
Kokouspöytäkirja Sivu Nro

Tekninen lautakunta / lupajaosto 14.6.2018 35 3 

Kokousaika Torstai 14.6.2018 klo 18.00 – 18.58 
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 

Harri Saarinen, puheenjohtaja 
Sami Räsänen  
Jaana Heinämäki 
Inkeri Koskela 
Jussi Tiensuu 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 

Kari Tasala, kunnaninsinööri, esittelijä 
Petri Vastamäki, rakennustarkastaja 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Asiat § 14 - 17
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta) 

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti lupajaoston jäsenet Jaana 
Heinämäki ja Inkeri Koskela. 

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 19.6.2018 
Allekirjoitukset

Jaana Heinämäki   Inkeri Koskela 

Pöytäkirja on pidetty 
yleisesti nähtävänä 

Paikka ja pvm

Kunnanvirastossa 20.6.2018 klo 10.00–12.00 
Virka-asema  Allekirjoitus

Kunnaninsinööri 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
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puh. 03-41827250, 050-5925850 
kari.tasala@jokioinen.fi 

H & J Vainio Ay:n maa-aineslupapäätöksessä annetusta lupamääräyksestä 
poikkeaminen; kiinteistöt 169-406-2-394 ja 169-406-2-355 

Lupaj § 14 
14.6.2018 ASIA 

Maa-aineslain mukaisessa päätöksessä annetusta 
lupamääräyksestä poikkeaminen. 

Luvan hakija 
H & J Vainio Ay 
Hakamäentie 13 
31600 Jokioinen 

Ottamisalue ja ottotoiminta 
Hiekan ja soran ottotoimintaa kiinteistöillä Pikkukukonharju 169-
406-2-394 ja Kukonmonttu 169-406-2-355. Maa-aineslupa 
myönnetty 1.2.2018, voimassa 12.3.2028 asti. 

Pinta-ala  5,9 ha 
Pohjaveden ylin korkeus 2017 (HP2) +94,74 m (N60) 
Maa-ainesten ottamissyvyys max.  noin 10-20 m 
Suunniteltu ottotaso  +100 m (N60) 
Kokonaismäärä, hiekka ja sora 192 000 k-m3 
Vuotuinen otto noin 10 000 m3 
Ottamisaika  10 vuotta 
Pintamaita  noin 8 000 k-m3 

Luvan hakemisen peruste  
Maa-aineslain (555/81) 16 §:n 2 momentti. 

Lupaviranomainen voi luvan voimassaoloaikana antaa päätöksellään 
suostumuksen poiketa vähäisesti lupapäätöksessä hyväksytystä 
ottamissuunnitelmasta tai annetuista lupamääräyksistä. 
Suostumuksen edellytyksenä on, että poikkeaminen ja sen laatu, 
ottaen huomioon lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset, 
ei merkitse luvan olennaista muuttamista eikä vaikuta asianosaisen 
asemaan tai luonnonolosuhteisiin.  

Hakemuksen vireille tulo  
Tarve poiketa lupamääräyksestä on tullut ilmi 16.5.2018 pidetyssä 
aloituskatselmuksessa.  

Lupamääräykseen haettava muutos 
Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan, jonka perusteella maa-
aineslupa on 1.2.2018 myönnetty, esittänyt, että konesuoja on 

mailto:kari.tasala@jokioinen.fi
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lukittava, katettu ja sen pohja on sään ja öljyn kestävä. Tämän 
perusteella on maa-ainelsuvassa lupamääräys nro 10.  

Alkukatselmuksessa 16.5.2018 toiminnanharjoittaja esitti, että 
pohjavedensuojelun taso säilytetään, vaikka suoja ei olisikaan 
lukittava. Umpinainen suoja olisi myös suurempi paloriski kuin 
avonainen. Käytännössä lupamääräyksen muutos mahdollistaa 
molemmista päistä auki olevan katoksen rakentamisen. Suojan 
lattia olisi kuitenkin öljyn ja nesteen kestävä. 

ASIAN KÄSITTELY   
Hakemuksen vireille tulosta ei kuulutettu, koska poikkeaminen 
annetusta lupamääräyksestä katsottiin vähäiseksi. 

Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto (Jokioisten kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen) hyväksyy H & J Vainio Ay:n 
hakemuksen kiinteistöille Pikkukukonharju 169-406-2-394 ja 
Kukonmonttu 169-406-2-355, ja muuttaa maa-ainesluvan 
lupamääräyksen nro  10. Määräys kuuluu muutetussa 
muodossaan kokonaisuudessaan seuraavasti:  

10. Polttoainesäiliöiden tulee olla lukittavia, kaksoisvaipallisia ja
varustettu ylitäytön- ja laponestolaitteilla. 

Tankkaus- ja säiliöntäyttöpaikan tulee olla vettä läpäisemäntön. 
Mikäli tankkaus tai säiliöntäyttö tilanteissa muodostuu likaisia 
sadevesiä, on sadevesien keräily ja käsittely järjestettävä niin, 
että likaisten sadevesien imeytyminen maaperään 
pohjavesialueelle ei ole mahdollista. Tankkausta ja täyttöä tulee 
seurata koko tapahtuman ajan. 

Alueella ei saa huoltaa eikä korjata koneita tai laitteita. Työkoneet 
tulee säilyttää katetussa suojassa, jonka pohja on sään ja öljyn 
kestävä. Alueella ei saa säilyttää eikä tankata maa-aineksen 
kuljetuskalustoa. Maa-aineksen seulontaan tulee ensisijaisesti 
käyttää sähkökäyttöistä seulaa. 

Lisäksi on huolehdittava siitä, että  pyöräkoneen sekä poltto-
moottorikäyttöisen seulan ja/tai aggregaatin toiminta-, tankkaus- 
ja säilytyspaikat on suojattu siten, ettei ympäristöön pääse öljyisiä 
tai muita luontoon kuulumattomia vesiä.  

Öljyn ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyssä on 
noudatettava erityistä huolellisuutta. 

mailto:kari.tasala@jokioinen.fi
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Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Määräys on annettu pohjaveden 
ja maaperän suojaamiseksi.  

PÄÄTÖKSESTA TIEDOTTAMINEN 
Ympäristönsuojeluviranomainen kuuluttaa tästä päätöksestä 
julkisesti kuuluttamalla Jokioisten kunnan ilmoitustaululla ja 
kunnan internetsivuilla. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös 
Forssan Lehdessä. 

Päätöksestä ilmoitetaan Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle sähköisen asioinnin kautta.  

MUUTOKSEN HAKU  
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeen-
linnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuunottamatta. Vali-
tusosoitus on liitteenä. 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 
Antopäivä on 20.6.2018. 
Valitusaika päättyy 20.7.2018. 

Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
päätösehdotuksen. 
Merkittiin, että lupajaoston jäsen Sami Räsänen ei esteellisenä 
osallistunut tämän asian käsittelyyn.   

mailto:kari.tasala@jokioinen.fi
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Ympäristökatselmus 

Lupaj § 10  
12.4.2018 Jokioisten kunnan rakennusjärjestyksen 3.3 kohdan ja maankäyt-

tö- ja rakennuslain 167 §:n 1 momentin mukaan rakennettu ympä-
ristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä 
kunnossa. Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan ympäristölauta-
kunta/teknisen lautakunnan lupajaosto suorittaa maankäyttö- ja 
rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa pitämällä 
tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankohtina.  

Lupajaosto voi antaa ympäristöä koskevan katselmuksen valitse-
miensa katselmuksen pitäjien tai viranhaltijoiden tehtäväksi. 

Katselmuksen ajankohdista ja alueista on ilmoitettava kiinteistön-
omistajille ja –haltijoille lupajaoksen päättämällä tavalla. 

 Ehdotus    Lupajaosto valtuuttaa ympäristökatselmuksen suorittajiksi lupa- 
jaoston puheenjohtajan, rakennustarkastajan ja ympäristötarkas-  
tajan. Katselmus suoritetaan aikavälillä 2.5 - 16.5.2018. 

   Katselmuksen ajankohdasta ilmoitetaan Forssan-lehdessä. 

Katselmuksessa kiinnitetään huomiota lähinnä asemakaava-
alueella olevien rakennusten siistiyteen ja sisääntuloteiden      
varsiin. Tarvittaessa tarkastetaan myös muita kohteita.   

Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-
ehdotuksen. 

- - - - - - - - - - 

Lupaj §  15 
14.6.2018 

Lupajaoston valtuuttamista ympäristökatselmuksen suorittivat       
puheenjohtaja sekä rakennustarkastaja 16.5.2018. Katselmukses-
ta on tehty muistio. Katselmuksen johdosta on syytä ryhtyä joihin-
kin toimenpiteisiin. Oheismateriaalina ympäristökatselmusmuistio 
16.5.2018. 

Ehdotus     Lupajaosto päättää lähettää kehotukset seuraaville kiinteistöille: 

mailto:kari.tasala@jokioinen.fi
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Pellilän kylässä kiinteistö 169-408-1-1343, kehotetaan purkamaan 
keskeneräinen rakennus 30.10.2018 mennessä.        

