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Päätös leirintäalueilmoituksesta/ Yli-Kaitala Event Camping 
 
729/11.03.08/2020 
 
Selostus ja perustelut ASIA 
 
 Päätös ulkoilulain 20 §:n mukaisesta leirintäalueen perustamista 

koskevasta ilmoituksesta. 
 
 HAKIJA 
 
  Yli-Kaitala Oy 
 Kaitalantie 323 
 47490 Mankala 
 
 Yhteyshenkilö: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, puh. 050-5410976 
 
 ILMOITUS 
 
 Yli-Kaitala Oy on jättänyt 26.2.2020 Kouvolan kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle ulkoilulain (606/1973) 20 §:n mukaisen 
leirintäalueilmoituksen. Ilmoitus koskee Iitin kunnan Tapolan kylään, 
osoitteeseen Kaitalantie 323, 47490 Mankala (142-421-1-260) 
perustettavaa Yli-Kaitala Event Camping leirintäaluetta. 

 
 TOIMINTA 
 
 Leirintäalueelle on varattu tilaa yhteensä 200 leirintäpaikalle joista 120 

on matkailuajoneuvoilla ja 80 telttapaikkoja. Leirintäalueen pinta-ala on 
8,3 ha. Leirintäalue tukee olemassa olevaa matkailutoimintaa. 
Leirintäalueella on toimintaa lähinnä lähialueella ja –kaupungeissa 
järjestettävien tapahtumien aikana. 

 
 Kaavoitus 
 
 Kymenlaakson maakuntakaavassa kohdealue kuuluu maakuntakaavan 

osa-alueeseen, jonka kaavamerkintä on: Kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, maakuntakaavamerkintä 
ma/m, maakunnallisesti merkittävä. 

 
 Kymijoen-Mankalan rantayleiskaavassa leirintäalue sijoittuu osittain AM- 

ja MT-alueille ja osittain alue jää yleiskaava-alueen ulkopuolelle. 
 
 Vesi- ja jätevesihuolto sekä pesutilat 
 
 Talousvesi tulee yrityksen omasta vesijohtoverkostosta. Vettä otetaan 

neljästä kaivosta ja johdetaan UV-käsittelyn kautta verkostoon. 
Talousveden laatua seurataan vuosittain otettavilla näytteillä. 

 
 Alueelle tulee 5 kpl kompostikäymälöitä ja 2-4 vesikäymälää. Lisäksi 

käytössä ovat Ravintola Ketunleivän 5 vesikäymälää, joista yksi on inva 
käymälä. Muodostuvat jätevedet johdetaan Yli-Kaitala Oy:n omaan ns. 



Kouvolan kaupunki Viranhaltijapäätös 
   Yleinen päätös 
  
Ympäristöjohtaja 13.05.2020 § 13/2020 
       

 
kyläpuhdistamoon. Puhdistamossa on kuormitusta tasaava 160 m3 
säiliö, joka mahdollistaa puhdistamon kapasiteetin riittävyyden. 

 
 Peseytymistilat tulevat erilliseen vaunuun. Lisäksi käytössä on alueen 

muut sauna- ja peseytymistilat. 
 
 Jätehuolto 
 
 Alueelle rakennetaan jätekatos, johon tulee keräysastiat eri jätejakeille. 

Asiakkaita ohjeistetaan jätteiden lajitteluun. Toimija on liittynyt 
jätteenkuljetukseen.  

 
 Turvallisuus ja vartiointi 
 
 Alueelle tulee jauhesammuttimet/vesipisteet 40 metrin välein. 

Vastaanottotilassa on ns. sydäniskuri ja ensiapulaukku. Vakituinen 
henkilökunta on käynyt ensiapukoulutuksen. Alueelle tulee kaksi 
infotaulua, joissa on hälytysohjeet ja paikan osoite ja koordinaatit. 
Respassa on käytössä puhelin. Lisäksi näkyvillä on alueen 
järjestyssäännöt. Alueella on yrityksen henkilökuntaa paikalla 
vuorokauden ympäri. 

 
 ASIAN KÄSITTELY 
 
 Tiedottaminen 
 
 Ilmoituksesta on kuulutettu 16.-30.3.2020 välisenä aikana Kouvolan 

kaupungin ja Iitin kunnan sähköisillä ilmoitustauluilla. Asiakirjat ovat 
olleet kuulutusaikana nähtävillä Kouvolan kaupungin internetsivujen 
sähköisellä ilmoitustaululla. Naapureille on ilmoitettu nähtävillä olosta 
kirjeitse. 

 
 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
 
 Lausunnon johdosta on jätetty kolme lausuntoa ja yksi muistutus. 
 
