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RAKLA 11 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pide-
tään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem-
mistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §: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 8 § 
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä 
sijaansa. 
Rakennuslautakunnan päätöksen 12.3.2020 1 § mukaan kokouskutsu 
liitteineen lähetetään sähköisesti jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohta-
jalle, kunnanhallituksen edustajalle, kunnanjohtajalle viimeistään kokousta 
edeltävänä perjantaina, kuitenkin siten, että kiireellisissä tapauksissa lyhy-
empikin kutsumisaika on mahdollista. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltai-
nen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läs-
näolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty rakennuslautakunnan jäsenille ja 
läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 5.6.2020  
 

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-

taiseksi. 
 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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RAKLA 12 § 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. 
 
Rakennuslautakunnan 12.3.2020 2 § mukaan rakennuslautakunnan ko-
kouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti 
kunnan internetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat ja pöytäkirjat 
kokousta seuraavan viikon torstaina klo 12.00 – 15.00.  
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 17 § mukaan toimielimen pöytäkirja tar-
kastetaan ja allekirjoitetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Tj Päätösehdotus: Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat 

samalla ääntenlaskijoina. 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
torstaina 18.6.2020 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja 
kunnanviraston palvelupisteellä klo 12.00 - 15.00. Pöytäkirjan katsotaan 
tulleen yleisesti tietoon torstaina 25.6.2020, jolloin 14 päivän oikaisuvaati-
musaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kristiina Seppä ja Markus Hollo 
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RAKLA 13 § Käsittelyjärjestys 

 
Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päät-
tää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskut-
sussa. 

  
Tj Päätösehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin, 
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RAKLA 14 § 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. 

 
Rakennuslautakunnan kokouksessa ovat nähtävänä oheismateriaalin mu-
kaiset rakennustarkastajan päätökset ajalta 30.1.2020 – 1.6.2020, 6 kpl. 
 

  
Valmistelija Raimo Huotelin, rakennustarkastaja, p. 040 540 5486 
  
Tj Päätösehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi rakennustarkastajan 

päätökset 30.1.2020 – 1.6.2020 väliseltä ajalta. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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RAKLA 15 § Saapuneet asiakirjat 

 
Selostus: Asiakirjat: 

- Vapo Oy:n Letkunsuon turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu 
2019. 
 

- Vapo Oy:n Varsansuon turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu 
2019. 
 

- Vastaus Suomen ympäristökeskuksen kyselyyn VOC-laitoksista 
Ypäjällä.  
 

- Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräi-
sin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 9 § mukaisen il-
moituksen lannan tai lannoitevalmisteen aumavarastoinnista on 
toimittanut: 
 - Alanko Matti, 18.3.2020 
 

- Raportti öljyvahinkokohteen puhdistamisesta kiinteistöllä 981-401-
1-149. 

- Muistio 28.5.2020, kiinteistö 981-402-7-57; ei tarvetta hakea poik-
keamista jätevesienkäsittelystä. 

 
- Muistio 4.5.2020, kiinteistö 981-402-7-492; ei tarvetta hakea poik-

keamista jätevesienkäsittelystä. 
-  
 

Valmistelija: Henna Pirhonen, ympäristötarkastaja, p. 03-4141 5271 
  
Tj Päätösehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi saatetuksi saapuneet asiakirjat, 

joita ei ole tarpeen ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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RAKLA 16 § Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa  

 
  
Selostus: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ympäristönsuojelulain  

mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä 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 ympäristönsuo-
jelulain määräämistä asioista seuraavasti: 
1) ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsit-
telystä; 
2) laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen, ilmoituk-
senvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkistuksista ja nii-
den muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta; 
3) 169 §:n mukaisista tarkastuksista, jotka johtavat kehotuksen, määräyk-
sen tai kiellon antamiseen sekä niistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
määräyksen, kehotuksen tai kiellon noudattamisen 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 tarkoitetun 
päätöksen noudattamisen varmistamiseksi silloin, kun toimivalta on siirret-
ty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 138 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun jätelain mää-
räämistä asioista seuraavasti: 
1) jätelain mukaisen ilmoituksen tai muun asian käsittelystä; 
2) 124 §:ssä tarkoitetuista laitosten ja yritysten määräaikaistarkastuksista 
ja muista säännöllisistä valvontatoimista, jotka perustuvat 124 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuihin suunnitelmiin; 
3) tarkastuksista ja muista valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 75, 125 ja 
126 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamiseksi ja sen noudatta-
misen valvomiseksi. 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun vesilain mää-
räämistä asioista seuraavasti: 
Vesilain mukaisen asian käsittelystä lupaviranomaisessa ja valvontaviran-
omaisessa voidaan periä maksu.  