Pellilän kylässä kiinteistö 169-408-1-357, kehotetaan siivoamaan 
romut  tontin ympäristöstä sekä poistamaan asuntovaunu samalta 
alueelta 30.7.2018 mennessä. Lisäksi pyydetään samassa mää-
räajassa selvitystä siitä, millä aikataululla tontilla olevat romut sii-
votaan. 

Pellilän kylässä kiinteistö 169-408-1-362, luvattomat kontit poistet-
tava kiinteistöltä 30.8.2018 mennessä. 

Pellilän kylässä kiinteistö 169-408-1-102, vaurioituneet kattora-
kenteet korjattava 30.8.2018 mennessä. 

Minkiön kylässä kiinteistö 169-406-1-48, ympäristölautakunnan 
30.6.2017 mennessä purettavaksi määräämä rakennus on pur-
kamatta. Pyydetään selvitystä 30.7.2018 mennessä. 

Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-
ehdotuksen. 
Lisäksi lupajaosto päätti antaa korjauskehotuksen Pellilän kylän 
kiinteistölle 169-408-1-1516, asemakaavassa sr  suojelumerkitty 
rakennus korjattava kaavamääräyksiä noudattaen. 

mailto:kari.tasala@jokioinen.fi
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Ilmoitusasiat 

Lupaj § 16 
14.6.2018 

Selvitys 30.1.2018  koskien kuntien toimista ja resursseista vie-
raslajien torjunnassa Hämeen ELY-keskuksen toimialueella.  

Ilmoitus 7.4.2018 mahdollisesta vesistöön kohdistuvasta haitasta 
ja asiaan liittyvä ympäristötarkastajan tarkastusmuistio 11.4.2018 
kiinteistöllä 169-406-2-405. 

Jokioisten jätevedenpuhdistamon jaksoraportti 1.1.-31.3.2018. 
Puhdistamon toiminta oli jakson aikana kaikilta osin lupaehtojen 
mukaisella tasolla. 

Ruoppausilmoitus 9.5.2018 ja Hämeen ELY-keskuksen lausunto 
ruoppauksesta 17.5.2010 Särkilammilla. 

Muistio kiinteistöillä 169-406-2-394  ja 169-406-2-355 olevalla 
maa-ainestenottoalueella 16.5.2018 olleesta aloituskatselmukses-
ta. 

Osatori Oy:n 31.5.2018 toimittamat huleveden analyysitulokset. 

Viranhaltijat ovat toimittaneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti: 
rakennustarkastaja 5.4. - 1.6.2018, lupaluettelo esityslistan oheis-
aineistona. 

Ehdotus: Lupajaosto päättää merkitä edellä luetellut ilmoitusasiat tietoonsa 
saatetuksi.  

Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-
ehdotuksen. 
Lisäksi lupajaosto merkitsi tietoonsa saatetuksi ja hyväksyi            
Vapo Oy:n Koulutien lämpölaitoksen maaperän ja pohjaveden 
näytteenottosuunnitelman 21.5.2018. 

mailto:kari.tasala@jokioinen.fi
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Pykälä

Kunta / kuntayhtymä

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

SivuPäivämäärä

Kieltojen
perusteet

Oikaisu-
vaatimus-
viranomainen 
ja -aika

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:

Pykälät

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Liitetään pöytäkirjaan

Hallitus / lautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

lautakunta / hallitus

Pykälät

Oikaisu-
vaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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Täyttöohje (klikkaa kenttää)
1) Käytä täyttäessäsi pieniä kirjaimia (Erisnimen alkukirjain isolla)2) Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla3) Tällaiset ohjeet ovat avattavia/suljettavia ohjeita, jotka VOIDAAN SULKEA VASEMMAN YLÄKULMAN LAATIKOSTA, ohjeen ollessa aktiivinen. Ohje aktivoidaan klikkaamalla kenttää. Ohje voidaan AVATA KAKSOISKLIKKAAMALLA keltaista ohjeikonia.4) Jos kenttään on sijoitettu erillinen ohjeteksti, saat sen esiin viemällä hiiren kursorin kentän päälle.5) Lomake voidaan tyhjentää 'tyhjennä lomake' painikkeen avulla.6) Seuraavalle lomakesivulle pääset esim. 'seuraava sivu' -painikkeen avulla7) Muista allekirjoittaa lomake tulostettuasi sen



Valitus-
viranomainen ja
valitusaika

Valitusviranomainen, osoite ja
postiosoite

Seuraaviin päätöksiin voidaan 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.

Valitusaika

hallinto-oikeus

30 päivää

VALITUSOSOITUS

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

päivää

Valitusaika

päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja
postiosoite

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen
tiedoksisaannista.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Valitus-
asiakirjojen
toimittaminen 

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.

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 §)

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 ja postinumero Pykälät
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