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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
Kokousaika: 2.3.2022 klo 18.00 – 19.25 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
 
 
 
Läsnäolo: 
 

Lupajaoston jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Heli Kantonen-Heikkilä puheenjohtaja  Aaro Järvelä 

 Heikki Levomäki vpj.  Miika Lehtinen 

 Piia Maria Heikkilä   Sari Airo 
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 Nuvan ed  
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Pöytäkirjan tarkastus   
   
    
    
 Piia Maria Heikkilä  Heikki Levomäki 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 9   

    
   Tuomas Rautio 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

LUPAJAOSTO 8 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielimen kokous pide-
tään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem-
mistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 122 §:n 
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asi-
oiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä. 
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille 
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 127 § 
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä 
sijaansa. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltai-
nen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 131 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 
läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty teknisen lautakunnan lupajaoston 
jäsenille ja läsnäolo luettelossa mainituille muille sähköisesti 24.2.2022. 

  
Valmistelija:  
  
Tj päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-

taiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 9 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat 

 
Selostus: Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikai-

suvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävä-
nä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen 
nähtävänä pidosta. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 143 § mukaan toimielimen pöytäkirja tar-
kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 

  
Valmistelija:  
  
Tj päätösehdotus: Lupajaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat 

samalla ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja on tarkastettavissa kunnanviraston palvelupisteessä keskiviik-
kona 9.03.2022 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä torstaina 
10.03.2022 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanvi-
raston palvelupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen ylei-
sesti tietoon torstaina 17.03.2022, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika 
alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Piia Maria Heikkilä ja Heikki Levomäki. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 10 § Käsittelyjärjestys 

 
Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 133 §:n mukaan asiat käsitellään esityslis-

tan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi 
päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous-
kutsussa. 

  
Tj päätösehdotus: Lupajaosto hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 11 § Saapuneet asiakirjat 

 
Selostus Hämeen ELY-keskuksen ilmoitus 2.2.2022 merkitsemisestä 

ympäristönsuojelun tietojärjestelmään: jätteen hyödyntäminen 
maarakentamisessa kiinteistöllä 981-403-13-50. 
 
Kanta-Häme: valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, VAMA 
2021. Syke ja ympäristöministeriö. 

 
Vuosiyhteenveto 2021 ns. nitraattiasetuksen 1250/2014 mukaisista 
ilmoituksista Hämeen ELY-keskukselle 14.1.2022. 
 
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta 
peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 9 § 
mukaisen ilmoituksen lannan tai lannoitevalmisteen 
aumavarastoinnista on toimittanut: 

▪ Närvänen Petri, 10.11.2021 ja 3.1.2022 
▪ Kannisto Ari, 15.12.2021 
▪ Klemelä Mari ja Heikki, 17.1.2022 

 
Suomen ympäristökeskus SYKElle 15.11.2021 annettu vastaus 
kansainvälisten jätteensiirtojen valvonnasta vuonna 2020. 
 
Ilmoitus savuhaitasta Toltintien alueella 9.11.2021 ja asiaan liittyvä 
tiedote. 
 

 
  
Valmistelija: Henna Pirhonen, ympäristötarkastaja, p. 03 4141 5271 

 
  
Tj päätösehdotus: Lupajaosto merkitsee tiedoksi saatetuksi saapuneet asiakirjat, joita ei ole 

tarpeen ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 12 § Viranhaltijapäätökset 

 
Selostus: Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltä-

väksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä. 
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava lau-
takunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan 
ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. 

 
Lupajaoston kokouksessa ovat nähtävänä oheismateriaalin mukaiset ra-
kennustarkastajan päätökset 1– 3 2022.  

 
 

  
Valmistelija Rakennustarkastaja Raimo Huotelin p 040 5405486 
  
Lupajaoston pj:n 
päätösehdotus: 

Lupajaosto merkitsee tietoonsa saatetuksi rakennustarkastajan päätökset 
1 – 3 2022 ja päättää, ettei niitä oteta lupajaoston käsiteltäväksi. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 13 § Ympäristöluvan olennainen muuttaminen: Maatalousyhtymä Vähämäki 

Juha ja Mikko, Kalkkimäentie 135, 981-407-1-120  
 

Aiempi käsittely:    
  
Selostus: Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta ympäristölu-

pahakemuksesta, joka koskee Maatalousyhtymän Vähämäki Juha ja Mik-
ko eläinsuojan toimintaa kiinteistöllä 981-407-1-120, osoitteessa Kalkki-
mäentie 135, 32100 Ypäjä. Kyseessä on YSL 29 a §:n mukainen ilmoituk-
senvaraisen toiminnan luvanvaraisuus sillä perusteella, että toiminnasta 
saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 
(26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 
 
Hakemus ja hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. 
 
Päätösehdotukseksi on laadittu toimitusasiakirja, joka on liitteenä 2. 

