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Kokousaika Torstai 24.9.2020 klo 18.00 – 19.00 
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 

Markku Nikander, puheenjohtaja 
Sami Räsänen 
Jaana Heinämäki 
Inkeri Koskela 
Kari Järvinen 
        
 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 
 

 
Kari Tasala, kunnaninsinööri, esittelijä 
Henna Pirhonen, ympäristötarkastaja, selostamassa  
pykälät 13 – 18 
Marika Sarkkinen, selostamassa  
pykälät 13 – 18 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 13 - 22 

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 

 
 
Markku Nikander       Kari Tasala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 30.9.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Inkeri Koskela                 Sami Räsänen   

 
Pöytäkirja on pidetty 
yleisesti nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnanvirastossa 2.10.2020 klo 10.00–12.00 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Kunnaninsinööri 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
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                                 kari.tasala@jokioinen.fi 
 

 
 
Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisista 
talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 169-406-2-152 
 
Lupaj § 13  ASIA 
24.9.2020  
 Kiinteistön omistajat ovat hakeneet talousjätevesien käsittelyvel-

voitteesta poikkeamista ympäristönsuojelulain (527/2014) 
156 d §:n mukaisesti. Poikkeamaa haetaan sekä ympäristönsuo-
jelulain mukaisesta perustason puhdistusvaatimuksesta että Joki-
oisten kunnan ympäristönsuojelumääräysten jätevesien käsittely-
vaatimuksista. Kiinteistö sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä 
pohjavesialueella.   
 
Kiinteistö on vakituisessa asuinkäytössä. Asuinrakennuksen jäte-
vedet johdetaan kahden saostussäiliön kautta maastoon. 

 
 Lainsäädäntö 
 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19): 154 b §, 155 §, 

156 a §, 156 c §, 156 d § 
Jokioisten kunnan ympäristönsuojelumääräykset (kv. 7.6.2012, 
§ 22): 6 §, 20 § 
 
 Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen,  
puh. (03) 4141 5224 tai marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 
Käsittelymaksu 
  
Hakijoilta peritään Jokioisten kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut 
kaupunginvaltuuston taksapäätöksen (kv. 27.4.2000, § 20) mukai-
sesti. Taksan maksutaulukon mukaisesti muun kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaisen lakisäteisen tehtävän käsittelystä peritään 
38,68 €/h. Asian käsittelyyn on käytetty neljä tuntia, jolloin käsitte-
lymaksuksi muodostuu 154,72 € (4 x 38,68 €). (YSL 527/2014, 
205 §) 
 

Ehdotus Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto myöntää kiinteistölle 
169-406-2-152 ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poik-
keaman talousjätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi (5) vuo-
deksi. 
 
Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto myöntää kiinteistölle 
169-406-2-152 Jokioisten kunnan ympäristönsuojelumääräysten  
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20 §:n mukaisen poikkeaman määräysten 6 §:n kohdista 1 ja 5 
viideksi (5) vuodeksi. 
 
Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että 
kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus, hallinta tai asukas vaih-
tuu. 
 
Asian käsittelystä peritään 154,72 euron käsittelymaksu. 
 
Perustelut 
Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden 
kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena ar-
vioiden ovat kiinteistön haltijalle ja asukkaalle kohtuuttomat. 

 
Muutoksenhaku  
 
Ympäristönsuojelulain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä kolmen-
kymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamispäivästä. 
Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on 
annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on liitteenä. Asian 
käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyk-
sessä kuin pääasiasta. 

 
Liitteet  
 
Liite 1. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelu-
määräysten mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 
169-406-2-152 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 
 

Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
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Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisista 
talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 169-403-1-75 
 
Lupaj § 14  ASIA 
24.9.2020  
 Kiinteistön omistajat ovat hakeneet talousjätevesien käsittelyvel-

voitteesta poikkeamista ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d 
§:n mukaisesti. Poikkeamaa haetaan sekä ympäristönsuojelulain 
mukaisesta perustason puhdistusvaatimuksesta että Jokioisten 
kunnan ympäristönsuojelumääräysten jätevesien käsittelyvaati-
muksista. Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset sijaitsevat veden-
hankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella.   
 
Kiinteistö on vakituisessa asuinkäytössä. Ulkosaunan jätevedet 
imeytetään maahan. Asuinrakennuksen jätevedet johdetaan kah-
den saostussäiliön kautta sarkaojaan. 