 Kymenlaakson pelastuslaitos on lausunnossaan 25.3.2020 todennut, 

että Iitin rakennusvalvonnasta tulee selvittää vaatimukset ja lupatarve 
rakennelmille ja mm. kulkureittien ja pelastusteiden kantavuuden osalta. 
Matkailuajoneuvojen ja telttojen sijoittelussa tulee huolehtia riittävistä 
turvaväleistä sekä pelastusteistä. Riittävä turvaväli on vähintään 4 
metriä, mikä on määritelty Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK 
ry:n ja SF-Caravan ry:n laatimassa Leirintäalueen turvallisuusoppaassa. 
Kohteeseen tulee laatia pelastussuunnitelma pohjakuvineen ja suorittaa 
erityispalotarkastus ennen käyttöönottoa. 

 
 Kaakkois-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan 25.3.2020 todennut 

alueen kaavoituksesta, että heidän käytettävissä olevien tietojen 
perusteella alueen suunnittelutilanne mahdollistaa haetun maankäytön. 

 
 Vedenhankinta vaikuttaa hakemuksen perusteella olevan 

asianmukaisesti suunniteltu. Talousveden laadunvalvonnasta vastaa 
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kunnan terveydensuojelu. Käymälöiden yhteyteen olisi suositeltavaa 
järjestää käsienpesupisteet. Kohdan 7 mainitussa jäteveden 
varastointitilavuudessa on yksikkövirhe. Jätevedenpuhdistamon 
kapasiteetti ei käy ilmi hakemuksesta, joten sen riittävyyttä ei voi 
arvioida. Puhdistamolla ei ole AVIn ympäristölupaa, joten se valvonta on 
kunnan vastuulla. Puhdistamon säännöllistä seurantavelvoitetta olisi 
hyvä harkita leirintäaluetoiminnan ajaksi. 

 
 Liikenteen osalta lausunnossa todetaan mm. että liittymävälit ovat jo 

nykyisin varsin pieniä. Leirintäalueen myötä ainakin yksi, 
asemapiirroksen mukaan pohjoisin liittymä, muuttuisi aktiiviseksi 
leirintäalueen liikennettä palvelevaksi ajoneuvoliikenteen liittymäksi. 
Vuorokautiset liikennemäärät alueella ovat kuitenkin hyvin pieniä. ELY-
keskuksen näkemyksen mukaan leirintäalueen pohjoisin liittymä on 
mahdollista toteuttaa esitettyyn paikkaan. Liittymän myöntämisen 
edellytykset tarkastellaan kuitenkin erillisessä lupamenettelyssä. Tätä 
varten hakijan tulee toimittaa hakemus liittymän käyttötarkoituksen 
muutoksesta Pirkanmaan ELY-keskukseen. Hakemukseen tulee liittää 
kopio tästä naapurin kuulemislausunnosta.  

 
 Iitin kunta on lausunnossaan 20.4.2020 todennut mm. että leirintäalueen 

sijoittuminen ko. alueelle ei vaikeuta alueella olevan rantayleiskaavan 
toteutumista. Leirintäalue palvelee alueella jo olevaa matkailutoimintaa. 
Leirintäalueen ja pysäköintialueen kantavuuden tulee olla riittävä ja 
pelastusviranomaisen määräyksiä leirintäpaikkojen välisistä 
etäisyyksistä on noudatettava, jotta alueen käyttö on turvallista. ELY-
keskukselta tulee varmistaa mahdollisesti tarvittavan liittymäluvan/ 
liittymän käyttötarkoituksen muutoksen tarve. Lisäksi toiminnassa on 
huomioitava leirintäalueelle mahdollisesti sijoitettavien tai 
käyttötarkoitukseltaan muutettavien rakennusten ja rakennelmien osalta 
maankäyttö- ja rakennuslaki ja sen perusteella annetut säännökset lupa- 
ja ilmoitusvaatimuksineen. Esim. madollisesti rakennettava suurehko 
pysäköintialue vaatii toimenpideluvan (yleiskaava-alueella) tai 
ilmoitusmenettelyn (alueella jolla ei ole kaavaa). Rakennus- ja 
toimenpideluvat sekä ilmoitukset tehdään 
rakennusvalvontaviranomaiselle ja ne käsitellään erillisessä 
menettelyssä. 

 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ovat 31.3.2020 saapuneessa 

muistutuksessa todenneet, että leirintäaluehankkeen rajanaapureina 
emme vastusta hanketta seuraavien edellytysten täyttyessä: Alueen 
järjestyksenvalvonnasta ja/tai vartioinnista tulee huolehtia riittävästi. 
Alueella järjestetyistä juhlista on aiemminkin aiheutunut meluhaittaa 
ympäristölle jopa yli kilometrin päähän ja myös yöaikaan. Etenkin 
kiinteistöömme rajoittuva telttailualueen kolkka vaikuttaa sopivan 
syrjäiseltä olemaan omiaan melun ja muiden järjestyshäiriöiden 
syntymiselle. Ainakin siltä osin alue on syytä myös aidata siten, että 
leiriytyjien pääsy kiinteistöllemme estyy. Leirintäalueen kohderyhmä ei 
vaikuta kovin rajatulta. 
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 Toimijan kuuleminen ja vastine 
 
 Toimijaa on kuultu saapuneiden lausuntojen ja muistutusten johdosta. 

