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Päätös ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesta ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta 
 

Toiminnanharjoittaja 
 Westas Raunio Oy 

 
Y-tunnus: 
0134275-8 
 

Toimipaikan osoite 
 Myllykyläntie 42 

31500 Koski Tl 

Toiminta ja sen sijainti 
 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on 20.4.2011 § 27 myöntänyt Westas 

Raunio Oy:lle ympäristöluvan sahaustoimintaan ja lämmön tuotantoon Kosken Tl 
kunnan Koivukylän kylässä kiinteistöllä 284-407-3-32. 
 

Asia 

 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 71 § lupamääräysten tarkistamisesta on 
kumottu lailla ympäristönsuojelulain muuttamisesta 423/2015, joka tuli voimaan 
1.5.2015. Lain mukaan ennen kyseisen lain voimaantuloa annetussa 
ympäristölupapäätöksessä määrätty lupamääräysten tarkistamista koskeva 
velvoite raukeaa. Valvontaviranomaisen on säännöllisessä valvonnassa 
arvioitava tällaisen luvan lain 89 §:n mukainen muuttamisen tarve viimeistään 
vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin luvan tarkistamista koskeva hakemus 
oli määrä jättää lupaviranomaiselle.  
 
Toiminnanharjoittajan ympäristöluvassa on määrätty, että uusi hakemus 
lupamääräysten tarkistamiseksi tulee tehdä 31.12.2021 mennessä.  
 

Asian käsittely 
 Kohteessa on käyty määräaikaistarkastuksella viimeksi 1.10.2020.   

 
Westas Raunio Oy:n tuotantojohtajan kanssa keskusteltiin puhelimitse 21.9.2022. 
Tuotantojohtajan mukaan toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 
Toiminta on ympäristöluvan mukaista.  
 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan valvontasuunnitelman mukaisesti 
ympäristöluvallisten tai ilmoituksenvaraisten sahojen määräaikaistarkastus 
suoritetaan 3–5 vuoden välein.  
 

Päätös  
 Ympäristölupaa ei ole tällä hetkellä tarpeen muuttaa ympäristönsuojelulain 89 §:n 

perusteella eikä ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseen ole tarvetta.  
 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 20.4.2011 § 27 myöntämä 
ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Ympäristöluvan muuttamisen tarvetta 
arvioidaan jatkossa toiminnan säännöllisessä valvonnassa.  
 
Mikäli toimintaa laajennetaan tai muutetaan, tulee hyvissä ajoin ennen toiminnan 
laajentamiseen tai muuttamiseen ryhtymistä selvittää ympäristöluvan tarve 
ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai 
niiden vaikutuksia lisäävään toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. 
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Päätöksen perustelut 
 Luvan muuttamisen tarvetta ympäristönsuojelulain 89 §:n perusteella ei tällä 

hetkellä ole. Ympäristöluvan lupamääräykset ovat riittävät ja vastaavat 
ympäristöluvanvaraiselle tai ilmoituksenvaraiselle toiminnalle 
ympäristönsuojelulaissa asetettuja vaatimuksia.  
 
Ympäristöluvan muuttamisen tarvetta arvioidaan jatkossa toiminnan 
säännöllisessä valvonnassa.  
 
Mikäli toimintaa laajennetaan tai muutetaan, tulee ennen toiminnan 
laajentamiseen tai muuttamiseen ryhtymistä selvittää ympäristöluvan tarve 
ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ympäristöluvanvaraisen tai 
ilmoituksenvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai 
muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa.  
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 Ympäristönsuojelulaki 527/2014: 29 §, 85 §, 89 §, 96 §, 115 a §, 190 § 

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 423/2015 
 

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

 

Asian käsittelystä ei peritä maksua. 
 
 

Päätöksen antaminen 

 

Päätöksen antopäivä on 14.10.2022. 

Päätöksestä tiedottaminen 
 Päätös  
 Toiminnanharjoittaja 

 

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla ja lehdessä 
 Kosken Tl kunnan internetsivut 

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

Valitusosoitus on liitteenä. 
 
 
 
 

 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 14.10.2022.  Päätöksen valitusaika päättyy 21.11.2022. 

 
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.  

 

 

 

 

 

 