 
Kunta voi periä maksun maastoliikennelain mukaisesta luvasta. 
 
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan maksut voivat vastata enintään 
suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Tak-
sassa lueteltujen käsittelymaksujen tulee perustua luvan, ilmoituksen, 
muun asian käsittelyn tai valvontatoimenpiteen keskimääräiseen omakus-
tannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet 
kokonaiskustannukset. Kunnan tulisi pyrkiä maksujensa täyskatteellisuu-
teen toimintatulojen kerryttämiseksi. Kunta voi kuitenkin halutessaan päät-
tää tiettyjen toimintojen kohdalla alennetuista maksuista. 
Nyt laaditun taksan muutosehdotuksessa on maksutulojen ennakoitavuu-
den ja laskutuksen selkeyden vuoksi luvan ja ilmoituksen käsittelyssä 
pääsääntöisesti käytetty suoritekohtaista maksua, jossa on arvioitu kunkin 
toimenpiteen kesto ja aiheutuneet kokonaiskustannukset. Tämä on myös 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

toiminnanharjoittajan näkökulmasta tasapuolisempi, koska se ei ole riippu-
vainen yksittäisen viranhaltijan ajankäytöstä tietyn toimenpiteen suoritta-
misessa. Toimenpiteissä, jotka voivat olla hyvinkin erilaisia, on ehdotuk-
sessa esitetty tuntihintaista maksua, jonka käyttäminen edellyttää tuntikir-
janpitoa.  
 
Ypäjän kunnanvaltuusto hyväksyi ympäristönsuojeluviranomaisen nykyi-
sen taksan 16.5.2002 § 14, ja se tuli voimaan 1.9.2002.  
 
Uuden, 1.9.2014 voimaan tulleen, ympäristönsuojelulain mukaan lainmu-
kaisista valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän 
toiminnan määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustu-
vasta säännöllisestä valvonnasta voidaan periä maksu. Hyväksytty valvon-
tasuunnitelma ja -ohjelma sekä taksa ovat edellytyksenä sille, että valvon-
nasta voidaan periä maksuja.  
 
Lisäksi taksan tarkistamiselle on tarvetta, koska yleinen kustannustaso on 
kohonnut vuodesta 2002. Koska taksan maksut pitäisi perustua todellisiin 
kunnalle aiheutuviin kustannuksiin, on niiden omakustannusarviossa otettu 
huomioon seudullisen ympäristönsuojelun kustannukset ja toimialalauta-
kunnan menot käyttäen apuna Suomen Kuntaliiton opasta kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaisen taksan laatimiseen, Helsinki 2015. 
 
Taksaesitykseen on lisätty uudet, valvonnasta perittävät maksut. Muilta 
osin taksarakenne on uudistettu vastaamaan tämänhetkistä lainsäädän-
töä. Taksan maksuja määritettäessä on käytetty apuna seudullista koke-
musperäistä tietoa sekä Kuntaliiton laatimaa aineistoa asioiden käsittely-
ajoista.  
 
Voimassa olevaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on oheismateri-
aalina ja siihen voi tutustua myös www.forssa.fi → Asuminen ja ympäristö 
→ Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat asiakirjat   

 
 

Valmistelija: Niina Salminen-Åberg, ympäristöpäällikkö, p. 03 41415267 
niina.salminen (at) forssa.fi 

  
Tj Päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun- 

nanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 2 olevan ympä- 
ristönsuojeluviranomaisen taksan, siten että taksa tulee voimaan 1.9.2020 
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.  
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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RAKLA 17 § Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen  

 
Aikaisempi käsit-
tely: 
 
Selostus: 

RAKLA 7 § 12.3.2020  
 
Ypäjän kunnanvaltuusto on 14.6.2012 § 13 hyväksynyt kunnan ympä- 
ristönsuojelumääräykset.  
 