  
Valmistelija: Ympäristötarkastaja Henna Pirhonen, puh. (03) 4141 5271 tai  

henna.pirhonen(at)forssa.fi 
 

  
Tj.päätösehdotus: Lupajaosto päättää myöntää liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisen, 

toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Maatalousyhtymälle  
Vähämäki Juha ja Mikko kiinteistölle 981-407-1-120.  
 
Asian käsittelystä peritään 1 300 euron käsittelymaksu 

  
Käsittelystä: Kokouksessa päätösehdotusta tarkennettiin lupamääräyksen kohdassa 9 

mainittuja lietteen levitykseen liittyviä määräyksiä.  
  
Päätös: Lupajaosto päätti myöntää liitteenä 2 olevan lupapäätöksen mukaisen, 

toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Maatalousyhtymälle  
Vähämäki Juha ja Mikko kiinteistölle 981-407-1-120.  
 
Asian käsittelystä peritään 1 300 euron käsittelymaksu 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 14 § Forssan seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimin-

takatsaus 2021 
 

Selostus: Forssan kaupunki on vastannut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävis-
tä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa 
vuoden 2019 alusta lähtien. Yhteistoimintasopimuksen mukainen seurantaryhmä 
on kokoontunut kahdesti vuoden 2021 aikana. 

 
Toimintaan on edelleen jonkin verran vaikuttanut koronapandemia. Palvelualueella 
on tehty etätöitä ja asiakkaiden kanssa on pidetty videoneuvotteluja, mutta suuri 
osa tarkastuksista on pidetty itse kohteessa. Henkilöstössä oli yhden ympäristötar-
kastajan vajaus tammi-helmikuussa. Joulukuussa vastaavasti oli yksi lupasihteeri 
normaalia enemmän. Kyse oli väistyvän lupasihteerin tiedon siirrosta ja uuden hen-
kilön hyvästä perehdyttämisestä.   

 
Seudullisessa rakennusvalvonnassa tehtiin rakennus- ja toimenpidelupa- sekä mui-
ta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia päätöksiä sekä  
ilmoitusmenettelynä käsiteltyjä ratkaisuja yhteensä 603 kappaletta. Forssan kau-
pungin maisematyöluvista 20 kpl on tehty yksikön ulkopuolella (kaupunginpuutarhu-
ri). Rakennuslupien määrissä sekä laajuudessa esiintyy usein merkittäviäkin vuosit-
taisia kuntakohtaisia vaihteluita. Kokonaisuutena arvioiden kokonaislupamäärä 
asettui viime vuosien tasolle. 

 
Rakennuslupatoimenpiteistä aiheutuvia katselmuksia ja toimenpiteitä suoritettiin 
yhteensä 2356 kpl. Merkittävä määrä johtuu mm. Jokioisten ja Ypäjän ja Humppilan 
kohdalla keskeneräisten lupien selvitystyöstä. 

 
Rakennusvalvonnan suoritteet vuodelta 2021 ovat: 
 

 
 
Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien selvitystyötä tekivät ympäristötarkastaja sekä 
lisäksi alkuvuodesta projektityöntekijä. Haja-asutusalueen jätevesien osalta vuonna 
2021 keskityttiin aiempina vuosina tarkasteltujen alueiden selvittämisen loppuun 
saattamiseen. Jätevesijärjestelmiä koskevia selvityspyyntöjä ja kunnostuskehotuk-
sia lähetettiin yhteensä noin 90 kappaletta. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Ympäristönsuojelun numeerinen toiminnan tarkkailu ei kuvaa koko toimintaa, mutta 
alla olevassa taulukossa on esitetty tiettyjä toimintaa kuvaavia mitattavia ominai-
suuksia. Vaikka mitattavat toiminnot eivät ole keskenään vertailukelpoisia, niin ko-
konaisuutena voi arvioida, että toimintojen lukumäärä on pysynyt samankaltaisena 
vuoteen 2020 verrattuna. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluun on kuulunut koko 
joukko neuvontaa ja opastusta sekä osallistumista laajasti pinta- ja pohjavesien 
suojelutoimiin. Mukana on oltu mm. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 
ry:n vetämässä Loimijokea koskevassa vedenlaadun parantamiseen tähtäävässä 
hankkeessa. Ympäristöpäällikkö ja ympäristötarkastaja ovat olleet seudun kuntien 
edustajana Kanta- ja Päijät-Hämeen vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryh-
mässä. 

