
 Kokouspöytäkirja Sivu Nro 
 
 

 Tekninen lautakunta / lupajaosto 28.5.2020 15 2 

 

   

Kokousaika Torstai 28.5.2020 klo 18.00 – 19.36 
Kokouspaikka Valtuustosali 
Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 

Harri Saarinen, puheenjohtaja 
Jaana Heinämäki 
Inkeri Koskela 
Kari Järvinen 
        
 
 

Muut saapuvilla  
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pykälät 6 – 11 
 
 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 6 - 12 

Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
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Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti lupajaoston jäsenet Jaana 
Heinämäki ja Kari Järvinen. 

 
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 3.6.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Jaana Heinämäki           Kari Järvinen   

 
Pöytäkirja on pidetty 
yleisesti nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnanvirastossa 5.6.2020 klo 10.00–12.00 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Kunnaninsinööri 
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Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 
 
Lupaj § 6 
28.5.2020  
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ympäristön-

suojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsitte-
lystä voidaan periä maksu. Vastaava säännös on jätelain 
(646/2011) 144 §:ssä, vesilain (587/2011) 18 luvun 12 §:ssä ja 
maastoliikennelain (1710/1995)30 §:ssä. 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun ympä-
ristönsuojelulain määräämistä asioista seuraavasti: 
1) ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun 
asian käsittelystä; 
2) laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen, il-
moituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkis-
tuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä 
valvonnasta; 
3) 169 §:n mukaisista tarkastuksista, jotka johtavat kehotuksen, 
määräyksen tai kiellon antamiseen sekä niistä toimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen tai kiellon noudatta-
misen valvomiseksi; 
4) tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun 
kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 
§:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi; 
5) valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tar-
koitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi silloin, kun toi-
mivalta on siirretty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 138 
§:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun jätelain 
määräämistä asioista seuraavasti: 
1) jätelain mukaisen ilmoituksen tai muun asian käsittelystä; 
2) 124 §:ssä tarkoitetuista laitosten ja yritysten määräaikaistarkas-
tuksista ja muista säännöllisistä valvontatoimista, jotka perustuvat 
124 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin suunnitelmiin; 
3) tarkastuksista ja muista valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 75, 
125 ja 126 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamiseksi ja 
sen noudattamisen valvomiseksi. 
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Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun vesilain 
määräämistä asioista seuraavasti: 
Vesilain mukaisen asian käsittelystä lupaviranomaisessa ja val-
vontaviranomaisessa voidaan periä maksu.  
 
Kunta voi periä maksun maastoliikennelain mukaisesta luvasta. 

 
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan maksut voivat vastata 
enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonais-
kustannuksia. Taksassa lueteltujen käsittelymaksujen tulee perus-
tua luvan, ilmoituksen, muun asian käsittelyn tai valvontatoimenpi-
teen keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian 
käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. 
Kunnan tulisi pyrkiä maksujensa täyskatteellisuuteen toimintatulo-
jen kerryttämiseksi. Kunta voi kuitenkin halutessaan päättää tietty-
jen toimintojen kohdalla alennetuista maksuista. 

 
Nyt laaditun taksan muutosehdotuksessa on maksutulojen enna-
koitavuuden ja laskutuksen selkeyden vuoksi luvan ja ilmoituksen 
käsittelyssä pääsääntöisesti käytetty suoritekohtaista maksua, 
jossa on arvioitu kunkin toimenpiteen kesto ja aiheutuneet koko-
naiskustannukset. Tämä on myös toiminnanharjoittajan näkökul-
masta tasapuolisempi, koska se ei ole riippuvainen yksittäisen vi-
ranhaltijan ajankäytöstä tietyn toimenpiteen suorittamisessa. Toi-
menpiteissä, jotka voivat olla hyvinkin erilaisia, on ehdotuksessa 
esitetty tuntihintaista maksua, jonka käyttäminen edellyttää tunti-
kirjanpitoa.  

 
Jokioisten kunnanvaltuusto hyväksyi ympäristönsuojeluviranomai-
sen nykyisen taksan 27.4.2000 § 20, ja se tuli voimaan 8.5.2000.  

 
Uuden, 1.9.2014 voimaan tulleen, ympäristönsuojelulain mukaan 
lainmukaisista valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja 
rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja niiden 
muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta voi-
daan periä maksu. Hyväksytty valvontasuunnitelma ja -ohjelma 
sekä taksa ovat edellytyksenä sille, että valvonnasta voidaan pe-
riä maksuja.  

