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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 
 
§ 1  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
E-S ymplk 24.1.2023  § 1    
      

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet jäsenistä on läsnä. 

 
Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 ===== 
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 
 

§ 2 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
E-S ymplk 24.1.2023       
      

Hallintosäännön 155 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja 
varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättä-
mällä tavalla. 

 
Päätösehdotus Päätetään pöytäkirjan tarkastusajankohdasta ja valitaan pöytäkirjan 

tarkastajat. 
 
Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Suominen ja Päivi Peltonen. 
 
 ===== 
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 
 

§ 3 
Vesijohdon sijoittaminen toisen maalle, Kuninkaanmännyn Vesi Oy, Säkylä 
E-S ymplk 24.1.2023      

Turun hallinto-oikeus on palauttanut Etelä-Satakunnan 
ympäristölautakunnalle (myöh. lautakunta) osittain uudelleen käsiteltäväksi 
Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n hakemuksen johdosta tehdyn hylkäävän 
päätöksen vesijohtolinjojen sijoittamisesta yksityisen maalle. 
 
Turun hallinto-oikeus on päättänyt äänin 2–1 palauttaa hakemuksen 
uudelleen käsiteltäväksi niiltä osin kuin hakemus koskee maantien varteen 
sijoitettavaksi haettua kuntien välistä siirtovesijohtoa. Hakemukseen 
liittynyt 30 metrin vesijohto pumppaamolta maantien varteen ja sekä 
pumppaukseen liittyvä vähäinen rakennelma ei Turun hallinto-oikeuden 
päätöksen mukaan ole ollut maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n 
perusteella päätettävissä ja lautakunnan päätös on jäänyt niiltä osin 
voimaan. 
 
Turun Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa todetaan olevan 
tulkinnanvaraista lainkohdan rajauksen soveltaminen ja päätös on syntynyt 
äänestyksen jälkeen. Enemmistö on katsonut 161 §:n voitavan soveltaa 
sen perusteella, että sijoittamista koskeva päätös voidaan hakea jokaisesta 
erillisestä kunnasta erikseen.  
 
Koska lainkohdan soveltamisesta on olemassa Turun hallinto-oikeuden 
päätöksestä poikkeavaa oikeuskäytäntöä, on oikeuskäytännön 
yhdenmukaisen soveltamisen vuoksi säädöksen tulkinta syytä tutkia 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ratkaistavana kysymyksenä on, onko 
maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n nojalla mahdollista aiemmasta 
käytännöstä poiketen sijoittaa myös seudullisia johtoja, jollaisesta nyt on 
kyse.  
 
Esityslistan liitteenä on Turun hallinto-oikeuden päätös sekä tausta-
aineistona asiaa koskevasta lainsäädännöstä ja sen mukaisista 
oikeustapauksista. 
 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh. 0440 539 599, 
mika.vainio@sakyla.fi 

 
Esittelijä Rakennustarkastaja Mika Vainio 

 
Päätösehdotus Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta päättää esittää Turun hallinto-

oikeuden päätöksen johdosta korkeimmalle hallinto-oikeudelle esityslistan 
liitteenä olevan valituslupahakemuksen ja valituksen.  

 
 Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian kohdalta kokouksessa. 
 

Päätös Esityksen mukaan.  
 
 ===== 
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 
 
§ 4 
Käyttösuunnitelman 2023 vahvistaminen 
 
E-S ymplk 24.1.2023   
 

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion. 
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan käyttösuunnitelmalla 
tarkennetaan toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyttä alustavaa 
käyttösuunnitelmaa niin, että käyttösuunnitelma vastaa valtuuston 
päättämää talousarviota. Käyttösuunnitelmissa toimielimet päättävät 
omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä niin 
käyttötalouden kuin investointienkin osalta.  
 
Talousarvion jatkovalmistelussa sen jälkeen, kun ympäristölautakunta 
lokakuussa v. 2022 antoi esityksensä, ei tehtäväalueiden 
talousarvioehdotuksiin eikä alustavaan käyttösuunnitelmaan ole tullut 
muutoksia. 
 
