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Kokousaika Torstai 17.10.2019 klo 18.00 – 18.35 
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 

Harri Saarinen, puheenjohtaja 
Sami Räsänen, puheenjohtaja § 13 ajan 
Jaana Heinämäki 
Inkeri Koskela 
        
 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 
 
 

 
Kari Tasala, kunnaninsinööri, esittelijä  
Henna Moisander, ympäristötarkastaja, selostamassa  
pykälät 12 – 15 
 
 
 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 12 - 16 

Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti lupajaoston jäsenet  Jaana Heinä-
mäki ja Inkeri Koskela. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Harri Saarinen §:t 12, 14-16   Sami Räsänen § 13      Kari Tasala      

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 23.10.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Jaana Heinämäki  Inkeri Koskela 

 
Pöytäkirja on pidetty 
yleisesti nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnanvirastossa 25.10.2019 klo 10.00–12.00 
Virka-asema  Allekirjoitus 
puheenjohtaja 

 



 
           JOKIOISTEN KUNTA kokouspäivämäärä sivu nro 

           Tekninen lautakunta/ 
           lupajaosto 17.10.2019 45   3 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto  
             
                           Lisätietoja: Kari Tasala 
                            puh.  050-5925850 
                            kari.tasala@jokioinen.fi 
 

 
 
 
Päätös Delete Finland Oy:n meluilmoituksesta kiinteistölle 169-402-1-179 
 
Lupaj § 12 
17.10.2019  
 Ilmoituksen tekijä 
 Delete Finland Oy 
 Tauskonkatu 30 
 33720 Tampere 
 
 Yhteyshenkilö:  Petri Saikkonen ,  puh. 0505821953 
 
 Toiminnan ilmoitusvelvollisuus 
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanhar-

joittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
kirjallinen ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta 
tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapah-
tumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen 
häiritsevää. 

 
 Viranomaisen toimivalta  
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan viranomaisen 

on ilmoituksen johdosta annettava päätös. 
 Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto on Jokioisten kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen. 
 
 Asian vireilletulo 
 Ilmoitus on toimitettu Jokioisten ympäristönsuojeluviranomaiselle  

1.10.2019 
 
 Melua aiheuttava toiminta 
 Melua aiheutuu teollisuusalueen rakennusten purkutyöstä sekä 

betonin pilkkomisesta iskuvasaralla (rammerointi) ja murskauk-
sesta kiinteistöllä 169-402-1-179, osoitteessa Myllytie 6, 31600 
Jokioinen. Rakennusten purkamiselle on myönnetty purkuluvat 
kesäkuussa 2019. Purkutyön ajankohta on 21.10. – 22.11.2019 ja 
purkutöitä tehdään arkisin klo 7.00 – 18.00. 

 
 Arvio toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista   ja 

niiden vähentämisestä 
 Ilmoituksen mukaan melua tuottavat kaksi kaivinkonetta, 

iskuvasara (rammeri) 85 dB ja murskakauha 65 dB. Ilmoittaja 
katsoo, että lyhytaikaisia rammerointiosuuksia lukuun ottamatta 
toiminnalla ei ole käytännön vaikutusta häiriintyviin kohteisiin. 
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 Lähimmät häiriintyvät kohteet, asuinrakennukset, sijaitsevat noin 

200 metrin etäisyydellä koillisessa ja noin 250 metrin 
eteäisyydellä etelässä.  

 
 Asian käsittely 
 Meluilmoituksesta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla ja kunnan 

internet-sivuilla 2.10. – 15.10.2019. Meluilmoitus on ollut kuulutus-
ajan nähtävillä Forssan seudullisessa ympäristönsuojelussa ja 
Jokioisten kunnantalon teknisellä osastolla. Ilmoituksen tekijä on 
tiedottanut hankkeesta lähinaapureille. 

 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto (Jokioisten kunnan ympäristön-

suojeluviranomainen) hyväksyy Delete Finland Oy:n  tekemän 
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä 
melua aiheuttavasta toiminnasta. Toimintaa on harjoitettava 
ilmoituksen ja seuraavien määräyksien mukaisesti: 

 
1. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava alueen siisteydestä ja 

estettävä toiminnassa käytettävien koneiden poltto-, hyd-
rauliikka ym. nesteiden pääsy maaperään kaikissa tilanteissa. 