 
Lisäksi taksan tarkistamiselle on tarvetta, koska yleinen kustan-
nustaso on kohonnut vuodesta 2000. Koska taksan maksut pitäisi 
perustua todellisiin kunnalle aiheutuviin   kustannuksiin, on niiden 
omakustannusarviossa otettu huomioon seudullisen ympäristön-
suojelun kustannukset ja toimialalautakunnan menot käyttäen  
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apuna Suomen Kuntaliiton opasta kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen taksan laatimiseen, Helsinki 2015. 

 
Taksaesitykseen on lisätty uudet, valvonnasta perittävät maksut. 
Muilta osin taksarakenne on uudistettu vastaamaan tämänhet-
kistä lainsäädäntöä. Taksan maksuja määritettäessä on käytetty 
apuna seudullista kokemusperäistä tietoa sekä Kuntaliiton laati-
maa aineistoa asioiden käsittelyajoista.  

 
Voimassa olevaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on 
oheismateriaalina ja siihen voi tutustua myös www.forssa.fi → 
Asuminen ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat 
asiakirjat   

 
Taksan muutosehdotus on liitteenä.  

 
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 olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan siten 
että taksa tulee voimaan 1.9.2020 mahdollisesta muutoksen-
hausta huolimatta.  

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Jokioisten kunnan maa-ainestaksan muutos 
 
Lupaj § 7 
28.5.2020  

Maa-aineslain 23 §:n mukaan lupahakemuksen ja ottamissuunni-
telman sekä maa-aineslain 4 a §:ssä tarkoitetun yhteisluvan tar-
kastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kus-
tannusten perimisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä maan-
käyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä säädetään rakennustyön val-
vonnasta kunnalle suoritettavasta maksusta. MRL 145 §:n mu-
kaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorit-
tamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomais-
tehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan 
hyväksymässä taksassa. 
 
Lakisääteisen kunnallisen maksun määräämisessä tulee noudat-
taa kustannusvastaavuuden periaatetta. Maksujen tulee vastata 
enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonais-
kustannuksia. 
 
Maa-aineslakiin (MAL 1981/555) 10.4.2015 tehtyjen muutosten 
myötä maa-aineslain mukaiset lupahakemukset on käsitellyt ja 
noudattamista on valvonut 1.7.2016 lähtien kuntien ympäristön-
suojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomainen (MAL § 14).  Ympäristönsuojeluviran-
omaisena Jokioisten kunnassa toimii teknisen lautakunnan lupaja-
osto. 
 
Maa-ainestaksaan on lisätty ns. yhteisluvasta (maa-aineslupaha-
kemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely) perittävä 
maksu. Samalla taksaa on ajantasaistettu vastaamaan nykyistä 
kustannustasoa ja siihen on tehty selvennyksiä ja korjauksia. 
 
Jokioisilla voimassa oleva maa-aineslain mukaisten viranomais-
tehtävien maksutaksa on tullut voimaan 1.4.2006. 

  
Voimassa olevaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on 
oheismateriaalina ja siihen voi tutustua myös www.forssa.fi → 
Asuminen ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat 
asiakirjat   

 
Taksan muutosehdotus on liitteenä.  
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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 olevan taksan muutosehdotuksen, joka koskee maa-
ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoimin-
nan valvonnasta ja vakuuksien hyväksymisestä sekä maa-aines-
lain ja ympäristönsuojelulain mukaisista yhteiskäsittelyistä perittä-
viä maksuja siten, että taksa tulee voimaan 1.9.2020 mahdolli-
sesta muutoksenhausta huolimatta. Maa-ainestaksassa valvontaa 
koskevat maksut tulevat voimaan kuitenkin 1.1.2021 alkaen.  

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2020-2021 
 
Lupaj § 8 
28.5.2020  

 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja – asetuksen (713/2014) mu-
kaan kuntien on laadittava säännöllistä valvontaa varten valvonta-
suunnitelma, joka sisältää tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaan-
tumisvaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista 
valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvat-
tava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet sekä vi-
ranomaisten yhteistyö.  
 