Kuntien maksuosuudet v. 2023 peritään kuntien välisen sopimuksen 
mukaisesti ennakkoon kahdessa erässä. Lopulliset maksuosuudet 
määräytyvät v. 2023 tilinpäätöksen perusteella ja siihen vaikuttavat monet 
tekijät mm. myynti- ja maksutulojen lopullinen määrä. 
 
Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista 
hyväksyä tositteiden hyväksyjä. Kunnan sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan ohjeen mukaan osastot määräävät vuosittain 
päävastuualueiden tositteiden hyväksyjät. 
 
Hyväksyttävän v. 2023 käyttösuunnitelman yksityiskohtaiset määrärahat 
ilmenevät esityslistan liitteen sarakkeesta ”VIRES 2023”. 
 

Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh. 044 330 2492, jukka.reko@sakyla.fi 
 
Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko 

 
Päätösehdotus Ympäristölautakunta vahvistaa vuoden 2023 käyttösuunnitelman liitteen 

mukaisena.  Ympäristölautakunta päättää, että rakennusvalvonnan ja 
ympäristönsuojelun vastuualueen osalta laskut ja tositteet hyväksyy 
ympäristöpäällikkö 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ====== 
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 
 

§ 5 
Ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2023, Eura, Huittinen ja Säkylä 
 
E-S ymplk 24.1.2023   
 

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan toimialueelle Euraan, Huittisiin ja 
Säkylään on laadittu nelivuotinen valvontasuunnitelma vuosille 2021-2024. 
Lisäksi vuosittain laaditaan valvontaohjelma, missä esitetään vuoden 
aikana toteutettava säännöllinen valvonta sekä mahdolliset suunnitellut 
valvontaprojektit. Valvontaohjelma 2023 koostuu sanallisesta 
yhteenvedosta sekä taulukoista: taulukko vuoden aikana valvottavista 
laitoksista, maa-ainesluvista ja vaarallisten jätteiden tuottajista sekä 
taulukot ympäristölupien ja maa-ainestenottolupien vakuuksista.  
Ympäristönsuojelulain valvontakohteet on jaettu ympäristölupakohteisiin, 
ilmoitusvelvollisiin ja rekisteröitäviin kohteisiin.  
 
Ympäristönsuojelulain säännöllinen valvonta: 
Valvontaohjelmaan vuodelle 2023 on kirjattu ympäristölupien 
määräaikaistarkastuksia yhteensä 25 kpl ja rekisteröityjen laitosten 
tarkastuksia 5 kpl. Ilmoituspäätöksen saaneiden laitosten valvontakohteita 
ei vuodelle 2023 ole. Ohjelmataulukon 2023 mukaisille kohteille on kullekin 
nimetty ympäristönsuojelun viranhaltijoista vastuuvalvoja, joka tekee 
vastuullaan olevat tarkastukset oman aikataulunsa mukaan vuoden 2023 
aikana. Tarkastuksista laaditaan muistiot ja niistä laskutetaan 
toiminnanharjoittajaa ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. 
 
Valvontakohteiden listaa pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Vuonna 2022 on 
myönnetty kolme ympäristölupaa kahdelle maa-ainesasemalle sekä 
muutoslupa jätteenkäsittelylaitokselle. Lisäksi on annettu kuusi 
ilmoituspäätöstä kolmelle lihasikalalle, yhdelle kalkkunakasvattamolle, 
yhdistelmäsikalalle ja lypsykarjatilalle. Lautakunnassa on myös rauetettu 
vanhoja ympäristölupia, kun valvonnan yhteydessä on todettu 
luvanvaraisen toiminnan päättyneen. Osana valvontaohjelmaa ylläpidetään 
listaa ympäristölupien vakuuksista, joita on annettu jätteenkäsittelyyn 
myönnettyjen lupien jälkihoitovelvoitteiden vakuudeksi. 
 
