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(ja merkintä siitä, kuka toimi 
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Harri Saarinen, puheenjohtaja 
Sami Räsänen 
Jaana Heinämäki 
Inkeri Koskela 
        
 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
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Kari Tasala, kunnaninsinööri, esittelijä 
Henna Pirhonen, ympäristötarkastaja, selostamassa  
pykälät 1 – 4 
 
 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 1 - 5 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti lupajaoston jäsenet Inkeri Koskela 
ja Sami Räsänen. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Harri Saarinen       Kari Tasala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 4.3.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Inkeri Koskela                Sami Räsänen   

 
Pöytäkirja on pidetty 
yleisesti nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnanvirastossa 6.3.2020 klo 10.00–12.00 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Kunnaninsinööri 
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Forssan seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun  
toimintakatsaus 2019   
 
Lupaj § 1  
27.2.2020 ASIA  

 
  
 1.1.2019 alkaen Forssan kaupunki on vastannut rakennusvalvon-

nan ja ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä 
Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa. Asiasta jär-
jestettiin seutukunnan luottamushenkilöille myös yhteinen keskus-
telu- ja tiedotustilaisuus. Yhteistoimintasopimuksen mukainen seu-
rantaryhmä aloitti toimintansa elokuussa.   

 
 Seudullisen toiminnan käynnistymistä on vaikeuttanut 1-2 henkilön 

resurssivajaus koko vuoden. Asiakaspalvelua on kehitetty yhtenäi-
semmäksi, kuntarajat ylittäväksi. Ohjeistusta, lomakkeita ja nettisi-
vuja on päivitetty ja yhtenäistetty. 

 
 Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien kunnostamisvaatimuksen 

määräajan noudattamisen valvonta ja asiakkaiden neuvonta on 
työllistänyt sekä rakennusvalvontaa että ympäristönsuojelua mer-
kittävästi vuoden 2019 aikana. Viisi viranhaltijaa neuvoi puolen 
vuoden ajan päivittäin useampaa asiakasta.  

 
 Seudullisessa rakennusvalvonnassa tehtiin rakennus- ja toimenpi-

delupa- sekä muita maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia päätök-
siä sekä ilmoitusmenettelynä käsiteltyjä ratkaisuja yhteensä 569 
kappaletta. Rakennuslupien määrissä sekä laajuudessa esiintyy 
usein merkittäviäkin vuosittaisia kuntakohtaisia vaihteluita. Koko-
naisuutena arvioiden aiempaan vuoteen verrattuna lupakäsittelyitä 
oli n. 100 kpl vähemmän. 

 
 Rakennuslupatoimenpiteistä aiheutuvia katselmuksia suoritettiin 

yhteensä 713 kpl. 
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 Rakennusvalvonnan suoritteet vuodelta 2019 ovat: 

 
   
 Haja-asutuksen jätevesiasioihin liittyvän tiedotusprojektin toteutti 

ympäristönsuojelun harjoittelija yhdessä ympäristötarkastajien 
kanssa. Riskiperusteisesti valikoiduille kuuden pohjavesialueen 
kiinteistöille, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon, lähettiin 
kysely jätevesijärjestelmästä. Pohjavesialueita valittiin kaikista 
seudullisen ympäristönsuojelun kunnista. Tiedotteita lähetettiin 
yhteensä 114 kappaletta, joista neuvottiin 79:ää.  

  
 Ympäristönsuojelussa toteutettiin järjestetyn jätehuollon valvontaa. 

Forssan, Tammelan ja Jokioisten alueella selvitettiin 44 kiinteistön 
jätteenkuljetustilanne. Näistä vain yksi oli oikeasti ilman jätteenkul-
jetussopimusta, muilla oli kyse rekisterissä olevasta puutteesta tai 
mahdollisuudesta saada vapautus jätteenkuljetuksesta.   

 
 Loimijoen arvostusta ja virkistyskäyttöä lisätään edelleen osallistu-

malla   
 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu ry:n vetämiin Loimijokea 

koskeviin ryhmiin. Tavoitteena on vedenlaadun parantaminen. 
Käytännön toimenpiteenä jatkettiin isosorsimokasvustojen niittoa. 
Vieraslajien tunnistamisen ja torjunnan neuvontaa tehtiin myös 
mm. jättiputken ja -palsamin sekä kurtturuusun leviämisen estä-
miseksi. 
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 Ympäristönsuojelun suoritteet vuodelta 2019 ovat:  

   
 
   
 Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,  

p. 03 41415267 tai niina.salminen(at)forssa.fi 
 
 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto merkitsee tiedoksi Forssan seu-

dullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vuoden 2019 
toimintakatsauksen. 