Valvontasuunnitelmassa keskitytään ympäristölupavelvollisten ja 
rekisteröityjen laitosten valvonnan ja tarkastusten suunnitelmalli-
seen toteuttamiseen. Lisäksi suunnitelmassa on käsitelty laajem-
min ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain sekä muun lainsää-
dännön kuten jätelain ja vesilain edellyttämää valvontaa. Valvonta-
suunnitelma laaditaan valtuustokausittain. Valvontasuunnitelma 
tarkistetaan lisäksi aina, jos valvontaan vaikuttavissa olosuhteissa 
tapahtuu merkittäviä muutoksia.  
 
Ehdotus ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaksi vuosille 
2020-2021 on liitteenä. 
 
Valvontasuunnitelman lisäksi luvanvaraisten ja rekisteröitävien toi-
mintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännölli-
sestä valvonnasta on laadittava valvontaohjelma. Valvontaohjel-
massa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistu-
vista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma ei ole julki-
nen, koska yksityiskohtaisen toimenpide- ja kohdeluettelon julkis-
taminen saattaa heikentää valvonnan tavoitteiden toteutumista. 
Valvontaohjelma pidetään jatkuvasti ajantasaisena.  
 
Valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta peri-
tään maksu taksan mukaisesti. Valvontasuunnitelman ja –ohjel-
man tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle.  
 
Lisätiedot: ympäristötarkastaja Henna Pirhonen. 
p. 03-4141 5271 tai henna.pirhonen (at) forssa.fi 
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Esittelijä  kunnaninsinööri Kari Tasala 
 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää esittää kunnanhallituk-

selle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväk-
syy liitteenä olevan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman 
vuosille 2020-2021. 

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen  
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta annettava lausunto  
 
Lupaj § 9 
28.5.2020  

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 
(ELY-keskus) on käsiteltävänä ympäristövaikutusten arviointime-
nettelystä annetun lain (252/2017) mukaista yhteysviranomaisen 
perusteltua päätelmää varten Fingrid Oyj:n Huittinen, Loimaa, 
Humppila, Jokioinen, Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohan-
ketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus. 

 
Arviointiselostus liitteineen löytyy sähköisesti ympäristöhallinnon 
verkkosivuilta www.ymparisto.fi/huittinenforssavoimajohtoYVA. 
Selostuksen paperiversioon voi tutustua mm. Jokioisten kunnanvi-
rastossa, Keskuskatu 29 A. Koronavirusepidemia voi vaikuttaa vi-
rastojen aukioloihin. 

 
Varsinais-Suomen ELY-keskus varaa mahdollisuuden lausunnon 
antamiseen arviointiselostuksesta viimeistään 26.6.2020. 

 
Tarkasteltavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 69 kilometriä. 
Uudella Huittisten ja Forssan välisellä 400 kilovoltin voimajohtoyh-
teydellä lisätään sähkönsiirtokapasiteettia ja parannetaan ener-
giatehokkuutta. Uusi voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten 
voimajohtojen yhteyteen. Samassa yhteydessä uusitaan Kolsin ja 
Forssan välinen pääosiltaan 1950-luvulla valmistunut 110 kilovol-
tin kantaverkon voimajohtoyhteys välillä Huittisten Loimijoki – 
Forssan sähköasema. 

 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen menet-
tely, joka muodostuu arviointiohjelma- ja arviointiselostusvai-
heesta. Molemmissa vaiheissa osalliset voivat esittää mielipitei-
tään hankkeesta ja yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tar-
peelliseksi katsomiltaan tahoilta. Tässä YVA-menettelyssä yhteys-
viranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus. YVA-
konsulttina on toiminut AFRY Finland Oy. 

 
Ensimmäisessä vaiheessa arviointiohjelmassa esitetään selvitys 
hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä 
vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään.  
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Toisessa vaiheessa ympäristövaikutusten arviointiselostukseen 
on koottu tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä hankkeen 
todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Saatujen 
lausuntojen ja mielipiteiden jälkeen yhteysviranomaisen antaa pe-
rustellun päätelmän arviointiselostuksesta. 

 
Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole katsottu mahdolliseksi 
vaihtoehdoksi, koska sähkönsiirtoa ei voida tulevaisuudessa hoi-
taa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla 
ilman haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyt-
tövarmuutta. Hankkeen toteuttamatta jättäminen rajoittaisi valta-
kunnallista sähkön siirtoa eikä kantaverkkoyhtiö tällöin toimisi 
sähkömarkkinalain mukaisesti. 

 
YVA-vaiheessa esitettävä hankesuunnitelma on alustava ja YVA-
menettelyn jälkeen valitaan toteutettava ratkaisu. Tarkemmat ra-
kentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu to-
teutettaisiin suunnitelmien mukaan vuosina 2021–2022. Hank-
keen rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2023–2025. 