Kunnan ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain 
(YSL 527/2014) 202 §:n nojalla. Määräysten tavoitteena on ympäristön 
suojelulakia 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 paikallisis- 
ta 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 pohjave- 
den 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 asemakaa 
va-alueen ulkopuolella; 
4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumis-  
vaaran 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 lannoit 
teiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten 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 ve- 
sienhoito suunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.  
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää 
poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein. 
 
Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristön 
suojeluviranomainen, 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. 
 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 26 
Rakennuslautakunta  10.6.2020  2/2020 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

Aiemmin määräysten uusimistyötä on tehty seudullisesti yhtä aikaa Hump- 
pilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sekä Forssan kaupungin 
kanssa. Tästä syystä määräykset ovat seutukunnalla melko yhteneväiset. 
Nyt muutostarvetta tuo muun muassa talousjätevesien johtamista ja käsit- 
telyä koskevat, ympäristönsuojelulain (YSL muutos 19/2017) muutokset.  
 
Päivitystyössä tullaan käyttämään Kuntaliiton vuonna 2019 valmistunutta 
opasta. Oppaan tarkoituksena on nostaa esiin ympäristönsuojelumääräys-
ten soveltamisalaa ja sen kehittämistarpeita.  

 
Osana määräysten valmistelua on tärkeää tehdä yhteistyötä muiden kun-
nan viranomaisten ja viranhaltijoiden kanssa. Tärkeässä roolissa ovat eri-
tyisesti rakennusvalvonta-, terveydensuojelu- sekä jätehuoltoviranomai-
nen. Viranhaltijayhteistyön avulla ja ylläpitämällä viranomaisten välistä 
vuoropuhelua voidaan välttyä ristiriitaisilta tai päällekkäisiltä määräyksiltä. 
 
Ympäristönsuojelumääräysten valmistelun aloittamisesta tulee tiedottaa 
YSL 203 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla. Tässä yhteydessä ilmoit 
taan asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä.  
 
Koska kyse on suurelta osin lainsäädännöllisten muutosten aikaan saama 
päivitystarve, olisi edellisen päivityksen tapaan ja ajankäytöllisesti luonte- 
vinta laatia luonnos viranhaltijavoimin. Ympäristönsuojeluviranomainen 
asettaa luonnoksen yleisesti nähtäville ja lausunnoille eri viranomaisille. 
 
Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ovat kokouksessa nähtävä 
nä.  
Valmistelija: 
Niina Salminen-Åberg, ympäristöpäällikkö, p. 03-4141 5267 
Päätösehdotus: 
Rakennuslautakunta päättää, että  

− käynnistetään Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräysten muu-
toksen valmistelu, 

− tiedotetaan valmistelun käynnistämisestä ja mielipiteiden ilmaisun 
mahdollisuudesta kunnan verkkosivuilla ja Seutu Sanomissa  

− laaditaan luonnos viranhaltijatyönä mahdollisuuksien mukaan yh-
teistyössä naapurikuntien kanssa 

Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin: 
 
RAKLA 17§ 10.6.2020 
Ympäristönsuojelumääräysten muutosten käynnistämisestä on kuulutettu 
kunnan nettisivuilla 26.3. – 4.5.2020 ja tiedotettu Forssan Lehdessä 
29.3.2020. Määräaikaan mennessä ei ole tullut yhtään mielipiteen 
ilmaisua.  
Määräysten muuttamiseksi on laadittu luonnos, joka on liitteenä 3. 
Määräysten perustelut ovat erikseen oheismateriaalina.  
 
Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset on myös 
oheismateriaalina. Näihin kaikkiin voi tutustua www.forssa.fi → Asuminen 
ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat asiakirjat  
 

Valmistelija: Niina Salminen-Åberg, ympäristöpäällikkö, p. 03-4141 5267  
niina.salminen (at) forssa.fi 
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Tj päätösehdotus: 
 

Rakennuslautakunta päättää, että liitteenä 3 oleva 
ympäristönsuojelumääräyksiä koskeva luonnos asetetaan yleisesti nähtä- 
ville  1.7. - 31.8.2020 kuulemista varten.  
 
Lisäksi rakennuslautakunta lähettää luonnoksen tiedoksi ja mahdollisia  
lausuntoja varten Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle,  
Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle, Forssan seudun terveydenhuollon  
kuntayhtymälle, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen  
jätelautakunnalle ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitokselle.  

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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RAKLA 18 § Ypäjän kunnan maa-ainestaksa 
 

Selostus: Maa-aineslain 23 §:n mukaan lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman 
sekä maa-aineslain 4 a §:ssä tarkoitetun yhteisluvan tarkastamisesta sekä 
ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimisestä on 
soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä 
säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavasta maksusta. 
MRL 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvolli-
nen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomais-
tehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksy-
mässä taksassa. 

 
Lakisääteisen kunnallisen maksun määräämisessä tulee noudattaa kus-
tannusvastaavuuden periaatetta. Maksujen tulee vastata enintään suorit-
teen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. 

 
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 ympäristönsuojelun hallinnosta annetus-
sa laissa tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (MAL § 14).  
Ympäristönsuojeluviranomaisena Ypäjän kunnassa toimii rakennuslauta-
kunta. 

 
Maa-ainestaksassa on myös ns. yhteisluvasta (maa-
aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely) perit-
tävä maksu. Taksa on laadittu yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Taksa 
vastaa nykyistä kustannustasoa ja rakenne tämän hetkistä lainsäädäntöä. 

 
Ypäjällä ei ole voimassa olevaa maa-aineslain mukaista viranomaistehtä-
vien maksutaksaa.  
 
Taksaehdotus on liitteenä 4.  

 
 

Valmistelija: Niina Salminen-Åberg, ympäristöpäällikkö, p. 03-4141 5267 
niina.salminen (at) forssa.fi 

  
Tj Päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun- 

nanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 4 olevan Ypäjän  
kunnan maa-ainestaksan, joka koskee maa-ainesten ottamissuunnitelman  
tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta ja vakuuksien hyväksy- 
misestä sekä maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisista yhteiskä- 
sittelyistä perittäviä maksuja siten, että taksa tulee voimaan 1.9.2020  
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Maa-ainestaksassa valvontaa  
koskevat maksut tulevat voimaan kuitenkin 1.1.2021 alkaen.  
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

RAKLA 19 § Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta/L-H Jätehuolto Oy 
 

Selostus: Jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus ammattimaisesta keräystoiminnasta 
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 Ypäjän kunnan ympäri 
tönsuojeluviranomaiselle jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen ammatti 
maisesta jätteen keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin. 
 
Kyseessä on kunnan järjestämä jatkuvaluonteinen keräystoiminta ja vas- 
taanotto, paikassa kerätään kunnan vastuulla olevaa jätettä. Kyseisellä ke- 
räystoiminnalla täydennetään jätelain 47 §:n mukaisesti tuottajan järjestä 
mää tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden alueellista vastaanottoa  
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:llä on Ypäjän kunnan alueella 3 kpl jätteen  
keräyspistettä, joissa kerätään lasipakkauksia ja metallia: 
- Onkijoenperäntie 31 
- Lepolantie 2 
- Saarikontie 136 
 
Jätteiden keräyksestä vastaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Jätteet toimi-
tetaan Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n pakkausterminaaliin osoit-
teessa Kiimassuontie 127, Forssa, jossa jäte pakataan ja toimitetaan jat-
kokäsittelyyn.  
 
Seudullinen ympäristönsuojelu on tarkastanut ilmoituksen ja todennut, että 
ilmoituksessa on jätelain 100 §:n ja jäteasetuksen 30 §:n mukaiset tiedot 
jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten. 
 
Ilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Forssan seudulli-
sessa ympäristönsuojelussa, Forssan kaupungintalon 3. kerroksessa sekä 
kokouksessa. 
 
Lainsäädäntö 
Jätelain (646/2011) 100 §:n mukaan sen, joka aikoo harjoittaa jätteen 
ammattimaista keräystä, on tehtävä ilmoitus 142 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitettuun jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan.  
 
Ilmoituksessa on oltava toiminnan jätehuoltorekisteriin merkitsemistä var-
ten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta ja toiminnasta, kuten kerättä-
vistä jätteistä, jäteastioista ja vastaanottopaikkojen sijainnista. 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on ilmoitettava jätehuoltorekiste-
riin merkitsemisestä ilmoituksen tekijälle. Ilmoituksen johdosta ei tehdä 
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hallintopäätöstä, eikä siihen voi hakea muutosta.  
 

Käsittelymaksu 
  
Ypäjän kunnanvaltuuston 16.5.2002 hyväksymän ympäristönsuojeluviran-
omaisen taksan (16.5.2002, § 14) mukaisesti asian käsittelystä ei peritä 
maksua.   
 

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. (03) 4141 5224  
marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

  
Tj Päätösehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ilmoituk- 

sen mukaisen jätteen ammattimaisen keräystoiminnan jätehuoltorekisteriin  
jätelain 100 § ja 142 § mukaisesti.  
 
Asian käsittelystä ei peritä maksua.  
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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RAKLA 20 § Salainen: JulkL 24.1 § 31 (salaisiksi ilmoitetut henkilötiedot) 
 
Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten 
mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, Aholantie 55, 
32100 Ypäjä 
 

 
Selostus: Kiinteistön omistajat Anu ja Mikko Salo ovat toimittaneet Ypäjän ympäris-

tönsuojeluviranomaiselle 31.10.2019 laaditun hakemuksen talousjäteve-
sien käsittelyvelvoitteesta poikkeamisesta ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 156 d §:n mukaisesti. Poikkeamaa haetaan sekä ympäristön-
suojelulain mukaisesta perustason puhdistusvaatimuksesta että Ypäjän 
kunnan ympäristönsuojelumääräyksien jätevesien käsittelyvaatimuksista. 
Kiinteistö 981-402-7-493 osoitteessa Aholantie 55, sijaitsee vedenhankin-
taa varten tärkeällä luokan I pohjavesialueella (ID: 0498101).  

 
Kiinteistöä käytetään kolmen henkilön vakituiseen, ympärivuotiseen asu-
miseen ja käytössä on Ypäjän kunnan vesijohtoverkoston vesi. Kiinteistöl-
lä sijaitsee kolme rakennusta, joissa muodostuu jätevesiä: 

1) Asuinrakennus: vesikäymälä, suihku, pyykinpesukone ja astianpe-

sukone. Jätevedet johdetaan noin 1980-luvulla rakennettujen saos-

tussäiliöiden (2 kpl) kautta avo-ojaan. Saostussäiliöt tyhjennetään 

kaksi kertaa vuodessa.  

2) Autotalli: lämmin vesi, lähinnä käsienpesuvesi. Jätevedet johde-

taan vuonna 1985 rakennetun saostussäiliön kautta avo-ojaan. 

Saostussäiliö tyhjennetään kerran vuodessa.  

3) Talli / navetta: kylmä vesi. Mahdolliset jätevedet johdetaan noin 

1980-luvulla rakennetun saostussäiliön kautta avo-ojaan. 

Poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista haetaan seuraavin perus-
teine: 

1) Hakijat ovat muuttaneet kiinteistölle vasta kesällä 2017 

2) Hevosten pitämisestä kiinteistöllä ja sen vaikutuksista jätevesijär-

jestelmän toteuttamiseen saatiin seudulliselta ympäristönsuojelulta 

tieto vasta 26.8.2019. 

Kiinteistön omistajalta 20.5.2020 saadun tiedon mukaan kiinteistön jäteve-
sijärjestelmän uudistamiseksi ei ole tehty toimenpiteitä ja jätevesien käsit-
telyvaatimuksia koskeva hakemus halutaan käsiteltävän.  
 