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
 

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu

Toiminnan seuranta 2019 Fo
rs

sa

Jo
ki

oi
ne

n

Hu
m

pp
ila

Ta
m

m
el

a

Yp
äj

ä

Yh
te

en
sä

Ympäristölupa, -ilmoitus tai rekisteröinti 15 3 2 5 25
Maa-aineslupa, kotitarveotto -kohde 1 1 3 5
Jätelain 100 § mukainen päätös, siivoamiskehotus -kohde 3 3
Vesihuoltolain muk.vapautuspäätökset 1 9 10
YSL:n muk. Jätevesipäätökset
Ympäristönsuojelumääräysten soveltamispäätös 4 3 7
Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset 5 4 2 8 10 29

Lausunnot ESAVI 5 1 1 6 13
Lausunnot muut viranomaiset 10 2 4 7 1 24

YSL yritysten tarkastukset (myös ELY ja AVI) 12 3 5 10 2 32
Maa-aineslupavelvollisten kohteiden tarkastukset 4 5 2 6 17
Muut tarkastukset 5 2 1 9 4 21

Yhteensä
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Jokioisten kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen  
 
Lupaj § 2  
27.2.2020 ASIA  
  
 Jokioisten kunnanvaltuusto on 7.6.2012 § 22 hyväksynyt kunnan 

ympäristönsuojelumääräykset.  
 
 Kunnan ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuo-

jelulain (YSL 527/2014) 202 §:n nojalla. Määräysten tavoitteena 
on ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja asetuksia 
täydentäviä ja käytännön tilanteita selventäviä paikallisia 
määräyksiä. Voimassa olevan 202 §:n mukaan:  

 
 Kunta voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia 

paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia 
yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). 

 
 Määräykset eivät voi koskea: 
 1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa; 
 2) 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa; 
 3) 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita; 
 4) 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja 

pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä; 
 5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa. 
  
 Määräykset voivat koskea: 
 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai 

niiden haitallisia vaikutuksia; 
 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; 
 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä 

asemakaava-alueen ulkopuolella; 
 4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pi-

laantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen 
maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai 
vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon; 

 5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja 
lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle hai-
tallisten aineiden käyttöä rajoitetaan; 

 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista; 
 7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, 

jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 
lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai 
merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.  
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 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa 

myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mai-
nituin perustein. 

 
 Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo kunnan ym-

päristönsuojeluviranomainen, joka voi siirtää sille näissä 
määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle 
siten, kuin ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa lain 
(64/1986) 7 §:ssä säädetään. Hallintopakon käyttämistä ei 
kuitenkaan voi delegoida yksittäiselle viranhaltijalle, vaan asia 
käsitellään viranomaisessa. 

  
 Aiemmin määräysten uusimistyötä on tehty seudullisesti yhtä 

aikaa Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sekä 
Forssan kaupungin kanssa. Tästä syystä määräykset ovat 
seutukunnalla melko yhteneväiset. Nyt muutostarvetta tuo muun 
muassa talousjätevesien johtamista ja käsittelyä koskevat, 
ympäristönsuojelulain (YSL muutos 19/2017) muutokset.  

 
Päivitystyössä tullaan käyttämään Kuntaliiton vuonna 2019 val-
mistunutta opasta. Oppaan tarkoituksena on nostaa esiin ympä-
ristönsuojelumääräysten soveltamisalaa ja sen kehittämistarpeita.  
 
Osana määräysten valmistelua on tärkeää tehdä yhteistyötä 
muiden kunnan viranomaisten ja viranhaltijoiden kanssa. 
Tärkeässä roolissa ovat erityisesti rakennusvalvonta-, 
terveydensuojelu- sekä jätehuoltoviranomainen. 
Viranhaltijayhteistyön avulla ja ylläpitämällä viranomaisten välistä 
vuoropuhelua voidaan välttyä ristiriitaisilta tai päällekkäisiltä 
määräyksiltä. 

 
 Ympäristönsuojelumääräysten valmistelun aloittamisesta tulee tie-

dottaa YSL 203 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla. Tässä yh-
teydessä ilmoitetaan asian vireilläolosta ja 
vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä.  

 
 Koska kyse on suurelta osin lainsäädännöllisten muutosten 

aikaan saama päivitystarve, olisi edellisen päivityksen tapaan ja 
ajankäytöllisesti luontevinta laatia luonnos viranhaltijavoimin. Ym-
päristönsuojeluviranomainen asettaa luonnoksen yleisesti 
nähtäville ja lausunnoille eri viranomaisille. 
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 Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ovat kokouksessa 
nähtävinä.  