 
Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 kattaa voimajohdon alueen 
Forssa–Humppila välillä. Maakuntakaavassa on osoitettu ohjeelli-
nen linjaus uudelle voimajohdolle, joka noudattaa nykyisen voima-
johdon kanssa samaa reittiä. Maakuntakaavassa 2040 voimajohto 
sijoittuu suurelta osin maakunnallisesti merkittävälle maisema-alu-
eelle Jänhijoen kulttuurimaisemat. Lisäksi johtoyhteys leikkaa 
kahta maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäris-
tön aluetta: Humppilan eteläpuolella sijaitsevaa Huhdin ja Taipa-
leen kulttuurimaisemaa sekä Minkiön–Savikon–Rehtijärven kult-
tuurimaisema-aluetta. Näihin alueisiin kuuluvissa suunnittelumää-
räyksissä korostetaan maisemaan ja kulttuuriympäristöön liittyvien 
arvojen säilyttämistä. 
 
Jokioisten Minkiöllä YVA-ohjelmavaiheen jälkeen mukaan otettu 
Minkiön lounainen vaihtoehto (P-Q1-R) seuraa nykyistä 400 kV 
voimajohtoa sen eteläpuolella. Minkiön läntinen alkuperäinen 
vaihtoehto (P-Q2-R) sijoittuu Museorautatien rautatieasema-alu-
een länsipuolelle nykyisen Kolsi–Forssa 110 kV voimajohdon pai-
kalle, hyödyntäen nykyistä voimajohtoaluetta. Lisäksi tarkastel-
laan YVA-ohjelmavaiheen jälkeen mukaan otettua Minkiön län-
tistä uutta vaihtoehtoa (P-Q1-Q2-R), joka yhdistää lounaisen ja 
alkuperäisen läntisen vaihtoehdon lyhyellä omalla uudella maas-
tokäytävällä Minkiön aseman eteläpuolella.  
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Jokioisilla lounaisessa P-Q1-R reittivaihtoehdossa alle 100 metrin 
etäisyydelle suunnitellusta voimajohdon keskilinjasta sijoittuu kah-
deksan asuinrakennusta eikä yhtään lomarakennusta. Läntisessä 
alkuperäisessä P-Q2-R reittivaihtoehdossa alle 100 metrin etäi-
syydelle suunnitellusta voimajohdosta sijoittuu 15 asuinraken-
nusta ja kaksi lomarakennusta, läntisessä uudessa P-Q1-Q2-R 
vaihtoehdossa puolestaan 11 asuinrakennusta ja yksi lomaraken-
nus. Reittiosuudelle R-V sijoittuu Jokioisilla 15 asuinrakennusta ja 
kaksi lomarakennusta. 

 
Vastaavasti voimalinjasta 100-300 metrin etäisyydellä lounai-
sessa P-Q1-R vaihtoehdossa on 16 asuinrakennusta ja lomara-
kennuksia 3. Läntisessä alkuperäisessä P-Q2-R vaihtoehdossa 
on asuinrakennuksia 25 ja lomarakennuksia 3. Läntisessä uu-
dessa P-Q1-Q2-R vaihtoehdossa asuinrakennuksia 7 ja lomara-
kennuksia 3 kappaletta. Reittiosuudelle R-V sijoittuu Jokioisilla 22 
asuinrakennusta ja kolme lomarakennusta. 

 
Osuudella P-Q-R lounainen vaihtoehto P-Q1-R on ihmisiin koh-
distuvien vaikutusten kannalta selvästi paras, koska sen läheisyy-
teen sijoittuu kolmesta reittivaihtoehdosta vähiten asutusta eikä 
voimajohdon reunavyöhykkeelle sijoitu yhtään rakennusta. Tehty-
jen laskelmien mukaan uusi voimajohto ei aiheuta Sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksen (STMA 1045/2018) raja-arvoja ylittä-
vää magneettikenttää. Sen sijaan läntinen alkuperäinen P-Q2-R 
reittivaihtoehto on maa- ja metsätalouden kannalta paras, sillä 
pelto- ja metsäalaa jää johtoalueelle vähemmän kuin muissa vaih-
toehdoissa. 
 
Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg.  
p. 03-4141 5267 tai niina.salminen (at) forssa.fi 
 
 

Esittelijä  kunnaninsinööri Kari Tasala 
 
 
Ehdotus  Teknisen lautakunnan lupajaosto esittää voimajohtohankkeen ym-

päristövaikutusten arviointiselostuksesta lausuntonaan seuraa-
vaa: 

 
Voimajohtolinjan vaikutusalueella on useita haasteellisia kohtia: 
arvokkaita kulttuuriympäristöjä, asuinrakennuksia, luontokohteita, 
viljelyalueita, metsätalousalueita. Uuden voimajohtohankkeen ym-
päristövaikutukset on esitelty ja arvioitu riittävän laajasti. Erityisen 
hyvin Jokioisten kohdalla on tuotu esille Minkiön kyläalueella  
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kolmen eri linjausvaihtoehdon vaikutukset. Selvityksessä esitetty-
jen liito-oravan elinpiirien tilan heikkeneminen on ilmeistä, koska 
voimalinjakäytävän leveys suurenee ja sitä kautta liito-oravien 
kulku vaikeutuu.  
 
Leimukallion kohdalla osa norosta ja pieni lähde on reitillä S-Tb-
Ua. Koska kyse on todennäköisesti metsälakikohteesta ja vesilain 
mukaisesta suojellusta lähteestä, niin tulevassa suunnittelussa ja 
rakentamisessa tulee huolehtia, etteivät kohteet oleellisesti heik-
kene tai tuhoudu. 
 
Osuudella P-Q-R lounainen vaihtoehto P-Q1-R on ihmisiin koh-
distuvien vaikutusten kannalta selvästi paras, koska sen läheisyy-
teen sijoittuu kolmesta reittivaihtoehdosta vähiten asutusta eikä 
voimajohdon reunavyöhykkeelle sijoitu yhtään rakennusta. 

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta / Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 
 
Lupaj § 10   
28.5.2020   

ASIA 
  

Jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus ammattimaisesta keräystoi-
minnasta jätehuoltorekisteriin. 

 
 Ilmoituksen tekijä 
 
 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 
 Kiimassuontie 127 
 30420 Forssa 
 
 Y-tunnus: 1027700-3 
 Yhteyshenkilö: Anne Sjöberg, puh. 050 567 5815,  

anne.sjoberg(at)lhj.fi  
 
 Ilmoituksen vireilletulo ja sisältö 
 
 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on 7.5.2020 tehnyt Jokioisten kun-

nan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätelain 100 §:n mukaisen 
ilmoituksen ammattimaisesta jätteen keräystoiminnasta jätehuol-
torekisteriin. 

 
 Kyseessä on kunnan järjestämä jatkuvaluonteinen keräystoiminta 

ja vastaanottopaikassa kerätään kunnan vastuulla olevaa jätettä. 
Kyseisellä keräystoiminnalla täydennetään jätelain 47 §:n mukai-
sesti tuottajan järjestämää tuottajavastuun piiriin kuuluvien jättei-
den alueellista vastaanottoa.  

 
 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:llä on Jokioisten kunnan alueella 

kahdeksan jätteen keräyspistettä: 
- Vaulammintie: lasipakkaukset ja metalli 
- Humppilantie / muuntoasema: lasipakkaukset ja metalli 
- Vanhatie / Luukkaantie: lasipakkaukset ja metalli 
- Miilumäentie / Pikkumäentie: lasipakkaukset ja metalli 
- Kehätie / Puistotie: lasipakkaukset ja metalli 
- Murronkulmantie: lasipakkaukset ja metalli 
- Hiitelänmäentie 263: lasipakkaukset ja metalli 
- Hiukkonummentie / urheilukenttä: lasipakkaukset ja metalli 
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Jätteiden keräyksestä vastaa Lassila & Tikanoja Oyj. Jätteet toi-
mitetaan Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n pakkausterminaa-
liin osoitteessa Kiimassuontie 127, 30100 Forssa, jossa jäte paka-
taan ja toimitetaan jatkokäsittelyyn.  
 
Seudullinen ympäristönsuojelu on tarkastanut ilmoituksen ja to-
dennut, että ilmoituksessa on jätelain 100 §:n ja jäteasetuksen 
30 §:n mukaiset tiedot jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten. 
 
Ilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Forssan 
seudullisessa ympäristönsuojelussa, Forssan kaupungintalon 3. 
kerroksessa sekä kokouksessa. 

