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Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski  
 
Asia 
Asiavirheen korjaaminen 
 
Päätös jota muutetaan 
PoSan ympäristö- ja terveyslautakunnan päätös § 5, 27.5.2020. Pohjois-
Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristönsuojelumääräykset 
 
Asian vireille tulo 
Asiavirheen korjaaminen on tullut vireille lupaviranomaisen omasta 
aloitteesta. 
  
Asiavirheen korjaaminen koskee vain 3 luvun 10 §: ää. Muilta osin 
ympäristönsuojelumääräykset pysyvät saman sisältöisinä.   
 
Virheellinen määräys kuuluu seuraavasti:  
10 § Lannoitteiden käyttö ranta- ja pohjavesialueella Lietelantaa, virtsaa, 
puristenestettä tai jätevesilietettä ei saa levittää pohjavesialueella.   
Vesistöjen ja meren ranta-alueilla lannoitteiden, lannan ja virtsan käyttö on 
kielletty 10 metriä lähempänä vesistöä.  
 
Perustelut: YSL 202 §:n 3 mom. 5 ja 7 kohdan mukaisesti määräys voi 
koskea sellaisia alueita ja vyöhykkeitä, joilla lannan ja lannoitteiden sekä 
maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä 
rajoitetaan sekä vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia 
toimia, jotka ovat vesienhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.   
Lannan tai muiden orgaanisten lannoitteiden käyttöön pohjavesialueilla voi 
hakea poikkeusta tästä määräyksestä, mikäli maaperätutkimukset tai 
riittävät tiedot pohjavesialueista osoittavat, ettei käytöstä aiheudu 
pohjaveden laadulle riskiä. Maaperätutkimusten tekemisestä vastaa 
toiminnanharjoittaja.  
 
Karvianjoen toimenpideohjelma-alueen suurimpien jokien ja järvien sekä 
Merikarvian rannikkovesien ekologinen tila on pääosin tyydyttävässä 
tilassa. Karvianjoen vesistöalueen tilaan vaikuttaa erityisesti hajakuormitus, 
joka on peräisin maataloudesta, haja-asutuksesta sekä metsätaloudesta, 
lisäksi alueella on paljon turvetuotantoa. Hyvän tilan saavuttaminen 
edellyttää vesistöön kohdistuvan ravinnekuormituksen merkittävää 
vähentämistä kokonaistypen- ja fosforin osalta, Karvianjoen valuma-
alueella 30-50 % ja Merikarvianjoen valuma-alueella 10-30 %. Määräys on 
tarpeen maataloudesta tulevan ravinnekuormituksen vähentämiseksi.  
 
Korjattu määräys esitetään kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:  
10 § Lannoitteiden käyttö ranta- ja pohjavesialueella  
Lietelantaa, virtsaa, puristenestettä tai jätevesilietettä ei saa levittää 
pohjavesialueella. Vesistöjen ja meren ranta-alueilla orgaanisten 
lannoitteiden, lannan ja virtsan käyttö on kielletty 10 metriä lähempänä 
vesistöä.  
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Perusteluja ei ole tarpeen muuttaa, vaan ne säilytetään saman sisältöisinä. 
 
Asian käsittely  
Luonnos ympäristönsuojelumääräyksiä koskevasta asiavirheen 
korjaamisesta on ollut nähtävinä PoSan verkkosivuilla 9.6 - 17.7.2020. 
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja MTK-Satakunnalta on pyydetty 
lausunnot  asiavirheen korjaamisesta. 
   
Lausunnot 
MTK Satakunta esittää 30.6.2020 päivätyssä lausunnossaan, että  
ensisijaisesti nitraattiasetuksen ehdot ovat tältä osin riittävät.  
 
Suomessa on kaikkia ympäristökorvausjärjestelmään sitoutuneita viljelijöitä 
velvoittava 3 metrin suojakaista käytössä vesistöjen varsilla. Sitä 
ehdotetaan tulevalla rakennerahastokaudella laajennettavan koskemaan 
kaikkia viljelijöitä. Lisäksi ympäristökorvausjärjestelmässä on ollut 
valittavissa yhtenä lohkokohtaisena toimenpiteenä suojavyöhykkeen 
perustaminen vesistön varrelle. Suojavyöhykkeiden perustaminen on otettu 
mukaan myös vesipuitedirektiivin edellyttämiin vesienhoito-ohjelmiin 
yhtenä maatalouden vesiensuojelutoimenpiteenä tavoitemäärän 
mukaisesti (tavoitteena eroosioherkimmät kohteet). Jos Suomessa 
otettaisiin laajemmin käyttöön nitraattidirektiiviä tiukempi lannoituskielto 
kunnallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä, poistuisi tukipuolelta peruste 
maksaa korvausta suojavyöhykkeelle.    
  
Vain osalla vesistöjen varsista on leveä luonnontilainen kaista, joten 
tällainen orgaanisten lannoitevalmisteiden ja lannan/virtsan käyttökielto 10 
metrin etäisyydellä koskee aika laajaa peltoalaa Karvianjoen vesistöalueen 
olosuhteissa.  Huomautamme lisäksi, että PoSan toimialueella on 
muidenkin vesistöjen kuin Karvianjoen vesistön ranta-alueita. Ehdotettu 
teksti asettaisi näin ollen eri vesistöjen varsilla toimivat viljelijät tältä osin 
eriarvoiseen asemaan keskenään.   
 
