhteisille jäteastioille astiatilavuudet kiin-
teistöä kohti neljän viikon ajanjakson aikana ja lisätty velvollisuus ilmoittaa yhteisen jä-
teastian sopimuksissa tapahtuvista muutoksista jätelautakunnalle (aikaisemmin ilmoi-
tus jätteenkuljettajalle on riittänyt). 
 
Määräysten 12 §:ssä on nyt eritelty mitä kiinteistöllä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on 
lajiteltava (biojäte, lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet, pienmetalli, tekstiili-
jätteet sekä muut kiinteistöllä syntyvät ko. pykälässä luetellut jätelajit).  Jätehuoltomää-
räysten 14 §:n mukaan jatkossa biojäte, kartonki- ja paperipakkausjäte, metallipak-
kausjäte sekä pienmetalli- ja lasipakkausjäte tulee erilliskerätä kaikilta vähintään 5 
huoneiston kiinteistöiltä. Lisäksi biojäte tulee erilliskerätä tai kompostoida 1.7.2024 al-
kaen kaikilla kiinteistöillä yli 10 000 asukkaan taajamissa. 
 
Biojätteen voi kompostoida (16 §) tai käsitellä fermentoimalla. Ympärivuotisessa käy-
tössä olevan kompostin tulee olla lämpöeristetty myös haja-asutusalueella. Lisäksi 
kompostoinnista tulee ilmoittaa Forssan kaupungin jätelautakunnalle 1.1.2023 alkaen. 
Määräysten 23 §:ssä on tehty muutoksia jäteastioiden tyhjennysväleihin. Pykälässä 
esimerkiksi muutettaisiin pisin mahdollinen sekalaisen yhdyskuntajätteen tyhjennysväli 
12 viikoksi (aikaisemmin 8 viikkoa), jos vaaditut edellytykset täyttyvät.  
 
Jatkossa jätteenkuljettajien on toimitettava jätelain ja jäteasetuksen mukaiset kuljetus-
tiedot vähintään neljännesvuosittain pykälässä (30 §) esitetyn aikataulun mukaisesti, 
kun voimassa olevissa määräyksissä tiedot tulee toimittaa kerran vuodessa. Määräys-
ten 32 §n mukaan umpisäiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa (vrt. aikai-
semmin vähintään 3 vuoden välein). Määräysten 34 §:ssä on nyt rajaus siitä, kuinka 
monen henkilön lietteet aktiiviviljelijä voi korkeintaan käsitellä. Lisäksi on lisätty kielto 
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levittää lietettä pohjavesialueilla sijaitseville pelloille sekä kielto levittää käsiteltyä lietet-
tä peltoon ajalla 1.11 -1.4. 
 
Liite 6.1 Luonnos jätehuoltomääräyksistä 1.1.2023 alkaen 
Liite 6.2 Luonnos jätehuoltomääräysten perusteluista 1.1.2023 alkaen 
 

 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:  

Ympäristönsuojelulautakunnalla ei ole huomautettavaa jätehuoltomääräyksistä. 

 

Ympäristönsuojelulautakunnan lausunto: 

  Ympäristönsuojelulautakunta päätti lausuntoesityksen mukaisesti.  

 

Ote pöytäkirjasta 

  Forssan kaupungin jätelautakunta 
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29 § 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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30 § Muut asiat 

 
 - Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin 

- Muut asiat 
 

 
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 §): 

§§  28–30 

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

§§ 23-26 

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 
   

§§ 23-26 

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. 

§§ 27 

 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. 

 


