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31 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:  
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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32 § 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 Jukka Leino ja Laura Naire-Koivisto. 
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33 § Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.7.2022-30.9.2022 

 
 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 3. nel-
jänneksen osavuosiraportin, joka on esityslistan liitteenä 1.1. ja toteuman, joka on esi-
tyslistan liitteenä 1.2.  
 
Liite 1.1  Ympäristönsuojelulautakunnan 3. neljänneksen osavuosiraportti vuodelta        
2022 
Liite 1.2 Ympäristönsuojelulautakunnan 3. neljänneksen toteuma vuodelta 2022 
 

  
Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Katariina Räty 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 

  

 Lautakunta antaa kunnanhallituksille toiminnastaan oheisten liitteiden 1.1–1.2 mukaisen  
3. 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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34 § Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2023 
  

Ympäristönsuojelulain (527/2015) 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen on valvontasuunnitelman tueksi laadittava valvontaohjelma, jossa esitetään 
valvottavat kohteet ja kunakin vuonna toteutettavat määräaikaistarkastukset ja muu 
säännöllinen valvonta. Tarkastuskohteet ja –tiheys on määriteltävä ympäristöriskien 
arvioinnin perusteella. Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja 
niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelman mukaisista 
määräaikaisista tarkastuskäynneistä voidaan periä ympäristönsuojelun taksan mukais-
ta maksua. Maksujen periminen suunnitelmallisesta valvonnasta edellyttää valvonta-
suunnitelman ja –ohjelman lisäksi myös hyväksyttyä taksaa.  
 
Viranhaltijat laativat valvontasuunnitelman perusteella valvontaohjelman, josta päättää 
ympäristönsuojelusihteeri. Valvontaohjelma yksityiskohtineen ei ole julkinen. Valvonta-
ohjelman yhteenveto tuodaan lautakuntaan vahvistettavaksi, jotta lautakunta voi tark-
kailla valvontatehtävien laajuutta ja käytössä olevia resursseja. 
 
Liite 2. Ympäristönsuojelun valvontaohjelman yhteenveto 2023 

 
Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Katariina Räty 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 

Ympäristönsuojelulautakunta päättää vahvistaa ympäristönsuojelun valvontaohjelman 
yhteenvedon vuodelle 2023. 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 

Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
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35 § Päätös uuden toiminnanharjoittajan vakuuden hyväksymisestä 
 
 Vs. ympäristönsuojelusihteeri on viranhaltijapäätöksellään vahvistanut, että Lounais-

Suomen ympäristökeskuksen 23.6.2009 (nro: YLO 44, dnro: LOS-2008-Y-766-111) 
myöntämän ympäristöluvan (voimassa toistaiseksi, 15.10.2020 viranhaltijapäätös §18) 
haltijana toimii 1.10.2020 alkaen Auranmaan Auto Oy. Kaikki ympäristöluvan velvoit-
teet siirtyvät Auranmaan Auto Oy:lle. 

 
 Ympäristöluvan lupamääräyksen 28 mukaan toiminnanharjoittajan on asetettava jät-

teen hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa varten vakuus. Vakuus tulee asettaa asianmu-
kaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen 
tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai 
pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimai-
nen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
Vakuus on asetettava Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan eduksi. Vakuuden on 
oltava voimassa yhtäjaksoisesti tai määrävälein uusittuna vähintään kolme kuukautta 
vakuuden kattamien toimien suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta valvontaviran-
omaiselle. Uusi vakuus on asetettava aina ennen vakuuden voimassaolon päättymistä. 

 
Toiminnanharjoittaja on toimittanut vakuuden 26.9.2022 (dnro: 238-002/2022) 

 
Vakuus on ollut aiemmin edellisen toiminnanharjoittajan Auto-Laakso T:mi Pauli Laak-
so nimissä. Tämä vakuus voidaan nyt vapauttaa. 