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu
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Ympäristölupa, -ilmoitus tai rekisteröinti 2 4 4 5 3 18 27 22

Maa-aineslupa tai yhteislupa 0 2 0 6 0 8 4 5

Meluilmoitus (Frs vhp, muut ltk) 5 1 5 1 1 13 3 3

Jätelain 100 § mukainen päät. (Frs ja Tla vhp, muut ltk) 1 1 1 2 1 6 5 3

Vesihuoltolain muk.vap.päätökset (Frs vhp, muut ltk) 5 1 1 7 0 14 69 10

YSL:n muk. Jätevesipäätökset 2 4 13 0 0 19 20 0

YS-määräysten soveltamispäätös 2 0 0 1 0 3 0 7

Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset 4 3 5 3 7 22 29 29

Maastoliikennelain mukainen asia 1 0 0 0 0 1 3 0

Koeluontoinen toiminta 2 0 0 1 0 3 1 0

Lausunnot ESAVI 8 1 0 5 0 14 5 13

Lausunnot muut, mm. kaavalausunnot, VhO, KHO 3 2 0 9 0 14 4 24

Muu ymp.suojelun valmistelema asia 2 3 4 8 2 23 32 -

YSL lupavelvollisten laitosten tarkastukset 14 4 6 4 4 32 40 32

Maa-aineslupavelvollisten kohteiden tarkastukset 3 2 2 2 0 9 20 17

Muut tarkastukset, mm. roskaamiset ja vesihuolto 15 14 4 8 8 49 33 21  
 
Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiseen valvontaan kuuluvien kohteiden 
kokonaismäärä on 261. Määrä on pysynyt samassa suuruusluokassa kolmen vuo-
den ajan. Eniten valvottavista kohteista on eläinsuojia, maa-ainestenottoa ja am-
mattimaista jätteiden käsittelyä. 
 

Valvottavat laitokset 31.12.2021 Fo
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Yhteensä

Ympäristölupa tai -ilmoitus tai rekisteröinti -kohde 52 39 29 40 30 190

Maa-ainestenottokohde 4 5 9 16 0 34

Valtion ympäristölupakohde 18 3 5 9 2 37

yhteensä 74 47 43 65 32 261  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 

  
Valmistelija: Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg, p.(03)41415267 tai 

niina.salminen(at)forssa.fi 
 

  
Tj päätösehdo-
tus: 

Lupajaosto päättää merkitä tiedoksi Forssan seudullisen rakennusvalvonnan ja 
ympäristönsuojelun toimintakatsauksen 2021 ja toimittaa katsauksen edelleen tie- 
doksi kunnanhallitukselle. 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 15 § Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta 

 
Selostus: Kanta-Hämeessä on tunnetusti vahvaa osaamista ja menestyvää liiketoi-

mintaa luonnonvarojen kestävässä käytössä sekä bio- ja kiertotaloudessa. 
Hämeen liiton juuri julkaiseman kiertotalouden tiekartan avulla maakun-
nassa voidaan tehdä yhteinen suunnitelma toimenpiteistä, joilla siirrytään 
kohti luonnonvaroja viisaasti käyttävää kiertotalousmaakuntaa. 

 
Tiekartta antaa suuntaviivat kohti kestävää kiertotaloutta toteuttavaa Kan-
ta-Hämettä. Se on toteutettu projektissa, jossa mukana yhteistyössä oli 
useampi kantahämäläinen toimija. 

 
Kiertotalouden tiekartta sisältää muun muassa: 

• Tavoitetilat, indikaattorit ja toimenpiteet viidessä eri teemassa:  
o Energian tuotanto ja kulutus 
o Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne 
o Kulutus ja materiaalivirrat 
o Ruoan tuotanto ja kulutus 
o Veden käyttö ja luonnonvedet 

• Esimerkkejä paikallisten organisaatioiden kiertotaloustyöstä 
• Asukaskyselyn tulokset: Mitä kiertotalouden toimenpiteitä omassa 

kotikunnassasi tulisi toteuttaa? 
 
Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartan löydät täältä. 
 

  
Valmistelija: Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,  

p. (03) 4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi 
  
Tj päätösehdotus: Lupajaosto päättää merkitä tiedoksi Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekar-

tan. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

https://www.hameenliitto.fi/wp-content/uploads/2022/01/Kanta-Hameen-kiertotalouden-tiekartta.pdf
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
LUPAJAOSTO 16 § Seuraava kokous 

 
Selostus: Teknisen lautakunnan lupajaoston seuraava kokous on tarpeen pitää huh-

tikuussa. 
  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Teknisen lautakunnan lupajaoston seuraava kokous pidetään 13.4.2022 

klo 18.00. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot 

  
Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy-
täntöönpanoa. 
 
Pykälät: 8,9,10,11,12,14,15,16 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit-
tamalla. 
 
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 posti-
osoite: 
 
Ypäjän kunta 
Tekninen lautakunta, lupajaosto 
Perttulantie 20 
32100 Ypäjä 
puhelin: https://www.ypaja.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti:kunta@ypaja.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 6 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Ypäjän kunnan kirjaamoon määräajan vii-
meisenä 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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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
 
 
 
 
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 perustei-
neen 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 ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Ympäristönsuojelulain nojalla tehty päätös, pykälät 13, valitusviranomainen 
Vaasan hallinto-oikeus, osoite ja postiosoite 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ditaan 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 valituskirjel-
mä. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 valitus-
ajan 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 asias-
sa 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 muu-
toksenhakuasia 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. 

 
 
 
 