 
 Lainsäädäntö 
 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19): 154 b §, 155 §, 

156 a §, 156 c §, 156 d § 
Jokioisten kunnan ympäristönsuojelumääräykset (kv. 7.6.2012, 
§ 22): 6 §, 20 § 
 
 Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen,  
puh. (03) 4141 5224 tai marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 
Käsittelymaksu 
  
Hakijoilta peritään Jokioisten kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut 
kaupunginvaltuuston taksapäätöksen (kv. 27.4.2000, § 20) mukai-
sesti. Taksan maksutaulukon mukaisesti muun kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaisen lakisäteisen tehtävän käsittelystä peritään 
38,68 €/h. Asian käsittelyyn on käytetty neljä tuntia, jolloin käsitte-
lymaksuksi muodostuu 154,72 € (4 x 38,68 €). (YSL 527/2014, 
205 §) 
 

Ehdotus Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto myöntää kiinteistölle 
169-403-1-75 ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poik-
keaman talousjätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi (5) vuo-
deksi. 
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Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto myöntää kiinteistölle 
169-403-1-75 Jokioisten kunnan ympäristönsuojelumääräysten 20 
§:n mukaisen poikkeaman määräysten 6 §:n kohdista 1 ja 5 vii-
deksi (5) vuodeksi. 
 
Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että 
kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. 
 
Asian käsittelystä peritään 154,72 euron käsittelymaksu. 
 
Perustelut 
Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden 
kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena ar-
vioiden ovat kiinteistön haltijoille kohtuuttomat. 

 
Muutoksenhaku  
 
Ympäristönsuojelulain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä kolmen-
kymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamispäivästä. 
Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on 
annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on liitteenä. Asian 
käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyk-
sessä kuin pääasiasta. 

 
Liitteet  
 
Liite 1. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelu-
määräysten mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 
169-403-1-75 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisista 
talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 169-403-1-77 
 
Lupaj § 15  ASIA 
24.9.2020  

Kiinteistön omistaja on hakenut talousjätevesien käsittelyvelvoit-
teesta poikkeamista ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n 
mukaisesti. Poikkeamaa haetaan sekä ympäristönsuojelulain mu-
kaisesta perustason puhdistusvaatimuksesta että Jokioisten kun-
nan ympäristönsuojelumääräysten jätevesien käsittelyvaatimuk-
sista. Kiinteistö sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjave-
sialueella.   
 
Kiinteistö on vakituisessa asuinkäytössä. Asuinrakennuksen jäte-
vedet johdetaan kahden saostussäiliön kautta avo-ojaan lukuun 
ottamatta saunaa, jossa muodostuvat pesuvedet imeytetään suo-
raan maahan. 

 
 Lainsäädäntö 
 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19): 154 b §, 155 §, 

156 a §, 156 c §, 156 d § 
Jokioisten kunnan ympäristönsuojelumääräykset (kv. 7.6.2012, 
§ 22): 6 §, 20 § 
 
 Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen,  
puh. (03) 4141 5224 tai marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 
Käsittelymaksu 
  
Hakijoilta peritään Jokioisten kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut 
kaupunginvaltuuston taksapäätöksen (kv. 27.4.2000, § 20) mukai-
sesti. Taksan maksutaulukon mukaisesti muun kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaisen lakisäteisen tehtävän käsittelystä peritään 
38,68 €/h. Asian käsittelyyn on käytetty neljä tuntia, jolloin käsitte-
lymaksuksi muodostuu 154,72 € (4 x 38,68 €). (YSL 527/2014, 
205 §) 
 

Ehdotus Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto myöntää kiinteistölle 
169-403-1-77 ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poik-
keaman talousjätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi (5) vuo-
deksi. 
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Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto myöntää kiinteistölle 
169-403-1-77 Jokioisten kunnan ympäristönsuojelumääräysten 
20 §:n mukaisen poikkeaman määräysten 6 §:n kohdista 1 ja 5 
viideksi (5) vuodeksi. 
 
Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että 
kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. 
 
Asian käsittelystä peritään 154,72 euron käsittelymaksu. 
 
Perustelut 
Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden 
kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena ar-
vioiden ovat kiinteistön haltijoille kohtuuttomat. 

 
Muutoksenhaku  
 
Ympäristönsuojelulain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä kolmen-
kymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamispäivästä. 
Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on 
annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on liitteenä. Asian 
käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyk-
sessä kuin pääasiasta. 

 
Liitteet  
 
Liite 1. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelu-
määräysten mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 
169-403-1-77 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisista 
talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 169-406-5-37 
 
Lupaj § 16  ASIA 
28.5.2020  

Kiinteistön omistajat ovat hakeneet talousjätevesien käsittelyvel-
voitteesta poikkeamista ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d 
§:n mukaisesti. Poikkeamaa haetaan sekä ympäristönsuojelulain 
mukaisesta perustason puhdistusvaatimuksesta että Jokioisten 
kunnan ympäristönsuojelumääräysten jätevesien käsittelyvaati-
muksista. Kiinteistö sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä poh-
javesialueella. 
 
Kiinteistö on vakituisessa asuinkäytössä. Jätevedet johdetaan 
kahden saostussäiliön kautta sarkaojaan. 