Toimija on toimittanut 4.5.2020 vastineen annettuihin lausuntoihin sekä 
muistutukseen.  

 
 Vastineessa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx muistutukseen 

todetaan, että muistutuksen tekijät asuvat noin kilometrin päässä 
camping alueesta itään, ison Karhumäen takana ja välissä on vielä 
Tuhkurin lampi. Katsomme, ettei camping alueelta tule sellaista 
meluhaitta, jolla olis merkitystä. Camping alueelle tulee normaalit 
vartiointi ja valvontapalvelut, jolloin mahdollisiin satunnaisiin 
häiriötekijöihin voidaan puuttua. Muistuttajien aitavaatimukseen 
haluamme todeta, että teltta-alueen pohjoispuolella muistuttajien 
omistaman peltolohkon ja teltta-alueen rajan noin (36 metriä välissä) on 
isohko oja, joka luonnostaan estää tahatonta rajan ylitystä ja 
mielestämme on riittävä este tahattoman rajan ylittämiseen. 

 
 ELYn ja Kympen lausuntoihin haluamme kommentoida, että haemme 

ELYn ehdottaman liittymäluvan camping alueen pohjoispään liittymään. 
Käymälöiden yhteyteen tulee käsienpesupaikat. Jätevedenpuhdistamon 
kapasiteetti on 15 m3/vrk ja puhdistamon tasaavana säiliönä on 160 m3 
säiliö, joka varmasti riittää, koska tapahtumat ovat yleensä korkeintaan 
2-3 päiväisiä. Jäteveden puhdistamoksi on hankittu parasta 
puhdistustekniikkaa käyttävä Bagan puhdistamo Ruotsista. Lisäksi 
olemme rakentaneet noin 2 ha kosteikon purkuojan päähän, Kettujärven 
pohjukkaan. Kosteikko puhdistaa niin peltovalumavesiä kuin 
puhdistamon jälkeisiä jo puhdistettuja jätevesiä. Jätevesipuhdistamossa 
on vielä puhdistettujen jätevesien UV-käsittely, jolla tapetaan 
puhdistetuissa jätevesissä olevat bakteerit. Koko jätevesijärjestelmän 
kustannus on ollut yli 200 000 euroa.  

 
 Kympen palotarkastaja xxxxxxxxxxxx kanssa olemme käyneet läpi 

paikan päällä pelastusviranomaisen vaatimukset alueella ja 
noudatamme niitä suunnittelussa ja rakentamisessa. Teemme 
pelastussuunnitelman alueelle ja tilaamme erityispalotarkastuksen 
ennen alueen avaamista, jossa varmistamme kaiken olevan ohjeiden ja 
määräysten mukaista. 

 
 RATKAISUN PERUSTELUT 
 
 Ulkoilulain 19 §:ssä on vähimmäisvaatimukset, jotka leirintäalueen on 

täytettävä. Niiden mukaan leirintäalue ei saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa 
terveydelle, vahingoittaa luontoa, aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai 
roskaantumista, vähentää merkittävästi ympäristön viihtyisyyttä, 
vaarantaa liikenneturvallisuutta eikä loukata muulla näihin 
rinnastettavalla tavalla yleistä etua. Lisäksi toiminnalle on oltava 
maanomistajan lupa.  

 
 Ilmoituksen ja annettujen määräysten mukaisesti toimittuna leirintäalueen 

voidaan katsoa täyttävän ulkoilulain vaatimukset. 
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 Määräysten perustelut 
 
 Tässä päätöksessä annetuilla määräyksillä varmistetaan, että 

leirintäalue täyttää ulkoilulain 19 §:n vaatimukset. 
 
 Toiminnanharjoittajan on varmistuttava, että leirintäaluetta hoidetaan 

asianmukaisesti turvallisuus ja ympäristönäkökohdat huomioiden.  
 
 Jätehuoltoa koskeva määräys on annettu asianmukaisen jätehuollon 

järjestämiseksi sekä roskaantumisen, ympäristön pilaantumisen ja 
viihtyvyyshaitan ehkäisemiseksi. 

 
 Käymälä- ja suihkutiloja koskeva määräys on tarpeen terveydellisten 

haittojen ehkäisemiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. 
 
 Talousveden laatua koskevalla määräyksellä varmistetaan, että 

talousvesi on laadultaan soveltuvaa talousvesikäyttöön. 
 
 Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Ulkoilulaki 606/1973, muutos 1343/1994 
 STM:n asetus (401/2001) pienten yksiköiden talousveden 

laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 
 

 
Päätös  Päätän hyväksyä Yli-Kaitala Oy:n tekemän Yli-Kaitala Event Camping 

leirintäaluetta koskevan ulkoilulain mukaisen leirintäalueilmoituksen. 
Toiminnan tulee tapahtua leirintäalueilmoituksen ja oheisten 
määräysten mukaisesti. 

 
1. Leirintäalueen pitäjän tulee huolehtia, ettei leiriytymistä tapahdu 

leirintäalueen ulkopuolella, eikä toiminnasta aiheudu 
järjestyshäiriöitä. 

2. Kohteelle on laadittava pelastussuunnitelma. Matkailuajoneuvojen ja 
telttojen sijoittelussa tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä (4 m) 
sekä pelastusteistä. 

3. Leirintäalueen siisteydestä tulee huolehtia. Leirintäalueella tulee olla 
riittävä määrä jäteastioita. 

4. Alueella tulee olla riittävä määrä käymälä- ja suihkutiloja. 
Käymälöiden välittömässä yhteydessä tulee olla mahdollisuus 
käsienpesuun tai muuhun riittävään käsihygienian ylläpitoon. 

5. Talousveden laatu tulee varmistaa säännöllisellä näytteenotolla 
näytteenottosuunnitelman mukaisesti.  

6. Toimijan tulee hakea muiden viranomaisten edellyttämät luvat 
tieliittymälle ja mahdollisille rakennuksille/ rakennelmille. 

 
 MUUTOKSENHAKU 
 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen  
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 
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Päätösvallan peruste Kouvolan Rakennus- ja ympäristölautakunta on päätöksellään 25.3.2020 

§ 35 delegoinut ympäristöjohtajalle päätösvallan ratkaista leirintäalueen 
perustamista koskevan asian vallitsevien poikkeusolojen ajaksi. 

 
 
 

Hannu Friman 
Ympäristöjohtaja 
 
*** Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti *** 

 
 
Lisätietoja Ympäristöterveystarkastaja, Piritta Lehtonen, puh. 020 615 8005, 

piritta.lehtonen(at)kouvola.fi 
 
 
 
 
Jakelu  Päätös kirjallisena 
 
 Yli-Kaitala Oy 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 Päätös sähköpostilla 
 
 Kymenlaakson pelastuslaitos 
 Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 Iitin kunta 
 
 Päätös tiedoksi 
 
 Rakennus- ja ympäristölautakunta 
 
 Ilmoitus päätöksestä kirjallisena 
 
 Toiminnan sijoituspaikan naapurit, joille on lähetetty tieto ilmoituksen 

vireille tulosta. 
 
 Ilmoittaminen internetissä 
 
 Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan 

internetsivuilla 
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VALITUSOSOITUS 

 
  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 
 Valitusoikeus 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu 
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen).  

 
Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 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. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Valitusviranomainen 

 
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.  
 
Postiosoite:  PL 1744, 70101 Kuopio 
Käyntiosoite:  Minna Canthin katu 64, Kuopio 
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Faksinumero: 029 564 2501 
Puhelinnumero:  029 564 2502 
 
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 8.00 – 16.15 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet . 
 

Valituksen muoto ja sisältö 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
 
• päätös, johon haetaan muutosta 
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi 
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• perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut 
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa 
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 
 
• päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys 

valitusajan alkamisesta 
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle. 
 
Oikeudenkäyntimaksu 

 
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä 
oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 
1455/2015 ja oikeusministeriön asetuksessa 31.12.2018/1383. Maksu 
on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulain 9 §:n mukaan 
oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 
 

Pöytäkirja Päätöksestä ja sen liitteistä voi pyytää kopioita Kouvolan kaupungin 
kirjaamosta. 

 
 Postiosoite:   PL 85, 45101 Kouvola 
 Katuosoite:  Torikatu 10, 3 krs. Kouvola 
 Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 
 Puhelinnumero: 020 615 4003 tai 020 615 4801  
 Aukioloaika:  ma-pe klo 9.00-15.00 
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Valitusaika päättyy 22.5.2020  
 
Pöytäkirjan nähtäville asettaminen  
 
Pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 14.5.2020  
 
Päätöksen toimittaminen asianosaiselle  
 
Päätös on lähetetty kirjeellä seuraavasti:  
Yli-Kaitala Oy 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Päätös on lähetetty sähköpostilla seuraavasti:  
Kaakkois-Suomen ELY-keskus  
Kymenlaakson pelastuslaitos  
Iitin kunta 
 
Päätöksen lähettämispäivä: 14.5.2020  
Lähettäjä: hallintosihteeri Kirsi Kaalinpää 
 

   
 