 
2. Toiminnanharjoittajan on lisäksi huolehdittava melua aiheutta-

van toiminnan riittävästä tiedottamisesta lähiasukkaille.  
 

3. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvaa pölyhaitta tulee tarvit-
taessa estää esimerkiksi kastelemalla. 
 

4. Purkutoiminnan aikainen jätehuolto on hoidettava alueella si-
ten, ettei synny roskaantumista. Jätteet toimitetaan ao. luvan 
omaaviin toimituspaikoihin. Kahden viikon kuluessa työn pää-
tyttyä tulee ympäristönsuojeluviranomaiselle antaa selvitys 
syntyneistä jätejakeista ja niiden vastaanottopaikoista. 
 

 Päätöksen peruste  
 Noudatettaessa annettuja määräyksiä sekä ilmoituksessa esitetty-

jä toiminta-aikoja, melutasoja ja tiedottamista toiminta täyttää ym-
päristönsuojelulain mukaisen vaatimuksen ympäristön pilaantumi-
sen estämiseksi. Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituk-
sen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan antaa tarpeellisia 
määräyksiä toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen eh-
käisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille 
sekä toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvol-
lisuuksien täyttämisestä. 

 
 Ympäristönsuojelulaki 118, 121, 122 § 
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Käsittelymaksu 

 Jokioisten kunnan ympäristölautakunnan hyväksymän ja 8.5.2000 
voimaan tulleen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n  

 mukaisesti käsittelystä peritään 154,72 euroa (38,68 euroa/tunti). 
Asian käsittelyyn on käytetty neljä tuntia. 

 
 Päätöksestä tiedottaminen 
 Ympäristönsuojeluviranomainen kuuluttaa tästä päätöksestä 

julkisesti kuuluttamalla Jokioisten kunnan ilmoitustaululla ja 
kunnan internetsivuilla. 

 
 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan 

hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
päätöksen julkipanosta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 
 
  Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 
  Antopäivä on 25.10.2019. 
 Valitusaika päättyy 25.11.2019 
 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
  päätösehdotuksen. 
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Viemäröinnin toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön verkostoon 
liittymisvelvollisuus / 169-408-1-644     
 
Lupaj § 13  
17.10.2019 ASIA  

 
Jokioisten kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.9.2017 § 73 
hyväksynyt Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet 
vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston osalta. 
 
Kiinteistö 169-408-1-644, osoitteessa Vanhatie 231 sijoittuu 
taajamaan ja Jokioisten kunnan viemäriverkoston toiminta-
alueelle. Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä 
ranta-alueella. 
 
Kiinteistön omistaja KMJ-Duaali Oy on hakenut Jokioisten kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselta vesihuoltolain (119/2001) 11 § 
perusteella vapautusta viemäriverkostoon liittymisvelvolli-
suudesta. Kiinteistö on liittynyt kunnan vesijohtoverkostoon. 
 
Rakennusvalvonta on myöntänyt rakennusluvan tanssilavan osit-
taisesta muuttamisesta korjaamotilaksi 20.12.2018. Rakennus-
luvassa on maininta velvoitteesta liittyä kunnalliseen viemäriin. 
Kiinteistöllä harjoitetaan tällä hetkellä pienimuotoista korjaamo-
toimintaa. Kiinteistöllä on edelleen mahdollisuus järjestää mm. 
yleisötilaisuuksia. Kiinteistöllä ei ole asuntoja. Kaikki jätevedet 
johdetaan 50 m3 umpisäiliöön, joka on louhittu kallioon 1970-
luvulla. Umpisäiliö on betonia, joka on vuorattu bitumilla sisä-
puolelta. Pinnoitteen kunnosta tai tiiveydestä ei ole tietoa. 
Säiliössä ei ole täyttymisestä ilmoittavaa hälytintä. Korjaamotilasta 
muodostuvat jätevedet johdetaan öljynerottimen kautta umpisäi-
liöön. Muutostyön yhteydessä myös öljynerotin on asennettu. 
 