 
 
 Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,  
 p. 03-4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi 
  
 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että 
   

− käynnistetään Jokioisten kunnan ympäristönsuojelu-
määräysten muutoksen valmistelu, 

− tiedotetaan valmistelun käynnistämisestä ja mielipitei-
den ilmaisun mahdollisuudesta kunnan verkkosivuilla 
ja Forssan Lehdessä sekä 

− laaditaan luonnos viranhaltijatyönä mahdollisuuksien 
mukaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. 

 
  
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Jätevesikirjeet -projekti 2019 
 
Lupaj § 3  
27.2.2020 ASIA  
  

Tiedotusprojektin taustalla oli uudistuneen jätevesiasetuksen 
(157/2017) määräyksien ja jätevesijärjestelmien kunnostamis-
vaatimuksen määräajan 31.10.2019 noudattamisen valvonta ja 
asiakkaiden neuvonta. Toteuttajana toimi harjoittelija Sanna Ilo, 
ajankohtana 2.9 – 29.11.2019 

 
Kysely kohdistui riskiperusteisesti valikoiduille pohjavesialueiden 
kiinteistöille, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon. Pohjavesi-
alueita valittiin kaikista seudulisen ympäristönsuojelun kunnista 
(Forssa, Jokioinen, Humppila, Tammela ja Ypäjä).  
 
Kiinteistöille lähetettiin tiedote ja jätevesijärjestelmän selvitys-
lomake. Omistajia tavoiteltiin myös puhelimitse. Tiedotteita 
lähetettiin yhteensä 114 kappaletta, joista neuvottiin 79:ää.  
 

Pohjavesialue 

Jätevesi- 
järj.  

(lkm) 

Vakit.  
asunto  
(lkm) 

Vapaa-ajan 
asunnot, 

saunat yms. 
(lkm) 

1. Ypäjä kk 11 3 8 
2. Murronkulma 8 2 6 
3. Kangasniemi 15 2 13 
4. Kuusjoki 7 4 3 
5. Rämsänkulma 6 3 3 
6. Latovainio 32 24 8 
        

yhteensä: 79 38 41 
 
 
Palautetut selvitykset käytiin läpi ympäristötarkastajan kanssa ja 
asiakkaille annettiin henkilökohtaiset vastaukset heidän kiinteistö-
jensä jätevesijärjestelmien nykytilanteesta suhteessa lainsää-
dännön vaatimuksiin. Kunnostamisen tarpeessa oleville kiinteis-
töille annettiin ohjeistusta, kuinka järjestelmä tulisi konkreettisesti 
kunnostaa ja suositeltiin ottamaan yhteyttä ammattitaitoiseen 
jätevesijärjestelmien suunnittelijaan. 
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Projektin tulokset: 

  
Jätevesijärjestelmä  

ok  
 

Pohjavesialue 

Jätevesi- 
järj.  

(lkm) 

Muu 
käsittely  

(lkm) 

Kanto- 
vedelliset 

(lkm) 

Kunnostus- 
tarve  
(lkm) 

 
Neuvonta 

kesken 
(lkm) 

1. Ypäjä kk 11 1 2 7 1 
2. Murronkulma 8 0 3 4 1 
3. Kangasniemi 15 3 10 0 2 
4. Kuusjoki 7 2 1 4 0 
5. Rämsänkulma 6 2 2 1 1 
6. Latovainio 32 14 4 8 6 
            

yhteensä: 79 22 22 24 11 
 

Kunnostustarve -sarakkeessa ovat mukana ne rakennukset, joiden 
jätevesijärjestelmä vaatii kunnostusta välittömästi sekä  rakennuk-
set, jotka eivät tällä hetkellä (tai vuosikausiin) ole olleet käytössä 
eikä niissä muodostu jätevesiä. Käyttämättömien rakennusten 
omistajille on ilmoitettu, että jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa 
siinä vaiheessa kun rakennus aiotaan ottaa käyttöön. 

 
Osa kunnostustarve-sarakkeessa olevista kiinteistöistä on hakenut 
poikkeamista kunnostamisen aikataulusta ympäristönsuojelulain 
156d § perusteella. 

 
Yhteenvetona voidaan todeta, että pohjavesialueilla noin kolmas-
osalla kiinteistöistä on tarpeen kunnostaa  jätevesijärjestelmää.  
Projektin tuloksena niin lomakkeita kuin jätevesineuvonnan ohjeita 
on päivitetty. Jokainen kiinteistö on omanlaisensa kohde ja jäteve-
sien käsittelyvaatimus- ja toteutusvaihtoehdot voivat vaihdella 
suuresti jopa lähinaapureilla.  