 
 Liite 3. Yhteenveto hyväksyttävästä vakuudesta 
 
Valmistelija: vs. ympäristönsuojelutarkastaja Helinä Mäkelä 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 

Ympäristönsuojelulautakunta päättää hyväksyä liitteen 3. mukaisen vakuuden. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
Ympäristönsuojelulaki 527/2014; 59–61 § 

 
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 Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus-
aika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on tämän päätöksen liit-
teenä. 

 
Ote pöytäkirjasta 
Asianosaiset 
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36 § (Ei julkinen) Lausunto Turun hallinto-oikeudelle koskien Kosken Tl ympäristönsuojelu-

lautakunnan 13.4.2022 § 13 mukaisesta päätöksestä tehtyä valitusta 
 
 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 lausunto: 
Ympäristönsuojelulautakunta haluaa lisätä lausuntoon, että asianosaisella on mahdol-
lisuus maksaa liittymismaksu osissa. Lausuntoon liitetään kunnanvaltuuston hyväksy-
mä päätös, jossa maksuajasta on päätetty. 
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37 § Määräys siivoamisesta ja uhkasakon asettaminen, AA, BB 

 
Asianosaiset 
AA 
 
BB 
 
Taustatiedot 
Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelu sekä Marttilan kunnan rakennusvalvonta suorit-
tivat yhdessä ympäristökatselmuksen 5.6.2019 Marttilan kunnan alueella. Ympäris-
tökatselmuksen perusteella annettiin siivouskehotus CC ja DD osalta (dnro 245-
001/2019) ja siivouskehotus EE osalta (dnro 245-002/2019), joiden mukaan kiinteis-
töt tuli siivota kaikesta käytöstä poistetusta tavarasta 30.4.2020 mennessä. 
 
Kiinteistöllä EE on tavaroita sijoitettuna metsätien varrelle, joka johtaa AA omistamal-
le kiinteistölle CC. Kiinteistön EE omistaja on ilmoittanut, että hänen kiinteistölleen 
sijoitetut tavarat kuuluvat AA. 
 
Asian käsittely 
Ympäristökatselmuksen perusteella annettujen kehotusten noudattamisen valvo-
miseksi tehtiin edellä mainituille kiinteistöille tarkastus 21.6.2021. Tarkastukselle 
osallistui toinen kiinteistöjen CC ja DD omistajista, Marttilan kunnan rakennustarkas-
taja sekä Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelutarkastaja ja ympäristönsuojelusihtee-
ri. Tarkastuksella kierrettiin kiinteistöt, ja kiinteistön omistaja kertoi vieneensä muu-
taman auton romuttamolle, lisäksi yksi auto odotti kuljetusta pois.  Kiinteistön omista-
ja kertoi osan tavaroista olevan käyttötavaraa. Tarkastuksella kuitenkin todettiin, että 
kiinteistöllä oli edelleen laajalla alueella runsaasti sekalaista jätettä, muun muassa 
puujätettä, metallijätettä, erilaisia koneita (esimerkiksi hella, pesukone), renkaita, 
autonromuja ja muuta sekalaista jätettä. Tarkastuksen perusteella kiinteistön omista-
jille lähetettiin siivouskehotus (dnro 245-003/2019), jonka mukaan kiinteistöt tulee 
siivota kaikesta käytöstä poistetusta tavarasta 30.9.2021 mennessä. Lisäksi keho-
tuksessa todettiin, että käyttökelpoiset tavarat tulee varastoida järjestyksessä. 