 
 Lainsäädäntö 
 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19): 154 b §, 155 §, 

156 a §, 156 c §, 156 d § 
Jokioisten kunnan ympäristönsuojelumääräykset (kv. 7.6.2012, 
§ 22): 6 §, 20 § 
 
 Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen,  
puh. (03) 4141 5224 tai marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 
Käsittelymaksu 
  
Hakijoilta peritään Jokioisten kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut 
kaupunginvaltuuston taksapäätöksen (kv. 27.4.2000, § 20) mukai-
sesti. Taksan maksutaulukon mukaisesti muun kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaisen lakisäteisen tehtävän käsittelystä peritään 
38,68 €/h. Asian käsittelyyn on käytetty neljä tuntia, jolloin käsitte-
lymaksuksi muodostuu 154,72 € (4 x 38,68 €). (YSL 527/2014, 
205 §) 
 

Ehdotus Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto myöntää kiinteistölle 
169-406-5-37 ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poik-
keaman talousjätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi (5) vuo-
deksi. 
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Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto myöntää kiinteistölle 
169-406-5-37 Jokioisten kunnan ympäristönsuojelumääräysten 20 
§:n mukaisen poikkeaman määräysten 6 §:n kohdista 1 ja 5 vii-
deksi (5) vuodeksi. 
 
Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että 
kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. 
 
Asian käsittelystä peritään 154,72 euron käsittelymaksu. 

 
Perustelut 
Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden 
kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena ar-
vioiden ovat kiinteistön haltijoille kohtuuttomat. 
 
Muutoksenhaku  
 
Ympäristönsuojelulain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä kolmen-
kymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamispäivästä. 
Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on 
annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on liitteenä. Asian 
käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyk-
sessä kuin pääasiasta. 

 
Liitteet  
 
Liite 1. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelu-
määräysten mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 
169-406-5-37 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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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 täy-
dentäviä ja käytännön tilanteita selventäviä paikallisia määräyk-
siä. 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 maa-
han, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesi-
lain 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 merenhoitosuunnitel-
man 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 määräyk-
sissä 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 ai-

kaa Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sekä 
Forssan kaupungin kanssa. Tästä syystä määräykset ovat seutu-
kunnalla melko yhteneväiset. Nyt muutostarvetta tuo muun mu-
assa talousjätevesien johtamista ja käsittelyä koskevat, ympäris-
tönsuojelulain (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 mui-
den kunnan viranomaisten ja viranhaltijoiden kanssa. Tärkeässä 
roolissa ovat erityisesti rakennusvalvonta-, terveydensuojelu- 
sekä jätehuoltoviranomainen. Viranhaltijayhteistyön avulla ja yllä-
pitämällä viranomaisten välistä vuoropuhelua voidaan välttyä risti-
riitaisilta tai päällekkäisiltä määräyksiltä. 

 
 Ympäristönsuojelumääräysten valmistelun aloittamisesta tulee tie-

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

 
 Koska kyse on suurelta osin lainsäädännöllisten muutosten ai-

kaan saama päivitystarve, olisi edellisen päivityksen tapaan ja 
ajankäytöllisesti luontevinta laatia luonnos viranhaltijavoimin. Ym-
päristönsuojeluviranomainen asettaa luonnoksen yleisesti nähtä-
ville ja lausunnoille eri viranomaisille. 

 
 Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ovat kokouksessa 

nähtävinä.  
 
 Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,  
 p. 03-4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi 
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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. 
 
 
Lupaj § 11 
28.5.2020 ASIA  
 
 Ympäristönsuojelumääräysten muutosten käynnistämisestä on 

kuulutettu kunnan nettisivuilla 26.3. – 4.5.2020 ja tiedotettu Fors-
san Lehdessä 29.3.2020. Määräaikaan mennessä ei ole tullut yh-
tään mielipiteen ilmaisua.  

 
Määräysten muuttamiseksi on laadittu luonnos, joka on liitteenä. 
Määräysten perustelut ovat erikseen oheismateriaalina.  
Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset on myös oheisma-
teriaalina. Näihin kaikkiin voi tutustua www.forssa.fi → Asuminen 
ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat asiakirjat  
 

Esittelijä kunnaninsinööri Kari Tasala 
 

Ehdotus  Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että 
liitteenä oleva ympäristönsuojelumääräyksiä koskeva luonnos 
asetetaan yleisesti nähtäville  15.6. - 31.7.2020 kuulemista varten.  

 
 Lisäksi lupajaosto lähettää luonnoksen tiedoksi ja mahdollisia lau-

suntoja varten Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selle, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle, Forssan seudun tervey-
denhuollon kuntayhtymälle, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yh-
teistoiminta-alueen jätelautakunnalle ja Jokioisten Vedenhankinta 
Oy:lle.  
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Lupaj § 17 
24.9.2020 ASIA  
 

 Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on kuulutettu ja ollut näh-
tävillä 1.7.2020 – 31.8.2020 kunnan nettisivuilla. Luonnos on ollut 
nähtävillä myös kirjastossa. Nähtävilläolosta on tiedotettu Forssan 
Lehdessä 5.7.2020.  
 
Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen ehdotukseen ympäristön-
suojelumääräyksiksi 
 
Forssan kaupungin jätelautakunta, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n 
yhteistoiminta-alueen yhteinen jätehuoltoviranomainen, on ko-
kouksessaan 13.8.2020 todennut, että sillä ei ole huomautettavaa 
ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta. 
 Lausuntoa ei ole tarpeen huomioida. 

 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on ko-
kouksessaan 31.8.2020 antanut ympäristönsuojelumääräysten 
luonnoksesta seuraavan lausunnon: 
 

Yhtenäisten ympäristönsuojelumääräysten laatiminen seutu-
kunnalla on hyvä asia. Muutamien asioiden kohdalla on ehkä 
syytä tarkentaa tekstiä. 
 
7 § jalostukseen kelpaamaton maito 
Jalostukseen kelpaamaton maito on sivutuotetta ja sen käy-
töstä ja hävityksestä säädellään sivutuotelainsäädännössä. 
Tämä on hyvä huomioida annettaessa ympäristönsuojelulain 
mukaista määräystä. 
 

 Määräyksistä poistetaan sanat “jalostukseen kelpaamaton 
maito”. Asiasta säädetään sivutuotelainsäädännössä, jo-
ten päällekkäiselle säädökselle ei ole tarvetta.  

 
13 § Laiduntaminen on kielletty yleisten uimarantojen lähei-
syydessä. 
Tässä kohdassa olisi hyvä tehdä tarkempi määrittely. 
 

 Ympäristönsuojelun näkökulmasta tarkan metrimäärän 
määrittäminen uimarannan ja eläinten laidunnusalueen 
välille ei ole tarpeellista. Riittävä suojaetäisyys riippuu 
muun muassa laiduntavien eläinten määrästä, laitumen 
koosta ja rannan kaltevuudesta. Jotta määräyksissä 
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voidaan huomioida paikalliset olosuhteet, ei tarkkaa metri-
määrää voida määrittää. 

 
14 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja lait-
teiden käyttäminen yöaikana. 
Olisi hyvä määritellä, mitä tässä tarkoitetaan erityisen häirit-
sevällä melulla. 
 

 Erilaisia koneita ja laitteita sekä työvaiheita on lukematon 
määrä. Luetteloiminen määräysten yhteydessä ei ole tar-
koituksenmukaista. Melun häiritsevyyteen vaikuttavat 
myös aika ja paikka. Näin mahdollistetaan tapauskohtai-
nen harkinta.  

 
20 § Ulkona oleva nestemäisen kemikaalin säiliö on sijoitet-
tava suoja-altaaseen. 
Tarkoitetaanko tässä kaikkia säiliöitä koosta riippumatta, eli 
myös vähäistä kotitaloudessa tapahtuvaa säilytystä. 
 

 Nestemäisten kemikaalien astiavarastoja koskee § 21. 
Kotitalouksissa on kemikaaleja lähinnä vain astioissa. 

 
Uusissa määräyksissä tulisi olla maininta, mitkä määräykset 
(hyväksymispäivä) tullaan korvaamaan uusilla. 
 

 Loppuun, § 27, lisätään maininta, milloin edelliset ympä-
ristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan.  

 
 

Mielipide 
 
Määräaikaan mennessä tuli yksi mielipiteen ilmaisu seuraavista 
pykälistä: 
1 § Määräysten antaminen ja valvonta 
Tässä kohtaa tulee mainita ympäristönsuojeluviranomaisen ko-
koonpano ja yhteystiedot sekä ympäristönsuojelun työtehtäviä hoi-
tavien, mm. rikkomusasiat, henkilöiden yhteystiedot. 
 
 Ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan lautakunnan jäsenet löy-

tää kunnan internet-sivuilta. Jäsenten luetteleminen ei ole käytän-
nöllistä, sillä määräyksiä ei uudisteta lautakunnan jäsenten vaihtu-
essa.  

 Rikosasioita käsittelee Suomessa poliisi. Rikosasioista, niistä ilmoit-
tamisesta tai niihin liittyvistä velvollisuuksista määrääminen ei kuulu 
ympäristönsuojelumääräysten piiriin. 
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2 § Määräysten tavoitteet 
Ympäristöministeriön tavoite luonnon monimuotoisuuden turvaa-
misesta, erityisesti luontokatoa vähentämällä, tulee luonnonsuoje-
lun toteutua kaiken päätöksenteon lisäksi myös kaikessa kunnan 
arkisissa toimissa, myös sellaisissa, joita ei erikseen tässä doku-
mentissa ole eritelty. 
 
 Kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tar-

peellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa kos-
kevia yleisiä määräyksiä. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen 
sisältyy luonnonsuojelulakiin. Luonnonsuojelulain osalta ei ole an-
nettu kunnille mahdollisuutta antaa lakia täydentäviä määräyksiä. 
Ympäristönsuojelulain osalta pyritään päästöjen ehkäisemiseen ja 
vähentämiseen, jotka kuitenkin osaltaan edesauttavat luonnon mo-
nimuotoisuuden säilymistä. Yksittäisten määräysten antaminen esi-
merkiksi monimuotoisuuden vaalimiseksi asukkaiden omilla asuin-
kiinteistöillä ei nykylainsäädännön puitteissa ole mahdollista. 

 
5 § Autojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden 
pesu 
Tähän tarkentaisin missä esimerkiksi auton kunkin kunnan alu-
eella saa pestä vai onko oletuksena, että jokainen pesee omalla 
pihallaan ja kemikaaleja sisältävät vedet imeytyvät maahan? 
 
 Autojen peseminen on sallittua muualla kuin erikseen kielletyillä alu-

eilla. Koska vesiä ei saa johtaa vesistöön, tulee ne johtaa maape-
rään tai jäte- tai hulevesiviemäriin. 

 
 
6 § Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu 
Tässä kohtaa olisi järkevää tarkentaa mistä aineista on kyse. 
 
 Ympäristölle haitallisten aineitten listaa ylläpitää turvallisuus- ja ke-

mikaalivirasto. Ympäristölle vaaralliset kemikaalit tunnistaa varoitus-
merkistä (kuollut puu ja kala). Aineiden luetteloiminen määräysten 
yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista.  

 
 
14 § Meluntorjuntaa koskevat määräykset 
Tässä olisi hyvä tarkentaa miten pitkä aika maksimissaan on ky-
seinen ’välttämättömien tilapäisten töiden suorittamiseksi’. 
 
 Välttämättömien tilapäisten töiden suorittamiselle ei ole katsottu voi-

van antaa aikarajaa, jossa työt tulisi pystyä suorittamaan. 
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15 § Meluilmoitusmenettely ja siitä poikkeaminen 
Osio tulee kirjoittaa selkokieliseksi ja kenelle ilmoitus tehdään, aja-
tellen asiaa jälleen tavallisen kuntalaisen näkökulmasta. 
 
 Määräyksessä kerrotaan milloin meluimoitusta ei tarvitse tehdä. Yh-

teystiedot neuvontaa varten löytyvät kunnan internet-sivuilta. 
 
24 § Lumen vastaanottopaikat 
Järjestääkö kukin kunta? Jos kyllä, niin missä nämä sijaitsevat? 
Jos vuosittain eri paikoissa, niin mistä löytyy tieto sijainnista? 
 
 Lumen vastaanottopaikkojen sijainnin ja käyttämisen ehdot löytyvät 

kunnan internet-sivulta. 
 
Muita muutoksia 
8 § Talousjätevesien puhdistusvaatimukset ja johtaminen viemäri-
verkoston ulkopuolisella herkillä alueilla ranta- ja pohjavesialueella 
 
Asian selventämiseksi on otsikkoa muutettu. Pykälään on lisätty 
maininta poikkeamisen hakemisen mahdollisuudesta. 
Pykälään on lisätty myös uusi kappale: 
 
Ranta- ja pohjavesialueita koskevaa ankaramman puhdistusvaati-
muksen velvoitetta ei sovelleta kiinteistöihin, joiden jätevesien kä-
sittelyjärjestelmän purkupiste sijaitsee ranta- tai pohjavesialueen 
ulkopuolella. Kyseisillä kiinteistöillä jätevesien käsittelyn tulee täyt-
tää ympäristönsuojelulain (527/2014) 154 b § mukainen perusta-
son puhdistusvaatimus.  
 
 
8.3 § Pohjavesialueilla jätevesien käsittely ja johtaminen 
Asian tarkentamiseksi on muutettu seuraava kohta: 

– Harmaat jätevedet johdetaan  
• kahden saostuskaivon (tai 2-osastoisen) kautta maasuoda-

tukseen maasuodatuskenttään, jonka jälkeen käsitellyt 
jätevedet voidaan imeyttää maahan tai johtaa ojaan.  

  
 
Lausuntojen, mielipiteen ja muiden muutosten vaikutuksesta luon-
nosta ei ole muutettu niin paljoa, että luonnosta tarvitsisi asettaa 
uudelleen nähtäville. Muutoksilla ei merkittävästi heikennetä ym-
päristön pilaantumisen vaaraa. 
 