Hakemuksen mukaan liittäminen jätevesiviemäriin on kohtuutto-
man kallis, koska pitää hankkia kiinteistökohtainen pumppaamo, 
jolla paineviemäriin voi liittyä. Lisäksi viemäriä pitäisi louhia 
kallioon. 
 
Lainsäädäntö 
 
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan taajamassa sijaitseva ja 
toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen 
viemäriverkostoon. 
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Vesihuoltolain (119/2001) 11 § mukaan vapautus verkostoihin 
liittymisestä on kiinteistölle myönnettävä, jos: 

  
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai halti-
jalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolait-
teiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheu-
tuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai 
muu vastaava erityinen syy; ja 
 
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmu-
kaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. 
 
3) sekä lisäksi kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan 
järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaises-
ti. 

 
Asian käsittely 
 
Jokioisten kunnalta saadun lausunnon mukaan kiinteistön 
liittymismaksu jätevesiviemäriin olisi 1 240 € (ALV 0 %). Lisäksi 
tulevat kustannukset kiinteistökohtaisesta pumppaamosta ja 
jätevesiputkesta sekä kaivuu- ja asennustöistä.  Jokioisten 
kunnan on tarkoistus rakentaa runkoviemäriä ylös mäkeen 
kyseessä olevan kiinteistön tietä pitkin. Tuleva viemäriin liityntä-
piste on mahdollisesti aivan nykyisen umpisäiliön vieressä. 
Kunnan ja kiinteistön omistajan kanssa on neuvottelut asiasta 
vielä kesken.  
 

 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän terveysvalvonnan johta-
jan 7.10.2019 antama lausunto: 

 Vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää vesi-
huoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien 
kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu ter-
veyshaittaa. Käytössä olevan umpikaivon kunto tulee selvittää. 
Viemärin, öljynerotuskaivon ja umpisäiliön kuntoa tulee seurata ja 
huoltaa säännöllisesti siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. 
Kiinteistön omistajan tulee olla selvillä umpisäiliön täyttymisestä, 
jotta sen tyhjennys voidaan toteuttaa asianmukaisesti. 

 Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen, ja asiaa tulisi arvi-
oida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai 
omistaja vaihtuu. 

  
Hakijalta ei ole pyynnöistä huolimatta saatu tietoa milloin 
umpisäiliö on viimeksi tyhjennetty ja mihin jätevedet on toimitettu.  
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Kiinteistön jätevesien käsittelyn osalta voidaan todeta, että 
käsittelyjärjestelmä ei täytä ympäristönsuojelulain (527/2014) 
vaatimuksia, koska umpisäiliön tiiveyttä ei ole pystytty 
varmistamaan.  
 
Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. 

  
  Valmistelija: ympäristötarkastaja Henna Moisander, 
  p. 03 4141 5271 tai henna.moisander (at) forssa.fi 
 
 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto (Jokioisten kunnan ympäristön-

suojeluviranomainen) päättää, ettei kiinteistölle 169-408-1-644, 
Vanhatie 231, myönnetä vapautusta Jokioisten kunnan 
viemäriverkostoon liittymisestä, vaan kunnalliseen viemäriin on 
liityttävä välittömästi kun on päätetty kunnan runkoviemärin 
linjauksesta ja tulevasta liityntäpisteestä. 
 
Nykyinen umpisäiliö on tyhjennettävä 31.12.2019 mennessä ja 
kuitti tms. todiste tyhjennyksestä on toimitettava ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle. Umpisäiliö on tyhjennettävä vähintään kerran 
vuodessa, siihen saakka kunnes viemäriin liittyminen on 
toteutettu. 
  
Perustelu: 
Kiinteistöllä ei ole vesihuoltolain (119/2001) eikä lain vesihuolto-
lain muuttamisesta (681/20149) mukaisia edellytyksiä vapautuk-
sen myöntämiselle. 
 
 

 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä 

Hämeenlinan hallinto-oikeuteen.  Valitusosoitus on päätöksen 
liitteenä. 

 
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksi saamispäivästä lukien sitä lukuun ottamatta. Jollei 
muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tie-
don seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on an-
nettu postin kuljetettavaksi.  