 
 Lisätiedot: ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,  
 p. 03-4141 5271 tai henna.pirhonen(at)forssa.fi 
  
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto merkitsee tehdyn projektin tu-

lokset tiedoksi ja hyödyntää niitä jatkossa asiakaspalvelun ja neu-
vonnan kehittämisessä.   

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
  päätösehdotuksen. 
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Päätös myönnetyn maa-ainesluvan siirtämisestä ja vakuuden muuttamisesta kiin-
teistöllä Myllymäki 169-405-5-73  
 
 
 
Lupaj § 4  
27.2.2020 ASIA  
  
 Jokioisten ympäristönsuojeluviranomainen on kokouksessaan 

18.5.2017 § 27 myöntänyt Lemminkäinen Infra Oy:lle maa-aines-
luvan hiekan ja soran ottamiseen kiinteistöllä Myllymäki 169-405-
5-73. Sittemmin yrityksen nimi on muuttunut YIT Teollisuus 
Oy:ksi. Lupa on voimassa 28.6.2023 saakka. 

 
 Peltolan Kone Oy on 18.2.2020 toimittamallaan hakemuksella 

pyytänyt myönnetyn maa-ainesluvan siirtämistä kokonaisuudes-
saan, oikeuksineen ja velvollisuuksineen itselleen.  
 

 Maa-aineslain 13 a §:n mukaan, jos lupaan perustuva oikeus 
maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä 
ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa 
kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen ti-
lalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen 
voi määrätä, että luvan uusi haltija asettaa ennen ainesten otta-
mista maa-aineslain 12 §:ssä tarkoitetun vakuuden. 
 

 YIT Teollisuus Oy:n maa-ainesluvan määräyksessä nro 14 tode-
taan, että lupamääräyksissä edellytettyjen toimenpiteiden suoritta-
misen vakuudeksi hakija antaa Jokioisten kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle 10 000 euron pankkitalletuksen tai pankkita-
kauksen ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista. Peltolan 
Kone Oy esittää vakuudeksi 7 000 euroa. Perusteluna on se, että 
osa reunoista on jo maisemoitu. 

 
 Vakuuden määrää voidaan alentaa samassa suhteessa kuin alu-

een jälkihoito on hyväksyttävästi toteutettu. Osa alueesta on to-
dettu maisemoiduksi 11.9.2019 olleessa tarkastuksessa. 
 

 Voimassa oleva maa-aineslupa on liitteenä. 
 
 Lisätiedot: ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,  
 p. 03-4141 5271 tai henna.pirhonen(at)forssa.fi 
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Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää hyväksyä Lemmin-

käinen Infra Oy:lle, tilalle 169-405-5-73, myönnetyn maa-aines-
luvan siirron oikeuksineen ja velvollisuuksineen Peltolan Kone 
Oy:lle.  

  
 Samalla YIT Teollisuus Oy vapautetaan lupaan liittyvistä velvoit-

teista. Luvanhaltijan on noudatettava edellä liitteenä mainitussa 
luvassa annettuja lupamääräyksiä. 

 
 Vakuussumma muutetaan lupa-alueen muutoksen mukaisesti. 

Peltolan Kone Oy:n on toimitettava Jokioisten kunnan ympäristön-
suojeluviranoamiselle osoitettu 7 000 euron pankki- tai vakuutus-
laitoksen antama omavelkainen takaus tai pankkitalletus kuukau-
den sisällä tämän päätöksen lain voimaiseksi tulosta. Aiempi koko 
aluetta koskeva vakuus palautetaan kun uusi vakuus on toimi-
tettu. 

 
 Lisäksi Jokioisten kunnan 1.4.2006 voimaan tulleen, maa-aines-

ten ottamiseen liittyvän taksan maksutaulukon kohdan 7 mukaan, 
jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty 
toiselle ja hakemuksesta luvanhaltija vapautetaan lupaan liitty-
vistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen, peri-
tään velvoitteista vapautetulta (YIT Teollisuus Oy:ltä) 85 euroa. 

 
 Vakuuden muuttamisesta peritään Peltolan Kone Oy:ltä 85 euroa. 
 
 
 Muutoksenhaku  
 Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 
 
  
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Lupaj § 5 
27.2.2020  

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 23.12.2019 koskien 
Uusioaines Oy:n lasinpudistuslaitoksen ja vaahtolasitehtaan ym-
päristöluvan muuttamista. 
 