Määräysten muuttamiseksi on laadittu ehdotus, joka on liitteenä. 
Ympäristönsuojelumääräysten perustelut ovat myös liitteenä. 
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Voimassa oleviin ympäristönsuojelumääräyksiin ja ehdotukseen 
sekä perusteluihin voi tutustua myös 
www.forssa.fi → Asuminen ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → 
Nähtävillä olevat asiakirjat  
Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg.  
p. 03-4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi 
 

Esittelijä Kunnaninsinööri Kari Tasala 
 

Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää esittää kunnanhallituk-
selle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväk-
syy liitteenä olevat ympäristönsuojelumääräykset siten että ne tu-
levat voimaan 1.1.2021 mahdollisesta muutoksenhausta huoli-
matta. 

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Maa-aineslain mukaisen vakuuden palauttaminen; Heikki Rinne, 169-406-2-166 ja 
169-406-2-452 
 
Lupaj § 18  
24.9.2020 ASIA  

 
Jokioisten kunta on myöntänyt 1.10.2015 § 47 maa-ainesluvan 
Heikki Rinteen omistamille kiinteistölle  Rotkola 169-406-2-166 ja 
Kotisaarenlisä 169-406-2-452. Heikki Rinne on ilmoittanut, että 
ottamista ei ole aloitettu eikä ole tarkoitus aloittaa. Maa-aineslu-
van mukainen vakuus on 2 500 euroa (Maa-aiselaki 12 §). 
 
Lupa-alueelle on tehty tarkastus 11.9.2020. Tarkastuksen perus-
teella voidaan todeta, että ottotoimintaa ei ole aloitettu. Alue on 
peltoa ja tarkastushetkellä kasvipeitteinen (heinää). Koska maa-
ainestenotto toimintaa ei ole ollenkaan aloitettu, niin maa-aineslu-
van jälkihoitoa koskevia määräyksiä ei tarvitse noudattaa. 
Esteitä vakuuden palauttamiselle ja maa-ainesluvan raukeami-
selle ei ole. 
 
 Lisätiedot: ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,  
puh. (03) 4141 5271 tai henna.pirhonen(at)forssa.fi 

 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto rauettaa maa-ainesluvan ja       

vapauttaa vakuuden, joka on toimitettu kiinteistöihin Rotkola        
169-406-2-166 ja Kotisaarenlisä 169-406-2-452 kohdistuvaan 
maa-aineslupaan liittyen. 

 
  MUUTOKSEN HAKU  
  Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeen-

linnan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kolmenkymmenen 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamispäivästä. Jollei muuta 
näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu 
postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on liitteenä. 

 
Jakelu  Heikki Rinne 
  Hämeen ELY-keskus (sähköisesti)   
 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontataksan uudistaminen 
 
Lupaj § 19 
24.9.2020 Seudullisen yksikön perustamisen valmistelutyön ohessa tuotiin 

esiin rakennusjärjestysten ja rakennusvalvontataksojen yhtenäis-
tämis- ja uudistamistarve. Seudullisen rakennusvalvonnan ja ym-
päristönsuojeluyksikön seurantaryhmä asetti kokouksessa 
14.8.2019 vuoden 2020 kehitystavoitteeksi em. ajantasaistamisen 
ja yhtenäistämisen. 
 
Jokioisten kunnan rakennusjärjestys on ollut voimassa 7.6.2012 
alkaen.Tuolloin rakennusjärjestyksen uudistamistyötä tehtiin yh-
teistyössä seudun kuntien virkamiesvalmistelussa. Asian loppuval-
mistelussa saattoi rakennusjärjestyksiin muodostua eroavaisuuk-
sia. Käytännössä vuoden 2012 aikana Forssan kaupunki, Tamme-
lan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat hyväksyivät uudet rakennusjärjes-
tykset. Humppilan kunta ei tällöin uusinut rakennusjärjestystään. 
Humppilan kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 
3.2.2002. 
 
Rakennusjärjestyksen päivitys- tai uudistustarvetta ovat osaltaan 
tuoneet muutokset maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) sekä seu-
dullisen rakennusvalvontayksikön perustamisen myötä asioiden 
yhtenäistäminen ja selkiyttäminen. Lainsäädäntö on tuonut mm. 
mahdollisuuksia kaavoituksen ja rakennuslupien sujuvoittamiseen, 
vaikutuksia ilmastomuutokseen, ja kunnilla on mahdollista hyödyn-
tää rakennusjärjestystä paikallisten ominaispiirteiden säilyttämi-
sessä ja korostamisessa, sekä strategisten tavoitteiden toteuttami-
sessa.  
 
Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaik-
kaa, rakennuksen kokoa, ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeu-
tumista ympäristöön, rakentamistapaan, istutuksia, aitoja, ja muita 
rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestä-
mistä, suunnittelutarvealueen määräämistä, sekä muita niihin rin-
nastettavia paikallisia rakentamisen säännöksiä (MRL 14 §). 
 