Säännölliseen vuosittaiseen valvontaan kuuluu myös 
vuosiraportointivelvollisten laitosten vuosiraporttien tarkastus. 
Vuosiraportointiin on Eurassa, Huittisissa ja Säkylässä vuodelta 2022 
velvoitettu yhteensä 34 laitosta. Luvissa määrätyt yhteenvedot edelliseltä 
vuodelta pitää toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle helmi- tai 
maaliskuun loppuun mennessä. Viranhaltijat tarkastavat saapuneet 
raportit, pyytävät mahdollisia täydennyksiä, kirjoittavat tarkastusraportin ja 
laskuttavat toiminnanharjoittajia tarkastamisesta 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.  
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 

 
Maa-aineslain säännöllinen valvonta:  
Eurassa, Huittisissa ja Säkylässä on voimassa olevia maa-
ainestenottolupia vuoden 2023 alussa 23 kpl, joista 3 sijaitsee Eurassa, 4 
Huittisissa ja 16 Säkylässä. Luvista 15 koskee soran ja hiekan ottoa,  
seitsemän kalliokiviainesta ja yksi mullan ottoa. Maa-aineslupataulukossa 
2023 on listaus voimassa olevista luvista ja niihin kohdistetusta 
valvonnasta. Kaikki ottoalueet tarkastetaan vuosittain. 
Ympäristöylitarkastaja tekee tarkastukset oman aikataulunsa mukaan 
syys-, loka- ja marraskuun aikana. Tarkastukset tehdään yhdessä maa-
ainesten ottajien kanssa. Tarkastuksesta laaditaan muistio ja käynnistä 
laskutetaan maa-ainestaksan mukainen vuosittainen tarkastusmaksu. 
Lupien edellisen vuoden ottomäärät ja pohjavesitarkkailujen tulokset 
tarkastetaan helmikuun loppuun mennessä. Valvontaohjelman liitteenä on 
listaus maa-ainesten ottolupien vakuuksista. Vakuudet vaaditaan ja 
pidetään ajan tasalla  
 
Jätelain säännöllinen valvonta: 
Vuoden 2023 aikana jatketaan vuonna 2021 aloitettua vaarallisia jätteitä 
tuottavien laitosten valvontaa. Autokorjaamot on pääosin käyty läpi. 
Vuonna 2023 valvonta kohdistetaan muuhun autoalan toimintaa, 
maalausliikkeisiin sekä muuhun korjaamotoimintaan. Tehdyistä 
tarkastuksista tehdään muistio ja käynnistä laskutetaan 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. 
 
Esityslistan liitteenä on ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 
2023.  
 

Lisätietoja Ympäristöylitarkastaja Johanna Thessler, puh. 044 730 7423, 
johanna.thessler@sakyla.fi 

 
Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko 

 
Päätösehdotus Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta hyväksyy Euran, Huittisten ja 

Säkylän kuntien ympäristönsuojelun valvontaohjelman vuodelle 2023.  
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ====== 
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 
 
§ 6 
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteutuma vuodelta 2022 
 
E-S ymplk 24.1.2023   
 

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta on 25.1.2022 hyväksynyt 
ympäristönsuojelun valvontaohjelman vuodelle 2022. Valvontaohjelma 
sisältää vuoden aikana tehtävät laitosten säännölliset valvontatarkastukset. 
Valvontakohteet oli vuonna 2022 jaoteltu ympäristönsuojelulain kohteisiin 
eli ympäristölupien, ilmoituspäätösten ja tehtyjen rekisteröintien valvontaan 
sekä maa-aineslain ja jätelain kohteisiin.  
 