 
 Lainsäädäntö 
 
 Jätelain (646/2011) 100 §:n mukaan sen, joka aikoo harjoittaa jät-

teen ammattimaista keräystä, on tehtävä ilmoitus 142 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettuun jätehuoltorekisteriin merkitse-
mistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka 
alueella keräystä harjoitetaan.  

 
 Ilmoituksessa on oltava toiminnan jätehuoltorekisteriin merkitse-

mistä varten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta ja toimin-
nasta, kuten kerättävistä jätteistä, jäteastioista ja vastaanottopaik-
kojen sijainnista. 

 
 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on ilmoitettava jätehuol-

torekisteriin merkitsemisestä ilmoituksen tekijälle. Ilmoituksen joh-
dosta ei tehdä hallintopäätöstä, eikä siihen voi hakea muutosta.  

 
 Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen,  
puh. (03) 4141 5224 tai marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 
Käsittelymaksu 
  
Jokioisten kunnanvaltuuston 27.4.2000 hyväksymän ympäristön-
suojeluviranomaisen taksan (27.4.2000 § 20) mukaisesti asian 
käsittelystä ei peritä maksua.   

 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto merkitsee Loimi-Hämeen Jäte-

huolto Oy:n ilmoituksen mukaisen jätteen ammattimaisen keräys-
toiminnan jätehuoltorekisteriin jätelain 100 § ja 142 § mukaisesti.  

 
 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle ilmoitetaan jätehuoltorekisteriin 

merkitsemisestä pöytäkirjan otteella. 
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Asian käsittelystä ei peritä maksua.  

 
Muutoksenhaku  
 
Rekisteröintiasian käsittelystä ei voi valittaa eikä tehdä oikai-
suvaatimusta, koska kyseessä on kirjaamistoimenpide, jossa ei 
tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä.  

 
Jakelu  
 
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 

 Forssan jätelautakunta 
 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, ympäristöterveyden-

huolto 
 
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 
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. 
 
 
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 
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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.  

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Lupaj § 12 
28.5.2020  

Hämeen ELY-keskuksen lausunto 16.3.2020 koskien Härksuon 
entisen lietteenkaatopaikan pinta- ja pohjavesien tarkkailuohjel-
man hyväksymistä. 
 
CO2-raportti: Jokioisten kasvihuonekaasupäästöt 2013-2018 ja 
ennakkotieto 2019. 
 
Pohjaveden tarkkailutulokset 2019 Hämeen Kuljetus Oy:n maa-
ainestenottoalueella 169-405-4-80, Latomäki I. 
 
Pohjaveden tarkkailutulokset 2019 Hämeen Kuljetus Oy:n maa-
ainestenottoalueella 169-409-1-68 ja -69, Jokipelto I ja Syrjälä I 
(Kullaa). 
 
Ilmoitus roskaantumisesta Somerontien varrella 28.4.2020. 
 
Vastaus Suomen ympäristökeskuksen kyselyyn VOC-laitoksista 
Humppilassa.  
 
Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon ilmoitus ohijuoksutuk-
sesta 22.-23.3.2020. 
 
Ilmoitus roskaantumisesta 3.2.2020 kiinteistöllä 169-409-1-175, 
selvityspyyntö kiinteistön omistajalle ja selvitys. 
 
Ilmoitus 13.1.2020 mahdollisesta haitasta ympäristölle kiinteistöllä 
169-403-1-310, selvityspyyntö omistajalle ja selvtys. 
 

 Metsähallituksen päätös 17.4.2020 koskien tutkimuslupaa liikku-
miseen ja rengastukseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla 
suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, Jouni 
Lamminmäki.   

 
 Purkujätesuunnitelma 30.4.2020 koskien Kenttätie 3 ja Koulutie 2 

rakennusten purkamista.  
 
 Viranhaltijat ovat toimittaneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti: 

rakennustarkastaja 19.2.2020 – 18.5.2020, lupaluettelo esityslis-
tan oheisaineistona. 
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JOKIOISTEN KUNTA kokouspäivämäärä sivu nro 

Tekninen lautakunta/ 
 lupajaosto 28.5.2020 35 2 

 
 

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

 
 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää merkitä edellä luetellut 

ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja  
 
 tyytyy Metsähallituksen päätökseen.   
 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 
Tekninen lautakunta/ ja valitusosoitus 
Lupajaosto 28.5.2020  
 
Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-

musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
6 – 12 
______________________________________________________ 
 
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:   
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. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


  3(3)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 


















































