 
Alueelle tehtiin toisen kehotuksen noudattamisen valvomiseksi tarkastus 26.10.2021. 
Tarkastukselle osallistui toinen kiinteistöjen CC ja DD omistajista, Marttilan kunnan ra-
kennustarkastaja sekä Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelutarkastaja ja ympäristön-
suojelusihteeri. Tarkastuksella kiinteistön omistaja kertoi, että hän oli vienyt 14 autoa 
pois Tarmeterille Tarvasjoelle. Lisäksi hän kertoi vieneensä useamman kuorman me-
tallijätettä Tarmeterille Tarvasjoelle ja sekajätettä kaatopaikalle. Tarkastuksella kuiten-
kin todettiin, että kiinteistöillä on edelleen laajalla alueella runsaasti sekalaista jätettä: 
muun muassa puujätettä, metallijätettä, erilaisia koneita, renkaita, autonromuja ja muu-
ta sekalaista jätettä. Tarkastuksen perusteella kiinteistön siivoamiseksi annettiin kol-
mas kehotus (dnro 245-004/2019), jonka mukaan kaikki käytöstä poistetut jätteet tuli 
siivota pois 30.4.2022 mennessä. Kehotuksessa todetaan, että kiinteistöllä säilytettävil-
lä tavaroilla tulee olla selkeä jatkokäyttötarkoitus tai kysyntää myyntitavarana. Lisäksi 
kiinteistölle jätettävät käyttötavarat tulee varastoida järjestyksessä siten, että kiinteistön 
yleiskuvasta tulee siistimpi. 
 
 
Tarkastukset 
Kiinteistöillä suoritettiin tarkastus 25.5.2022 kolmannen kehotuksen noudattamisen 
valvomiseksi. Tarkastukselle osallistui toinen kiinteistöjen CC ja DD omistajista, Martti-
lan kunnan rakennustarkastaja sekä Kosken Tl kunnan vs. ympäristönsuojelusihteeri. 
Kiinteistön omistaja kertoi, että kiinteistöiltä on viety jonkin verran tavaraa pois, ja tar-
kastuksen aikaan kiinteistölle EE oli tien viereen kasattu käytöstä poistettua tavaraa, 
jotka odottivat poisviemistä alueelta. Tarkastuksen aluksi kuitenkin todettiin, että kiin-
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teistöllä on edelleen laajalla alueella runsaasti erilaista tavaraa ja jätettä sekaisin ja jä-
telain mukaan kiinteistöä voidaan pitää roskaantuneena. Kiinteistöillä on muun muassa 
puujätettä, metallijätettä, muovijätettä, erilaisia käytöstä poistettuja kodinkoneita, ren-
kaita, autonromuja, vanhoja polkupyöriä ja muuta sekalaista käytöstä poistettua tava-
raa. Lisäksi kiinteistöllä oli erilaisia muovikanistereita, joiden sisällä oli nestettä. Kiin-
teistön omistajan mukaan ainakin osassa kanistereissa on vedensekaista pakkasnes-
tettä. 
 
Kiinteistön omistajan mukaan esimerkiksi alumiinit ja ruostumattomat teräkset odotta-
vat lajittelua. Lisäksi esimerkiksi käyttökuntoiset vanerit, kuormalavat ja muu käyttökun-
toinen puutavara halutaan säilyttää. Kiinteistön omistajan mukaan suurin osa kiinteis-
töillä sijaitsevista autoista on varaosa-autoja, jotka toimitetaan romuttamolle siinä vai-
heessa, kun tarvittavat varaosat on irrotettu. Osa kiinteistöillä olevista renkaista on kiin-
teistön omistajan mukaan käyttökuntoisia, ja osasta kiinteistön omistaja irrottaa vanteet 
käyttöön ja toimittaa muun osan jätteiden vastaanottopaikalle. 

 
Neljäs tarkastus kiinteistöille suoritettiin 30.8.2022. Tarkastuksen tarkoituksena oli 
muun muassa dokumentoida kiinteistöillä säilytettävät autot sekä pyrkiä yksilöimään 
poistettavaksi katsottuja tavaroita aikaisempaa tarkemmin. Läsnä tarkastuksella olivat 
kiinteistön omistaja sekä vs. ympäristönsuojelusihteeri ja vs. ympäristönsuojelutarkas-
taja. 
 