Vuoden 2022 valvontaohjelmaan kirjattiin 30 ympäristölupatarkastusta ja 
yksi rekisteröidyn toiminnan tarkastus. Ilmoituspäätösten tarkastuksia ei 
valvontaohjelmassa ollut. Viranhaltijat ovat suorittaneet kaikki ohjelman 
mukaiset tarkastukset vuoden 2022 aikana. Muutamia lupia on lopetettu 
lautakunnan päätöksellä, sillä lupaa vaativa toiminta todettiin valvonnan 
yhteydessä päättyneeksi. Ne on poistettu valvontalistasta. 
Vuosiraportointivelvollisten laitosten osalta on valvottu, että raportit 
toimitetaan ja että ne sisältävät luvissa määrätyt asiat. Maa-aineslain 
mukaisia tarkastuksia tehtiin 22 ja jätelain mukaista valvontaa vaarallisia 
jätteitä tuottavissa laitoksissa 14. Maa-aineslupien osalta on lisäksi 
valvottu, että toiminnanharjoittajat ilmoittavat vuosittaiset ottomäärät ja 
pohjavesien tarkkailutulokset ja, että ilmoitetut tiedot ovat luvan ehtojen 
mukaisia 
 
Valvontaohjelmassa kuvatun säännöllisen laitoksiin kohdistuvan 
määräaikaisvalvonnan lisäksi viranhaltijat suorittavat myös muuta 
ympäristövalvontaa. Jätelain mukainen roskaantumisvalvonta on entiseen 
tapaan keskitetty kaksipäiväiseen keväällä järjestettävään 
ympäristökatselmukseen, jonka johdosta on annettu siivouskehotuksia ja -
määräyksiä. Jätehuollon ja ympäristön pilaantumisen valvontaa tehdään 
käsittelemällä valvontailmoituksia esim. jätteiden käyttämisestä 
maarakentamisessa ja lannan aumaamisesta pellolla sekä 
tapauskohtaisesti tehtyjen ilmoitusten perusteella. Lisäksi annetaan 
päätöksiä mm. meluilmoituksiin, poikkeustilanteisiin ja hylättyjen 
ajoneuvojen siirtoihin liittyen. 
 
Monivuotisena projektina on Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan 
alueella suoritettu jätevesivalvontaa sekä viemäriverkoston toiminta-alueilla 
että haja-asutusalueilla. Jätevesivalvonnassa on käsitelty 
vapautushakemuksia viemäriverkostoon liittymisestä 16 kpl ja annettu 
asiaa koskevia määräyksiä yhteensä 59 kpl. Kiinteistökohtaisten 
jätevesijärjestelmien kunnostamiseen liittyviä määräyksiä on alueella 
annettu 51 kpl.   Lisäaikoja kunnostukselle on myönnetty 12 kpl 
poikkeamisia ympäristönsuojelumääräyksistä 5.  
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 

 
 
Valvontaohjelman toteumataulukko vuodelta 2022 on esityslistan liitteenä. 
 

Lisätietoja Ympäristöylitarkastaja Johanna Thessler, puh. 044 730 7423, 
johanna.thessler@sakyla.fi 

 
Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko. 

 
Päätösehdotus Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi 

ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteutuman vuodelta 2022.  
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ====== 
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 
 
§ 7 
Ympäristöluvan rauettaminen/Heikki ja Sinikka Ollula 

E-S ymplk 24.1.2023  
  

Huittisten kaupungin ympäristölautakunta on 22.4.1998 myöntänyt Heikki 
ja Sinikka Ollulalle ympäristöluvan yhdistelmäsikalan toimintaan Huittisten 
kaupungin Kannilan kylään kiinteistölle Huhtamaa 102-409-1-12 
osoitteeseen Niittytie 107. Valvonnan yhteydessä on selvinnyt, että sikojen 
pito tilalla on päättynyt. Heikki ja Sinikka Ollula ovat ilmoittaneet, että 
sikojen kasvatus tilalla on loppunut eikä toiminnalle ole jatkajaa. 
Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi ja toiminnanharjoittaja pyytää 
toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan lopettamista. 
  
Ympäristölupaa ei tarvita, jos toiminta on loppunut ja kiinteistöllä ei 
harjoiteta ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa. 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi 
päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta 
on lopetettu. Samalla lupa poistuu valvontasuunnitelmasta eikä sinne enää 
tehdä säännöllisiä suunnitelman mukaisia valvontakäyntejä.  
 