   
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
  päätösehdotuksen. 
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Teatteri Tuntematon ry:n toiminta kiinteistöllä 169-402-1-154  
 
Lupaj § 14  
17.10.2019 ASIA  

 
 Teatteri Tuntematon ry:n toiminnasta kiinteistöllä 61-402-1-154 on 

tullut valitus meluhaitasta 31.5.2019 ja täydennys 4.7.2019. Toi-
minta sijoittuu Vanhaan Höyläämöön, joka on eristämätön lato-
tyyppinen rakennus osoitteessa Myllytie 3. Jokioisten kunta on 
vuokrannut tilat Senaatti-kiinteistöiltä ja edelleen Teatteri Tunte-
maton ry:lle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Vuokra-
sopimuksessa on viiden vuoden irtisanomisaika.  

 
 Seudullinen ympäristönsuojelu on arvioinut, että meluhaitasta il-

moittaneella on asiassa vireillepano-oikeus ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 186 §:n perusteella.  

 
 Valituksessa teatteriharjoitusten ja -esitysten koetaan aiheuttavan 

meluhaittaa valittajan piha-alueella. Häiritsevintä on musiikin ja 
kohtausten korostusefektien voimakas äänitaso. Valituksessa on 
mainittu myös tarve melun mittaamiselle.  

 
 Teatteri Tuntematon ry on 27.6.2019 toimittanut selvityksen, jossa 

todetaan mm., että 
- Yhdistys on esittänyt teatteria ja konsertteja ao. tilassa vuo-

desta 2014 alkaen. 
- Kaikki kaiuttimet ovat sisällä. Katsojille tarkoitetut kaiuttimet 

on suunnattu poispäin asuinalueesta eli pohjoiseen päin. 
Esiintyjille tarkoitetut kaiuttimet ovat katossa ja suunnattu lat-
tiaan. 

- Harjoituksia on ympäri vuoden, suurin osa talvikaudella Joki-
oisten kunnan kouluissa, sisällä lämpimässä. 

- Toukokuussa lavastuksen valmistuttua on harjoituksia myös 
teatterilla.  

- Esitykset ovat yleensä kesä- ja elokuussa. Heinäkuussa ei 
ole joka vuosi ollut harjoituksia ja/tai esityksiä. 

- Vanhan Höyläämön eristäminen esim. akustovillalla on iso 
kustannus. 

- Melumittauksia ei pidetä tarpeellisena. 
- Yhdistys on valmis asentamaan eristyksiä äänen ulospääsyn 

estämiseksi, kuitenkin kustannusten ja työmäärän järkevissä 
rajoissa. 
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 Asian käsittely 
 
 Teatteri Tuntematon ry:n toiminta sijoittuu MTT-Neson-Boreal -

asema-kaava-alueelle, joka on tullut voimaan 13.10.2000. Alueella 
on merkintä YTU eli tutkimuslaitosten korttelialue. Teatterin esiin-
tymislava ja katsomo sijaitsevat rakennuksessa, joka on kaava-
merkinnällä suojeltu. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa 
tehdä sellaisia muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka turmelevat 
sen kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa.  

 
 Toiminta-ajoista saadun selvityksen perusteella naapurikiinteistölle 

aiheutuvaa häiriötä ei pidetä naapuruussuhdelain (26/1920) 7 §:n 
1 mom. tarkoittamana kohtuuttomana rasituksena. Näin ollen 
toimintaan ei ole tarvetta hakea ympäristölupaa. 

 
 Ympäristönsuojelulain 180 § :n mukaista yksittäistä määräystä ei 

ole tarpeen antaa, koska toiminta-ajoista saadun selvityksen 
mukaan toimintaa ei nykyiselläänkään ole mm. yöaikaan klo 22.00 
– 7.00. Lisäksi toimintaa on vain osan vuotta, vuosittain noin 1.5. – 
31.8. 

  
 Saadun selvityksen mukainen äänentoistolaitteiden käyttö velvoit-

taa tekemään Jokioisten kunnan ympäristönsuojelumääräysten 
mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta 
(ns. meluilmoitus). Vaikka teatteriharjoitukset- ja esitykset ovat 
yksipäiväisiä, niin ne ovat kuitenkin vuosittain samalla paikalla 
toistuvia. Melupäätöksessä määrätään tarvittaessa mm. tiedot-
tamisesta, toiminnan aikarajoista, meluraja-arvoista ja melu-
mittauksista. 