Mikäli tällainen nitraattidirektiiviä tiukempi määräys katsotaan aiheelliseksi 
antaa, nyt ehdotettu korjattu teksti on kuitenkin selvästi parempi kuin 
27.5.2020 hyväksytty teksti.  
 
Katsomme myös, että niille, joita määräys koskee, on selkeästi kerrottava, 
miten tämä 10 metrin etäisyys vesistöstä määritetään. Heille on myös 
osoitettava kartalla, mitä vesistöjä määräys tarkkaan ottaen koskee. 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus totesi 6.7.2020 päivätyssä 
lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa korjaukseen. 
 
Korjausesityksestä on annettu yksi mielipide, jossa todetaan seuraavaa: 
Lannoitukseen käytettävät mineraalilannoitteet on hyväksyneet 
Ruokaviraston lannoitevalvonnan tarkastajat. Saman viraston samat 
tarkastajat ovat myös hyväksyneet orgaanisen lihaluujauhopohjaisen 
Ecolan Agra lannoitepelletin samojen kriteerien mukaisesti.  
  
Eli jos orgaaninen lannoite on hyväksytty ruokaviraston toimesta 
lannoitteeksi, kielto on perusteeton. Ihan perusasioiden mukaan 
mentäessä lainsäädännössä ei voi olla kahta eri asetusta, että toinen 
viranomainen sallii ja toinen kieltää. Eli nykyisen nitraattidirektiivin yli ei voi 
kävellä.  
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Ja ihan yleissivistävästi orgaanisen lihaluujauhopelletin typpi ja fosfori on 
hitaammin liukenevassa muodossa, kuin mineraalilannoitteissa. 
Mineraalilannoitteet salliva, mutta orgaaniset lannoitevalvonnan 
hyväksymät lannoitteet kieltävä asetus itse asiassa aiheuttaa suuremmat 
valumat pohjavesiin sekä vesistöjen reuna-alueilta.  
  
Viljelijän tehtävänä ei ole hankkia sertifiointeja ja hyväksyttää jo kertaalleen 
hyväksyttyjä lannoitteita. Hygienisointeihin ja lannoitteiden liukenevuuksiin 
liittyen lisätietoja on saatavissa ruokaviraston lannoitevalvonnan lisäksi 
myös lannoitevalmistajalta.   
Lisäksi jos kielto tulee, tarkoittaa asetus käytännössä myös useiden isojen 
vesistöiksi tulkittavien valtaojien putkittamisia, jotta peltoala saadaan 
takaisin viljelykäyttöön. Tämä puolestaan aiheuttaa luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymistä, useiden ojanpientareilla pesivien 
harvinaisten lintu- sekä hyönteislajien elinolojen heikentymistä, tämäkö on 
tavoitteena?  
 

Valmistelijan esitys Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja 
terveyslautakunta hyväksyy esityslistan liitteenä olevat 
ympäristönsuojelumääräykset esitetyn mukaisesti.  
 

Esittelijän ehdotus Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja 
terveyslautakunta päättää hyväksyä korjauksen PoSan 
ympäristönsuojelumääräyksiin valmistelijan esityksen mukaisesti.  
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja antaa Ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski puh. 044 577 3334, 
etunimi.sukunimi@eposa.fi  

_______________ 
 
 

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta laaditun ot-
teen oikeaksi todistaa: 
 
Kankaanpäässä 9.10.2020 
 
 
 
Elina Seppälä 
pöytäkirjanpitäjä 
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Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje 

 
Kokouspäivämäärä 7.10.2020 Pykälät 22 - 30  

 
 

 

Muutoksenhakukielto 
 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouksen järjestäytymistä: 
22, 23, 24, 29 ja 30 §  
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
§  
 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
(pykälät ja valituskieltojen perusteet): 
§  
 

 Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi 
työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 
§:n mukaisesti. 
 

 

Oikaisuvaatimusohje 
 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon 

päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
 
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 
Ympäristö- ja terveyslautakunta 
PL 46 
38701 KANKAANPÄÄ 
 
§  
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä 
viraston aukioloaikana. 
 

 

Valitusosoitus  
 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on lähetettävä tai jätettävä 

virka-aikana ennen valitusajan päättymistä hallinto-oikeudelle. Valitus on valittajan tai sen muun laatijan 
allekirjoitettava. 
Hallinto-oikeuden oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 
 
Valitukseen tulee liittää 

 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, puhelinnumero ja postiosoite 

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja 
muutosvaatimuksen perusteet 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle 

 mahdollisen asiamiehen valtakirja 
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 Kunnallisvalitus 
 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. 
 
Viranomainen, jolle valitus tehdään: 
Turun hallinto-oikeus 
PL 32 (Sairashuoneenkatu 2-4) 
20101 TURKU 
Puh: Kirjaamo 029 564 2410 
Faksi: 029 564 2414 
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi 
 

28 §  
 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, 
asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Valitus ympäristöluvasta 
 

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-
, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt 
yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 
 

Luvan käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. 
Valituskirjelmä on osoitettava ja toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. 
 
Uhkasakkolain mukainen valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.  
 
Viranomainen, jolle valitus tehdään: 
Vaasan hallinto-oikeus 
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43) 
65101 Vaasa 
Puh: Kirjaamo 029 564 2780 
Faksi: 029 564 2760 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
 
25, 26 ja 27 §  
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun 
se on annettu. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen 
antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai 
luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana 
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi ___/___ 202__. 
 
Otteet on lähetetty tiedoksi postitse ___/___ 202__. 
 
Tiedoksiantaja: _____________________________ 
 

Liitetään pöytäkirjaan 
 