Lisätietoja Ympäristötarkastaja Ilona Niskanen, p. 044 7203594, 
ilona.niskanen@sakyla.fi sekä ympäristöylitarkastaja Johanna Thessler, p. 
040 7307 423, johanna.thessler@sakyla.fi. 

 
Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko. 

 
Päätösehdotus Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta päättää Heikki ja Sinikka Ollulan 

sikalan ympäristöluvan rauettamisesta, sillä kyseisellä tilalla ei enää 
harjoiteta ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa eikä 
ympäristölupaa tarvita. Päätöksestä luvan raukeamiseksi peritään 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen 193 €:n maksu.   
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ====== 
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 
 

§ 8 
Päätös vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta, Huittinen 
 
E-S ymplt 24.1.2023 

 
Käsiteltävänä on yksi vapautushakemus vesihuoltolaitoksen 
viemäriverkostoon liittymisestä Huittisissa Loimijokivarren 
jätevesiosuuskunnan toiminta-alueella.  
 
Vapautuspäätös on esityslistan liitteenä. 
 

Lisätietoja Ympäristötarkastaja Ilona Niskanen, puh. 044 720 3594, 
ilona.niskanen@sakyla.fi  

 
Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko. 

 
Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää vapautushakemuksesta liitteen mukaisesti.  

 
Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ====== 
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 
 

§ 9 
Päätös vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta, Säkylä 
 
E-S ymplt 24.1.2023 

 
Käsiteltävänä on yksi vapautushakemus vesihuoltolaitoksen 
viemäriverkostoon liittymisestä Säkylän viemäriverkoston toiminta-alueella.  
 
Vapautuspäätös on esityslistan liitteenä. 
 

Lisätietoja Ympäristötarkastaja Ilona Niskanen, puh. 044 720 3594, 
ilona.niskanen@sakyla.fi  

 
Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko. 

 
Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää vapautushakemuksesta liitteen mukaisesti.  

 
Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ====== 
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§ 10 
Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen, Etelä-Satakunnan 
ympäristölautakunta 
 
E-S ymplt 24.1.2023 
 

Kuntalain 92 §:n mukaan mm: 
 
 "Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallin-

tosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen 
alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa 
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
 Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus 

koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä 
määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viran-
omaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei 
kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai 1 momentissa tarkoi-
tettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian 
ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

 
 Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 

jossa kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtä-
vä. 

 
 Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenet-

telyä koskevia asioita; 
 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 

asioita; 
 3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, 

jos kunnat niin sopivat." 
 
 Hallintosäännön 45a §:n mukaan: "Asian ottamisesta kunnanhallituksen 

käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja 
tai kunnanjohtaja. 

 
 Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja 

sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä." 
 
 Hallintosäännön 45b §:n mukaan:  
 "Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallituksel-

le tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita 
tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeut-
taan. 
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 
 
 Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemis-

tään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asia-
ryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 

 
 Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. 

Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoitta-
misesta. 

 
 Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheen-

johtajalle ja esittelijälle. 
 
 Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden 

estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian 
ottamisesta kunnanhallituksen (tai lautakunnan) käsiteltäväksi." 

 
 Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti. 
 
 Em. viranhaltijan ratkaistavaksi siirretyt lupa- ym. asiat, joita ei voi ottaa 

toimielimen käsiteltäväksi, on tarkoituksenmukaista tuoda kuitenkin tiedok-
si ympäristölautakunnalle. Lautakunnan tiedoksi saatetaan päätösehdotuk-
sessa mainitut viranhaltijapäätökset. Päätökset esitellään tarvittaessa ko-
kouksessa. 