Uusioaines Oy:n tuotantoalueen hulevesien tutkimustulokset 
2019. 
 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 24.1.2020 koskien Ge-
nencor International Oy:n entsyymitehtaan toiminnan lopettamista 
ja ympäristöluvan rauettamista. 
 
Genencor International Oy:n Jokioisten tehtaan jätevedenpuhdis-
tamon yhteenvetoraportti vuodelta 2019. 
 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 
22.11.2019 koskien Kukonharjun entisen kaatopaikan tutkimustu-
loksia. 
 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 
28.11.2019 koskien Pintos Oy:n tarkkailuraporttia ja pohjaveis-
tarkkailun lopettamista. 
 
Jokioisten jätevedenpuhdistamon kuormitus- ja käyttötarkkailun 
vuosiyhteenveto 2019. 
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen merenhoidon seurantaoh-
jelmaksi vuosille 2020-2026. 
 

 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus 
30.12.2019 valvontatoimivallan siirrosta ELY-keskukselta kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle: 

- Eskola Juhana, sikala 
- LUKE, lypsykarja 
- Mattila Raimo, sikala 
- MTY Nieminen Antti ja Kalle, sikala 
- MTY Äijälä Antti, Kalle ja Ulla, lypsykarja 
- Mänki Marianne ja Marko, lypsykarja 
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 Metsähallituksen päätös 24.1.2020 koskien tutkimusluvasta näyt-

teenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla 
suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, sam-
maltyöryhmä, Metsähallituksen Luontopalvelut. 

 
 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

lausunto 11.11.2019 ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta: 
Fingrid Oyj, 400+11+ kilovoltin voimajohtohanke Huittinen-Forssa.  
 

 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräi-
sin olevien päästöjen rajoittamisesta ns. nitraattiasetuksen 
(1250/2014) § 9 mukaisen ilmoituksen lannan aumavarastoinnista 
on toimittanut: 

- Juha Suonpää, 7.11.2019 
- Toni Mattila, 28.1.2020  
- Antti Suokas, 4.2.2020 
- Ville Kärkäinen, 14.2.2020 

 
Vuosiyhteenveto 2019 ns. nitraattiasetuksen 1250/2014 mukai-
sista ilmoituksista Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle 15.1.2020. 

 
 Selvitys jätevesisäiliön tyhjentämisestä 28.1.2020, KMJ-Duaali 

Oy. 
 
 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarkastusker-

tomus Juhana Eskolan eläinsuojan toimintaa koskevasta 
5.11.2019 olleesta tarkastuksesta. 

 
 Jokioisten kunnan ilmoitus ohijuoksutuksesta kunnan jäteveden-

puhdistamolta 29.11.2019. 
 
 Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon haitta-aineselvitys 

2018-2019. 
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 1.1.2020 muuttuneista 
tiedoksianto ja kuuluttamismenettelyistä. 

 
Suomen ympäristökeskukselle 1.11.2019 toimitettu raportti kan-
sainvälisiinjätesiirtoihin liittyvistä tarkastuksista Jokioisilla 2018. 
 

 Purkujäteraportti 19.11.2019 koskien Genencor International Oy:n 
rakennusten purkamista osoitteessa Myllytie 6, 31600 Jokioinen. 
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Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 
29.10.2019 koskien sähkökaapelin sijaoittamista vesistöön: Loimi-
joki, noin Forssantie 4. 

 
 Muistio roskaantuneen alueen iivoamisesta: kiinteistö 169-409-1-

317.   
 
 Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2019: 

- Osatori Oy, 10.2.2020 

Jokioisten kunnanvaltuusto 10.10.2019 § 110: Valtuustoaloitteiden 
käsittelytilanne. 
 
Viranhaltijat ovat toimittaneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti: 
rakennustarkastaja 8.10.2019 – 18.2.2020, lupaluettelo esityslis-
tan oheisaineistona. 

 
 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää merkitä edellä luetellut 

ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja  
 
 tyytyy Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Metsähallituksen pää-

töksiin sekä  
 
 toteaa, että Suomen merenhoidon seurantaohjelma ehdotuksesta 

vuosille 2020-2026 ei ole tarpeen antaa lausuntoa. 
 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Tekninen lautakunta/ ja valitusosoitus 
Lupajaosto 27.2.2020   

 
Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
1 – 3, 5 
______________________________________________________ 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten 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 katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

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 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät:  4 
Valitusaika 30 päivää  
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

 

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. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
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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 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 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 500 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. 






