Tarkastusten aikana käytiin läpi sellaisia tavaroita, joiden voidaan katsoa olevan pois-
tokuntoisia. Muun muassa lahonnut ja/tai sammaleinen puutavara, huonokuntoiset 
polkupyörät, suurin osa käytöstä poistetuista kodinkoneista, hapertuneet muovitavarat, 
pyörätuolit, ruohonleikkurit, iso osa auton renkaista, kaksi käytöstä poistettua ajoneu-
voa, huonokuntoiset käyttöesineet ja tynnyrit voidaan toimittaa jätteiden vastaanotto-
paikkoihin. 

 
Kuuleminen 
Kiinteistöjen omistajille lähetettiin 30.8.2022 hallintolain mukainen kuulemiskirje (245-
009/2019), jolla asianosaisille varattiin oikeus tulla kuulluksi ja antaa vastineensa asi-
assa ennen kuin asia käsiteltäisiin ympäristönsuojelulautakunnassa jätelain mukaisen 
määräyksen antamiseksi ja uhkasakon asettamiseksi. Kuulemiskirje lähetettiin saanti-
todistuksella. Mahdollinen selvitys tuli toimittaa 21 päivän kuluessa kirjeen tiedoksi 
saamisesta. Asianosainen oli noutanut kuulemiskirjeen 14.9.2022.  
 
Vastine 
Asianosainen on toimittanut vastineensa 5.10.2022 (dnro 245-011/2019). Vastineen 
mukaan kiinteistöllä sijaitseva puimakone (oheismateriaali 1. kuva 49) on ollut kiinteis-
töllä vuodesta 1990 lähtien. Vastineen mukaan linnut ovat käyttäneet sitä pesintään yli 
30 vuotta, ja asianosaisen mielestä linnut saavat käyttää sitä pesintään edelleen. Asi-
anosainen kertoo, että Nakolinnan puutavaraliikkeen keltaiset liukuovet (oheismateri-
aali 1. kuva 45) ovat edelleenkin käyttökelpoista materiaalia. Vieressä niistä rakennettu 
koppi. 
 
Vastineen mukaan sammaloituneet muottivaneritkin ovat vielä käyttökelpoisia moneen 
tarkoitukseen. Tärylätkä odottaa n. 10 hv dieselmoottoria. Asianosainen kertoo vasti-
neessaan, ettei ole ostanut eläessään uutta ruohonleikkuria, vaan aina on koonnut ja 
korjannut niitä toisten hylkäämistä koneista. Asianosainen haluaa ruohonleikkureiden 
jatkavan varaosaelämäänsä. 
 
Asianosainen kertoo, että nokkakärreiksi (oheismateriaali 1. kuva 16.) nimitetyt tiilikär-
ryt, joilla voi siirtää 200 kg taakkaa oli merkattu punaisella nauhalla. Asianosainen ha-
luaa säilyttää kärryt. Samassa kuvassa syklooniperiaatteella 2,2 kW moottorilla toimiva 
pölynimuri kuuluvat säilytettävien tavaroiden joukkoon. 
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Asianosainen toteaa, että sammaleisia kattopeltejä, jotka ovat alla olevien pitkien puu-
tavaroiden peittona, tuskin kukaan itseään kunnioittava, määräisi poistamaan. Asian-
osainen toteaa, että luonto, kun" ei hyväksy" tyhjää paikkaa. Sinne, minne se vaan voi 
asettaa elämää, sen se tekee. Vihreä Suzuki (oheismateriaali 1, kuva 17.) säilytetään 
kaiken varmuuden välttämisen ehkäisemisen torjumiseksi. Siniset kanisterit, joilla on 
tuotu Puolasta mustaa viinimarjamehua, säilytetään. Ilmastointikoneet asetetaan pääl-
lekkäin ja näin saadaan lisää sateenpitävää säilytystilaa. Ruosteiset kottikärryt, toiset 
isäpapan ja toiset appiukon, säilytetään muistona. Maailman sivu rauta on ruostunut ja 
ruostuu edelleen. Ruosteiset tynnyrit ovat oivia roskien polttoon. Metallinen vihreä esi-
ne on tynnyrinostin. Alumiinikehikot odottavat lajittelua, siksi olen koonnut ne samaan 
paikkaan.  
 