Rakennusjärjestystä valmisteltaessa noudatetaan soveltuvin osin 
vastaavaa vuorovaikutusta kuin kaavaa valmisteltaessa (MRL 15 
§). Rakennusjärjestyksen uudistamisen valmistelu toteutuu kol-
messa vaiheessa; vireilletulo ja osallistumis- ja  
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arviointisuunnitelma (OAS), luonnosvaihe ja ehdotusvaihe. Oas ja 
luonnosvaihe on mahdollista toteuttaa samanaikaisesti. 
 
Kuntaliitto on vuonna 2019 päivittänyt oppaan rakennusjärjestyk-
sen laatimiseen. Päivitetty opas löytyy; https://www.kuntaliitto.fi/ti-
lastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/rakennusjarjestyksen-laatimiseen. 
 
Rakennusvalvontataksa tulisi päivittää muutaman vuoden välein 
säilyttääkseen ajantasaisuuden, niin maksujen kuin rakenteen 
osalta. Myös lainsäädännön muutoksien kautta lupakäsittelyyn liit-
tyvät viranomaistehtävät (työaika) on kasvaneet. Painotus on siir-
tynyt edelleen työmaakatselmuksilta toimistotehtäviin.  Esimerk-
kinä voidaan mainita energiataloudellisuus ja kosteudenhallinta. 
Rakennusvalvontaa on myös päätetty kehittää mm. sähköisellä 
asioinnilla ja arkistoinnilla, jolla on vaikutusta taksaan. Tosin saa-
tava hyöty on kaikille osapuolille merkittävä. 
 
Forssan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä 
muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut (rakennusvalvon-
tataksa) on tullut voimaan 1.2.2012. Myöhemmin taksan muutos 
on tullut voimaan 1.2.2015. Myös viimeisintä vuoden 2015 raken-
nusvalvontataksan päivitystä toteutettiin seudun kuntien yhteis-
työnä. Käytännössä seutukuntien taksat olivat tuolloin yhteneväi-
siä, lukuun ottamatta Humppilan kuntaa, joka ei silloin uusinut tak-
saansa. Vuonna 2019 Humppilan kunta uudisti rakennusvalvonta-
taksan, joka tuli voimaan 1.6.2019. 
 
Kuntaliitto on laatinut vuonna 2012 selvityksen sekä rakennesuosi-
tuksen rakennusvalvontataksoista. Forssan kaupunkia lukuun otta-
matta, muissa kunnissa taksan rakenne on kuntaliiton rakenne-
suosituksen mukainen. Kuntaliitto ei anna suosituksia maksupe-
rusteista. Luvan maksu perustuu MRL 145 §:ään, jonka mukaan 
luvanhakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontateh-
tävästä maksun. Lähtökohtaisesti maksu ei ole kunnan verova-
roilla katettava, vaan määritetyn maksun tulisi kattaa luvasta ai-
heutuvat kulut. Maksun kattavuus kuluista vaihtelee vuosittain ja 
kunnittain, on arviolta n. 20 % - 40 %. Selvityksestä ilmenee, että 
alhainen rakennuslupamaksu ei toimi vetovoimatekijänä kunnille. 
Kuntaliiton viimeisin rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien 
maksuperusteet ja taksana mallipohja 2012 löytyy; 
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2012/1453-rakennusvalvontavi-
ranomaisen-tehtavien-maksuperusteet-ja-taksan-mallipohja-2012. 
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Seurantaryhmän kokouksessa päädyttiin valmistelun osalta siihen, 
että seudullisessa yksikössä valmistellaan muutosehdotukset, 
jotka tuodaan kuntiin tarkasteltavaksi.  
 
Kunta päättäessään ryhtyä rakennusjärjestyksen ja rakennusval-
vontataksan uudistyöhön, antaa kunta päätöksessään molempien 
osalta tavoitteet uudistustyölle. 
 

Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto keskustelee rakennusjärjestyk-
sen ja rakennusvalvontataksan uudistamisesta ja päättää sen jäl-
keen jatkotoimenpiteistä.  

 
Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto päätti, että Jokioisten kunta  

ryhtyy Forssan kaupungin sekä Humppilan, Tammelan,ja Ypäjän 
kuntien kanssa valmistelemaan rakennusjärjestyksen ja raken-
nusvalvontataksan uudistustyötä, kunkin kunnan toiminnallisuu-
den omaleimaisuus huomioon ottaen. 
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Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan 
muutosehdotuksesta Jokioisten kunnanhallitukselle annettava lausunto 
 
 
Lupaj § 20  
24.9.2020 ASIA  

 
Jokioisten kunnanhallitus pyytää lausuntoa Pellilän ja Pellilänkol-
mion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan 
muutosta koskevasta ehdotuksesta.  Asemakaavaehdotus on 
asetettu nähtäville 17.8.–16.9.2020 väliseksi ajaksi. 