 
Ympäristöpäällikkö: Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset: 
 
 Toimielimelle yleisesti määrätty ratkaisuvalta, joka on delegoitu 

viranhaltijoille 
 
 Rakennustarkastajat ja tarkastusinsinööri 
 

Eura §:t 192 – 206 
 
Lupa Rakennushanke  Osoite 
22-1072-I Takan asennus   Uikkutie 10 
22-1073-I Kevyttakan ja hormin asennus               Koivistontie 396 
22-1007-PI Asuin- ja talousrakennuksen purku Euraniityntie 231b 
22-1033-RM Muutospiirustuksen hyväksyntä  Kariniementie 1 
22-1096-T Rakennuksen huoneistojärjestely Paneliantie 27 
22-1097-R Asuinrakennus  Paneliantie 332c 
22-1034-RJ Saunarakennus / rakennusluvan Laitilantie 911c 
 voimassaoloajan jatkaminen 
22-1035-RJ Asuinrakennuksen laajennus /  Yhdystie 74b 
 rakennusluvan voimassaoloajan 
 jatkaminen 
22-1095-R Matkaviestintätukiasema ja laitesuoja Ratakaari 19 
22-1099-R Ulkosauna  Hakamäki 34 
22-1075-I Tulisijan rakentaminen  Torpantie 3 
22-1076-I Pihavarasto  Hakamäki 34 
22-1077-I Aurinkopaneelien asentaminen  Hinnerjoen 
    kirkkotie 14 

 22-1098-R Matkaviestintätukiasema ja laitesuoja Kuurnamäentie 
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   197 
Huittinen §:t 141 - 146 

 
22-5142-R Saunarakennuksen laajentaminen Karhiniementie 395 
22-5143-R Puukiukaan ja savuhormin asentaminen Vinkinmäentie 58 
22-5144-R Autosuojan ja varaston rakentaminen Kukonharjantie 347 
22-5145-R Omakotitalon peruskorjaaminen, Malberinraitti 6 
 sisätilamuutokset ja tulisijan sekä 
 savuhormin rakentaminen 
22-5146-I Maalämpökaivon poraaminen  Saunakuja 2 
22-5147-I Asuinrakennuksen ja talousrakennuk- Ruunantie 14 
 sen julkisivuvärin muutos punaisesta 
 keltaiseksi                
 
Säkylä §:t 186 – 194 
 
Lupa Rakennushanke  Osoite 
22-3084-T Aurinkopaneelien asentaminen  Rantatie 236 
22-3014-PI Rakennusten purkaminen  Palokuja 
22-3072-R Rivitalon korjaustyö  Palomiehentie 3a 
22-3085-R Pihasauna  Hemmintie 9 
22-3079-I Jätevesijärjestelmän rakentaminen Voitoistentie 592 
22-3018-RJ Autotalli / rakennusluvan voimassaolo- Metsämiehentie 4 
 ajan pidentäminen 
22-3038-R Vapaa-ajan asunnon laajennus  Tuomiojantie 13 
22-3082-T Takka huoneistoon A3  Rantatie 303 
 
Lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön   
45 a §:n mukaista otto-oikeutta.  

 
Päätös Merkittiin lautakunnan tietoon saatuiksi. 
 
 ====== 
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 
§ 11 
Ilmoitusasiat 
 
E-S ymplt 24.1.2023 
 
 13.12.2022 kokouksen jälkeen tulleet ilmoitusasiat: 
  
 Rakennusvalvonta 

- Sieravuoren ranta-asemakaavan muutos, kaavakartta, Eura 
- Sieravuoren ranta-asemakaavan muutos, kaavaselostus, Eura 
- Kirje kuntien rakennusvalvontaan lentoesteluvista 

 
 Ympäristönsuojelu 

- Shell Huittinen Mommola, jakeluaseman viemäröinnin muutostyön 
yhteydessä tehty maaperän pilaantuneisuustutkimus ja toimenpiteet. 

- Ely:n lausunto 17.1.2023 pilaantuneen alueen maaperän ja pohjaveden 
puhdistustyöstä ja työn loppuraportista. Säkylän puolustusvoimien 
vaatetuskorjaamo. 

 
Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko. 

 
Päätösehdotus Merkitään lautakunnan tietoon saatetuiksi.  

 
Päätös Merkittiin lautakunnan tietoon saatetuiksi. 
 