Päätöksen liitteet: 
Liite 5.1. Tarkastuskertomus 25.5.2022 tarkastukselta (dnro 245-005/2021) 
Liite 5.2. Tarkastuskertomus 30.8.2022 tarkastukselta (dnro 245-008/2019) 
Liite 5.3. Asianosaisen vastine (ei julkinen) (dnro 245-011/2019) 
 
Oheismateriaali 1 Valokuvat tarkastukselta 25.5.2022 
Oheismateriaali 2 Valokuvat tarkastukselta 30.8.2022 

 
Valmistelija: vs. ympäristönsuojelusihteeri Katariina Räty 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 

Ympäristönsuojelulautakunta päättää määrätä jätelain 75 §:n ja 126 §:n perusteella 
asianosaisen siivoamaan kiinteistöiltä CC, DD ja EE jätteet 30.4.2023 mennessä. Pois-
tettavaksi määrätyissä jätteissä on huomioitu asianosaisen 5.10.2022 antama selvitys 
(dnro 245-011/2019).  
 
Kohteesta tulee poistaa ainakin tarkastuskertomuksessa (dnro 245-005/2021) ja kysei-
sen tarkastuskertomuksen liitteenä olevissa kuvissa käytöstä poistetuiksi todetut tava-
rat sekä tarkastuskertomuksen (dnro 245-008/2019) liitteenä olevissa kuvissa poiste-
tuksi todetut tavarat eli: 
 
-kaikki nesteitä sisältävät muovikanisterit (esim. oheismateriaali 1: kuvat 1 ja 2) 
-sekalainen metallijäte (esim. oheismateriaali 2: kuvat 7, 8 ja 9) 
-sammaleinen ja/tai laho puumateriaali 
-sammaleiset ja/tai lahonneet vaneripinot 
-hapertuneet muoviesineet ja muu muovijätteeksi katsottava materiaali 
-vanha sammaleinen puimakone (oheismateriaali 1: kuva 49) 
-ruohonleikkurit  
-polkupyörät (käyttökelpoiset saa säilyttää kiinteistöllä siistissä järjestyksessä) 
-pyörätuolit 
-kaikki kodinkoneet/keittiölaitteet  
-renkaat (käyttökelpoiset saa säilyttää siistissä järjestyksessä) 
-moottorit (esim. oheismateriaali 2: kuvat 2, 3, 4, 5 ja 6) 
- grillit (oheismateriaali 1: kuva 15 ja oheismateriaali 2: kuva 18) 
-ilmalämpöpumppu (oheismateriaali 1: kuva 16) 
-ruosteiset metallitynnyrit (esim. oheismateriaali 1: kuvissa 34 ja 43) 
-siivouskoneet (oheismateriaali 1: kuvat 36 ja 37) 
-ajoneuvo (oheismateriaali 1: kuva 40) 
-kipsilevypinot, joissa kaakelit kiinni (oheismateriaali 1: kuva 44) 
-huonokuntoiset vanhat puuovet (oheismateriaali 1: kuva 45) 
-penkitön skootteri (oheismateriaali 2: kuva 19) 
-ilmastointikanava tms. esine (oheismateriaali 2: kuva 29) 
-vihreä ajoneuvo (oheismateriaali 2: kuva 17)  
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Edellä mainittujen kohteiden lisäksi kiinteistöiltä tulee siivota pois muut mahdolliset jät-
teet ja käytöstä poistetut tavarat. 
 