  
 Kaavamateriaali on esillä kunnan internetsivuilla osoitteessa: 
 https://www.jokioinen.fi/asukas/kaavoitus-ja-maankaytto/ajankoh-

tainen-kaavoitus/ 
 

 Lisätiedot: rakennustarkastaja Raimo Huotelin,  
puh. (03) 4141 5325 tai raimo.huotelin(at)forssa.fi 

 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto antaa kunnanhallitukselle Pelli-

län ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen 
asemakaavan muutosta koskevasta ehdotuksesta seuraavan lau-
sunnon: 

 
Kaavassa olevalle KTY alueelle tulee määritellä rakennusalue.  

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Lupaj § 21 
24.9.2020 Jokioisten kunnan tilinpäätös 2019, valtuuston pöytäkirjanote 

17.6.2020 § 26. 
 
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 24.8.2020 ympäristövai-
kutusten arviintiselostuksesta, Huittinen-Forssa 400+11+ kilovoltin 
voimajohtohanke. 
 
Peltolan Kone Oy:n toimittama vakuus koskien maa-ainestenottoa 
kiinteistöllä 169-405-5-73. 
 
Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma ja ilmoi-
tus puhdistamisesta, Nevel Oy, 169-402-1-154 
 
Hämeen ELY-keskuksen lausunto 7.9.2020 sähkökaapeleiden si-
joittamisesta vesistöön, Loimijoki ja Jänhijoki. 
 
Raportti öljyvahinkokohteen maaperän kunnostuksesta, Jänhijo-
entie. 
 
Osatori Oy:n hulevesien näyteylokset 10.6.2020. 
 
Kukonharjun pohjavesitarkkailun tulokset vuodelta 2020, KVVY 
Tutkimus Oy 9.6.2020 

 
 Toteutunut rakennusjäteselvitys koskien Kenttätie 3 ja Koulutie 2 

rakennusten purkamista.  
 

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitel-
ma, kunnanhallituksen pöytäkirjanote 7.9.2020 § 126 
 

 Viranhaltijat ovat toimittaneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti: 
rakennustarkastaja 19.5.2020 – 15.9.2020, lupaluettelo esityslis-
tan oheisaineistona. 
 
Hämeen ELY-keskuksen päätös 16.9.2020 koskien pilaantuneen 
maaperän kunnostamista, Nevel Oy, Humppilantie 9. 
 
Fingrid Oyj:n ilmoitus 16.9.2020 koskien Huittinen-Forssa voima-
johtoreitin valintaa. 
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Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää merkitä edellä luetellut 

ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Poikkeamislupahakemus, Antti Jaakkola kiinteistötunnus 169-408-1-377                                     
Kaskentie 5  31600 Jokioinen 
 
Lupaj § 22 
24.9.2020 Antti Jaakkola on jättänyt poikkeamislupahakemuksen autokatos 
 /talousrakennuksen laajentamiseksi tontilla rakennusalueen yli            

8 metriä. Laajennuksen kerrosala on 30,2 m2 kokonaan toisessa 
kerroksessa. Sinne tulisi suunnittelutoimisto ja ensimmäinen ker-
ros on autokatoksena lisääntyneeseen autoharrastustarpeeseen. 
Laajennuksen uloin kulma on 2,5 metrin päässä tontin rajasta ja 
katualueen reunasta. Etäisyys tien keskilinjaan on 5,876 metriä. 
Syynä sijoitukselle on tilanahtaus muualla, jossa jo on ennestään 
autotallitilaa samaan käyttötarkoitukseen. Harrastuksen kasva-
essa tarvitaan lisää tilaa. 
  
Alueella on voimassa asemakaava 65, vahvistettu 25.4.1989 ja 
kyseessä on AO-tontti, jolloin hanke sopii kortteliin vähäisenä            
sijaintiin liittyvänä poikkeuksena. 
Tontin pinta-ala on 2220 m2, rakennusoikeutta on 444m2 ja laa-
jennuksen jälkeen jää käyttämättä 111m2. 
Naapurien kuuleminen on suoritettu eikä naapureilla ole mitään 
huomautettavaa. 

 
                                       Liitteet 
 
                                       Asemapiirros 
                                        
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää myöntää poikkeamis-

luvan kiinteistölle 169-408-1-377 rakennusalueen ylitykseen suun-
nitellulla tavalla. Poikkeama voidaan katsoa vähäiseksi, eikä sillä 
ole naapurustoon tai tien käyttöturvallisuuteen oleellista vaiku-
tusta. Tie on lyhyt ja naapureita vähän. 

  
 

Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 
Tekninen lautakunta/ ja valitusosoitus 
Lupajaosto 24.9.2020  
 

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

musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
17, 19–21 
 
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.  

 
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. 
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

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 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät:  18, 22 
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 13-16 
 
Valitusaika ____30__ päivää 
______________________________________________________ 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
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 
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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. 
 
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. 