 
 Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa.  
 
 Valmistelija: ympäristötarkastaja Henna Moisander,  
 p. 03-4141 5271 tai henna.moisander(at)forssa.fi 
  
 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto (Jokioisten kunnan ympäristön-

suojeluviranomainen) päättää saadun selvityksen perusteella, että 
Teatteri Tuntematon ry:n toimintaan kiinteistöllä 169-402-1-154 on 
tarve tehdä meluilmoitus ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 
§:n perusteella.  Meluilmoitus tulee tehdä keväällä hyvissä ajoin 
ennen harjoittelu- ja esityskauden alkamista.  
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Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan 

hallinto-oikeuteen.  Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 
 

Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksi saamispäivästä lukien sitä lukuun ottamatta. Jollei 
muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tie-
don seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on an-
nettu postin kuljetettavaksi.  

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
  päätösehdotuksen. 
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Salainen asia   
 
Lupaj § 15 
17.10.2019 Asia on viranomaisen toiminnan julkisuutta koskevan lain 

(621/1999)  §:n 24  kohdan 32 mukaan salassapidettävä.  
.  
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Ilmoitusasiat 
 
Lupaj § 16 
17.10.2019 Härksuon vanha lietteenkaatopaikka: maaperän, pohja- ja pinta-

veden haitta-ainetutkimus – raportti 18.9.2019. 
 
Kukonharjun entinen kaatopaikka: maaperän ja pohjaveden hait-
ta-ainetutkimus – raportti 12.9.2019 
 
Kukonharjun ja Härksuon entisten kaatopaikkojen perustutkimus-
ten loppukokouksen muistio ja esitys 2.9.2019 
 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 
20.9.2019 koskien Peltolan Kone Oy:n hyväksymistä jätehuolto-
rekisteriin. 
 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 
24.9.2019 koskien Uusioaines Oy:n hiukkaspäästöjen mittaus-
suunnitelman hyväksymistä ja mittaussuunnitelma. 
 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 
11.9.2019 koskien vesiliikennelain mukaisessa kielto- ja rajoi-
tusasiassa: Määrätään esityksen mukaisesti polttomoottorikäyttöi-
nen vesiliikennekielto Kiipunjärvelle.  
 
Tarkastusmuistio 11.9.2019 YIT Teollisuus Oy:n maa-ainesten ot-
toalueella Myllymäki. 
 
Tarkastuskertomus Maatalousyhtymä Äijälän eläinsuojan toimin-
taan liittyen olleesta Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen tarkastuksesta 26.9.2019. 
 
Viranhaltijat ovat toimittaneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti: 
rakennustarkastaja 22.8.2019 – 7.10.2019, lupaluettelo esityslis-
tan oheisaineistona. 

 
Ehdotus  Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää merkitä edellä luetellut 

ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja  
 
  tyytyy Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pää-

töksiin. 
 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
  päätösehdotuksen. 

mailto:kari.tasala@jokioinen.fi


Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 
Tekninen lautakunta/ ja valitusosoitus 
lupajaosto 17.10.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-

musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
16 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 
 

 
Oikaisuvaatimusohjeet 
Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten tekninen lautakunta/lupajaosto 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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Valitusosoitus 
Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen 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. 
 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
Faksinumero: 029 56 42269 
 
Kunnallisvalitus, pykälät:   
_______________________________________________________ 
Valitusaika _______ päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät:  13 
_______________________________________________________ 
Valitusaika ____30____ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Vaasan hallinto-oikeus 
Postiosoite:     PL 204, 65101 Vaasa 
Käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs,  
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi 
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä. 
Puhelinnumero:   029 56 42611 (vaihde), 029 56 42780 (kirjaamo) 
Faksinumero:  029 56 42760 
 
Hallintovalitus, pykälät 12, 14 - 15 
 
Valitusaika ____30__ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointi-
palvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä. 
 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 050 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 140 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 510 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 
 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 
1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