Asianosainen haluaa jättää lahonneen puimakoneen kiinteistölle lintujen pesintää var-
ten. Puimakone on käyttökelvoton eikä lintujen pesiminen puimakoneessa ole riittävä 
syy säilyttää puimakonetta. Lahonnut puimakone määrätään pois siivottavaksi jätelain 
vastaisena. Asianosainen ei ole selvityksessään tuonut ilmi, mitä jatkokäyttöä esimer-
kiksi sammaloituneilla vanereilla olisi, jotka asianosainen haluaisi säilyttää. Sammaloi-
tuneet ja lahot vanerit määrätään siten poistettavaksi kiinteistöiltä. Asianosainen halu-
aa säilyttää ruohonleikkurit varaosiksi. Valtaosa ruohonleikkureista lojuu epäjärjestyk-
sessä kiinteistöillä, ja ruohonleikkurien kunto on tarkastuksilla ollut silmämääräisesti 
arvioiden huono. Tästä syystä kaikki huonokuntoiset ruohonleikkurit määrätään poistet-
tavaksi. Varaosakäyttöön aiotut ruohonleikkurit on varastoitava asianmukaisesti. 
Muussa tapauksessa kaikki ruohonleikkurit on siivottava pois kiinteistöiltä. Lisäksi asi-
anosainen haluaa säilyttää keltaiset puiset liukuovet. Käyttökelpoiset puiset liukuovet 
voidaan säilyttää, jos asianosainen osoittaa niille selkeän ja asianmukaisen jatkokäyt-
tötarkoituksen. Huonokuntoiset puuovet on siivottava pois. 
 
Asianosainen haluaa säilyttää vihreän Suzukin, mutta se määrätään poistettavaksi, 
koska kiinteistöillä oli tarkastusten aikaan yli 30 käytöstä poistettua autoa. Halutut vara-
osat asianosainen voi halutessaan irrottaa Suzukista ja ottaa talteen. Varaosat on kui-
tenkin säilytettävä asianmukaisesti eikä niistä saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäris-
tölle eikä jätelaissa tarkoitettua roskaantumista. Ruosteiset tynnyrit halutaan säilyttää 
roskien polttamista varten. Todettakoon, että jätteiden hävittäminen polttamalla on kiel-
letty Marttilan kunnassa voimassa olevien jätehuoltomääräysten 19 §:n mukaan. Kiin-
teistöllä on lukuisia metallitynnyreitä ruostumassa. Kaikki huonokuntoiset ja ruosteiset 
tynnyrit määrätään siivottavaksi pois jätelain vastaisena. Asianosainen haluaa säilyttää 
ilmastointikoneet (oheismateriaali 2, kuvat 24 ja 25) saadakseen niistä lisää säilytysti-
laa. Ilmastointikoneet on siivottava pois tai varastoitavaksi asianmukaisesti. 
 
Lisäksi asianosainen haluaa säilyttää tärylätkän, nokkakärrit, pölynimurin, siniset kanis-
terit, ruosteiset kottikärryt ja tynnyrinostimen. Tynnyrinostin on asianomaisen mukaan 
arvokas. Se voidaan säilyttää, mutta sitä on varastoitava asianmukaisesti. Käyttökun-
toiset siniset muovikanisterit asianosainen voi säästää, mutta niiden säilytys on järjes-
tettävä asianmukaisesti. Tärylätkän, nokkakärrit, pölynimurin ja ruosteiset kottikärryt 
asianomainen voi säilyttää, jos ne ovat käyttökuntoisia ja hänellä on niille selkeä käyt-
tötarkoitus. Nekin on varastoitava asianmukaisesti. 

 
Kiinteistöillä säilytettävillä käyttötavaroilla tulee olla selkeä jatkokäyttötarkoitus tai ky-
syntää myyntitavarana. Kiinteistöillä säilytettävät käyttötavarat tulee säilyttää vähintään 
4 metrin etäisyydellä FF keskilinjasta. Kiinteistölle jätettävät käyttötavarat tulee varas-
toida järjestyksessä, jotta kiinteistön yleisilmettä voidaan pitää siistinä. 