 ====== 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n 

mukaan hakea muutosta. 
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 
 

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: 4 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 

• kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Säkylän kunnan kirjaamoon määräajan 

viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 

seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 

sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 

tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 

kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 

oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 

vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Etelä-Satakunnan 

ympäristölautakunta. 

 

Kirjaamon yhteystiedot:  

 

Käyntiosoite: Rantatie 268, 27800 Säkylä  

Sähköpostiosoite: kirjaamo@sakyla.fi  

Puhelinnumero: 02 83281  

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 

vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Etelä-

Satakunnan ympäristötoimistosta. 

 

Pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana maanantaina Säkylän 

kunnan verkkosivuille. 
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 
 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 8, 9 

Valitusosoitus 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus 

Valitusoikeus on: 

 1. sillä, jonka etua tai oikeutta asia saattaa koskea; 

 2. kunnalla; 

 3. valvontaviranomaisella; 

 4. asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

 Valvontaviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa sellaisesta päätöksestä, 

jolla hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut 

päätöksen. 

Valitusviranomainen  

 Valitus tehdään vesihuoltolain mukaisissa asioissa Turun hallinto-

oikeudelle. 

Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Valituksen voi tehdä myös sähköpostitse, telekopiona tai postitse hallinto-

oikeuden kirjaamoon. 

Turun hallinto-oikeus 

PL 32 

20101 Turku 

fax: 029 56 42414 

sähköposti: turku.hao@oikeus.fi 

Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 

viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 

 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään 

seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on julkaistu Säkylän kunnan 

verkkosivuilla.  

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 

seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen 

osoittamana aikana. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon 

kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.  

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä 

viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä 

on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 

arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valituskirja 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 

vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituskirjassa on ilmoitettava:  

1. Päätös, johon haetaan muutosta 
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi 
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei 

kohdistu valittajaan. 
 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 

puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän 

yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 

vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 

osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää 

(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden 

prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista 

osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valituskirjaan on liitettävä: 

1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 

2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio 
saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
päätöksen tehneelle viranomaiselle 
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Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen 

mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

 

Pöytäkirjan nähtäville asettaminen 

 

Pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana maanantaina. 
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 

 

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: 7 

Valitusosoitus 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus 

Valitusoikeus on: 

 

1. asianosaisella, 

2. rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on 

ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön 

viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat 

ympäristövaikutukset ilmenevät,  

3. toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 

ympäristövaikutukset ilmenevät, 

4. valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja 

vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella, 

5. asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella 

6. kunnan jäsenellä (maa-ainesluvat) 

Valitusviranomainen  

Valitus tehdään ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa, sekä 

maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisissa yhteisluvissa Vaasan 

hallinto-oikeudelle. 

Vaasan hallinto-oikeus: 

 

Valitus tulee toimittaa ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten 

asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 

 

Valituksen voi tehdä myös sähköpostitse tai postitse: 

Vaasan hallinto-oikeus 

PL 204 

65101 VAASA 

vaasa.hao@oikeus.fi.  

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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Valitusaika 

Ympäristölupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Etelä-

Satakunnan ympäristötoimiston verkkosivuilla.  

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua 

päätöksen julkaisemisesta. 

 

Muiden ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten päätösten valitus on 

tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 

viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä 

on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 

arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valituskirja 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 

vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituskirjassa on ilmoitettava:  

5. Päätös, johon haetaan muutosta 
6. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi 
7. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
8. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei 

kohdistu valittajaan. 
 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 

puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän 

yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 

vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 
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Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 

 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 

osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää 

(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden 

prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista 

osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

 

Valituskirjaan on liitettävä: 

 

4. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 

5. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio 
saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

6. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
päätöksen tehneelle viranomaiselle 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

 Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksua 

sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli 

hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 

eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä 

eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla 

laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on 

valituskirjelmäkohtainen. 

 

Pöytäkirjan nähtäville asettaminen 

 

Pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana maanantaina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