 
Tavarat tule varastoida omalla kiinteistöllä. Mahdolliset käyttötavarat tulee siirtää pois 
kiinteistöltä EE, mikäli varastoinnista ei ole sovittu kirjallisesti ko. kiinteistön omistajan 
kanssa.  

 
Määräyksen tehostamiseksi ympäristönsuojelulautakunta asettaa jätelain 129 §:n ja  
uhkasakkolain 6 §:n nojalla 7000,00 euron uhkasakon. Ellei kiinteistöä siivota edellä  
mainituista jätteistä annettuun määräaikaan mennessä, ympäristönsuojelulautakunta  
päättää erikseen uhkasakon tuomitsemisesta. 
 
Nesteitä sisältävät muovikanisterit tulee toimittaa vastaanottajalle, jolla on jätelain mu-
kainen lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. Kanistereiden sisältö on merkittävä pak-
kauksiin selkeästi. Jätteen kuljetuksesta ja luovuttamisesta saatavat kuitit tulee säilyt-
tää ja pyydettäessä esittää ympäristönsuojeluviranomaiselle. Nesteitä sisältävien ka-
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nistereiden säilytys tulee järjestää siten, että nesteiden pääsy maaperään, pohjave-
teen, vesistöön, viemäriin tai muuhun ympäristöön on estetty. Nesteitä sisältäviä muo-
vikanistereita ei saa säilyttää ulkotiloissa alttiina sään vaihteluille. 
 
Käytöstä poistetut autot ja muut jätteet tulee toimittaa sellaiselle vastaanottajalle, jolla 
on jätelain mukainen lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. Jätteen kuljetuksesta ja luo-
vuttamisesta saatavat kuitit sekä autojen romutustodistukset tulee säilyttää ja pyydet-
täessä esittää ympäristönsuojeluviranomaiselle.  
 
Kiinteistöjen CC ja DD omistus- tai käyttöoikeuden luovuttaessaan on kiinteistön omis-
tajan ilmoitettava luovutuksensaajalle luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muutoin 
todisteellisesti tällä päätöksellä määrätystä päävelvoitteesta ja asetetusta uhasta sekä 
ilmoitettava luovutuksensaajan nimi ja osoite kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
uhkasakkolain 18 §:n mukaisesti. 
 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta lähettää uhkasakkolain 19 §:n nojalla päävel-
voitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta ilmoituksen Maanmittauslaitokselle 
merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin kiinteistöjen CC ja DD koh-
dalle.  
 
Tämä päätös tehosteineen määrätään noudatettavaksi mahdollisesta muutoksenhaus-
ta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. 

 
Päätöksen perustelut 
Jätelain 5 §:n mukaan jätelaissa tarkoitetaan jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen 
haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytös-
tä. Kiinteistöillä CC, DD sekä EE on tarkastuksilla ja asianosaisen kertoman perusteel-
la todettu olevan käytöstä poistettuja kodinkoneita ja muuta tavaraa, jotka luetaan näin 
ollen jätteeksi. 
 
Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajo-
neuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua 
epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläi-
men loukkaantumisen vaaraa tai muuta näihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (ros-
kaamiskielto). Kiinteistöjä CC, DD sekä EE voidaan pitää jätelain mukaan roskaantu-
neena ja aiheuttavan jätelaissa mainittuja haittoja. 
 
Jätelain 73 §:n mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä  
ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue. Kiinteistöt CC ja DD ovat asianosaisen hal-
linnassa. Kiinteistölle EE on sijoitettu jätteitä/tavaroita metsätien varrelle. Asianosaisen 
ja kiinteistön EE omistajan mukaan jätteet/tavarat kuuluvat asianosaiselle. Asianosai-
selle on annettu useita kehotuksia siivota roskaantuneet kiinteistöt, mutta kehotuksia ei 
ole kokonaisuudessaan noudatettu. 
 
Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on jätelain 11 luvun mu-
kaisen jätehuoltorekisteriin hyväksymisen tai merkitsemisen perusteella oikeus ottaa 
vastaan kyseistä jätettä, tai ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tai saman 
lain mukaisen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus 
ottaa vastaan kyseistä jätettä. Jätteen saa jätelain mukaan luovuttaa myös vastaanot-
tajalle, jolta ei edellytetä edellä mainittua hyväksymistä, merkitsemistä, ympäristölupaa 
tai rekisteröintiä, jos tällä on riittävä asiantuntemus sekä taloudelliset ja tekniset val-
miudet jätehuollon järjestämiseen. Tämän vuoksi päätöksessä on todettu, että jätteet 
tulee toimittaa sellaiselle vastaanottajalle, jolla on jätelain mukainen lupa vastaanottaa 
kyseistä jätettä. 
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Jätelain 75 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä sii-
voamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen on Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta. 
 
Jätelain 126 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo jätelakia 
taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta, jatka-
masta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyt-
tämään muulla tavoin velvollisuutensa sekä määrätä edellä tarkoitetulla tavalla mene-
tellyt palauttamaan ympäristö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta aiheutunut hait-
ta. Asianosainen määrätään siivoamaan kiinteistöillä CC, DD sekä EE olevat jätteet. 
 
Jätelain 129 §:n mukaan valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen  
tarpeetonta, jätelain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, 
että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta 
keskeytetään tai kielletään. Koska asiasta annettuja kehotuksia ei ole noudatettu, val-
vontaviranomainen määrää toiminnanharjoittajan täyttämään velvollisuutensa ja tehos-
taa päätöstä uhkasakolla. Uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettu huomioon pää-
velvoitteen laatu ja laajuus ja velvoitetun maksukyky (uhkasakkolain 8 §). Toiminnan-
harjoittajalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi ja antaa selityksensä asiasta. 

 
Uhkasakkolain 18 §:ssä säädetään velvoitetun ilmoitusvelvollisuudesta omaisuuden tai 
sen käyttöoikeuden luovuttaessaan. 
 
Uhkasakkolain 19 §:ssä säädetään uhan asettaneen viranomaisen velvollisuudesta lä-
hettää Maanmittauslaitokselle ilmoitus kiinteistöä koskevasta päävelvoitteesta ja sen  
tehosteeksi asetetusta uhasta. 
 
Jätelain 139 §:n mukaan muun muassa jätelain 75 §:n ja 125–128 §:ien nojalla tehtä-
vässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää. 

 
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
Jätelaki (646/2011): 5, 29, 72, 73, 75, 126, 129, 137 ja 139 § 
Uhkasakkolaki (1113/1990): 6, 8, 18, 19, 22, 23 ja 24 §  
Hallintolaki (434/2003): 34 § 

 
 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   

Ympäristönsuojelulautakunta päätti asettaa uhkasakon summaksi 10 000 euroa. Lau-
takunta päätti myös, että kiinteistöiltä CC, DD ja EE jätteet on siivottava 30.6.2023 
mennessä. 
 
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 (saantitodistuksella) 
Kiinteistön EE omistaja (saantitodistuksella) 
Maanmittauslaitos 
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38 § Ilmoitusasiat 
  

Ilmoitusasiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 
 
Liite 6. 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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39 § Muut asiat 

 
 - Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin 

- Liedon kunnan Juvanrahkan tilanne 
- Uusi vs. ympäristönsuojelusihteeri aloittaa 1.1.2023 
- Muut asiat 

 
Liite 7. Juvanrahka, Lieto ja Totaalipurku Oy:n betonimurskeen hyödyntämisalue 
 

 
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 §): 

§§  36, 38, 39 

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

§§ 31–34 

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 
   

§§ 31–33 

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. 

§§ 37 

 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. 

§§ 35 

 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. 

 