Lainsäädäntö  
Ympäristönsuojelulain (527/2014, 13.1.2017/19) luvussa 16 säädetään 
jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla seuraavaa: 
Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että vedenhankintakäytössä 
olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ennen vuotta 2004 voi-
massa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnet-
tyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää pe-
rustason puhdistusvaatimuksen 31.10.2019 alkaen. (154 b §, 156 a §) 
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa perustason puh-
distusvaatimusta ankarampia vaatimuksia. (156 c §) 
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Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan 
poiketa perustason puhdistusvaatimuksista 156 a §:ssä tarkoitetulla alu-
eella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeamisen myön-
tämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on 
kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä ver-
rattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai kä-
sittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannus-
ten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteis-
tön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön 
haltijan kannalta otetaan huomioon: 

1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla 

alueella; 

2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja 

muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät; 

3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu 

näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste. (156 d §) 

 

Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (kv 14.6.2012, § 13) mää-
rätään jätevesien käsittelystä seuraavaa:  
Mikäli kiinteistön jätevesiä ei ole johdettu kunnan yhteiseen viemäriin tai 
muuhun keskitettyyn jätevesien puhdistukseen, tulee ne puhdistaa asian-
mukaisesti pienpuhdistamolla tai kolmiosastoisella saostussäiliöillä ja 
maasuodattamolla, maaimeyttämöllä tai muulla vastaavalla tavalla. (6 §, 
6.1) 
Pohjavesialueella jätevesien maahan imeyttäminen on kiellettyä. Jäteve-
det tulee johtaa umpisäiliöön tai käsiteltäväksi pohjavesialueen ulkopuolel-
le tai ne voidaan käsitellä tiiviissä puhdistuslaitteistossa, josta puhdistetut 
jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Pelkät pesuvedet voi-
daan pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella, joh-
taa maasuodattamon tai pienpuhdistamon jälkeen ojaan, mikäli pohjave-
den pilaantumisen vaaraa ei ole. (6 §, 6.5) 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää yksittäista-
pauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä. (20 §) 
 
 

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. (03) 4141 5224  
marika.sarkkinen(at)forssa.fi 
 

  
Tj Päätösehdotus: Rakennuslautakunta ei myönnä kiinteistölle 981-402-7-493 ympäristön 

suojelulain 156 d §:n mukaista poikkeamaa tai Ypäjän kunnan ympäris- 
tönsuojelumääräysten 20 §:n mukaista poikkeamaa määräysten 6 §:n  
kohdasta 1.  
  
Rakennuslautakunta myöntää kiinteistölle 981-402-7-493 poikkeaman 
ympäristönsuojelumääräysten 6 §:n kohdasta 5 kahdeksi (2) vuodeksi. 

 
Asian käsittelystä peritään 152 euron käsittelymaksu.  
 
Perustelu 
Ympäristöön jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta ei voida pitää 
huomattavan vähäisenä. Kiinteistöllä on käytössä astianpesukone, 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

pyykinpesukone, suihku ja vesikäymälä. Kiinteistöllä asuu vakituisesti 
kolme henkilöä. Kiinteistön jätevesijärjestelmä muodostuu vanhoista 
saostuskaivoista.  
 
Kiinteistö ei sijaitse viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alu-
eella.  
 

Käsittelyjärjestelmän uudistamisen voidaan katsoa olevan teknisesti kes-
kimääräistä hieman vaativampi toimenpide, sillä kiinteistön jätevesijärjes-
telmä muodostuu kolmesta erillisestä jätevesien käsittelyjärjestelmästä. 
Jätevesijärjestelmän uusiminen kiinteistöllä ei kuitenkaan vaadi esimerkik-
si kallion louhimista tai jäteveden johtamista kauas asuin- ja talousraken-
nuksista. Lisäksi kahdessa rakennuksessa muodostuu ainoastaan harmai-
ta jätevesiä.  
 

Kiinteistön haltijat ovat asuneet kiinteistöllä kohta kolme vuotta. Kiinteistön 
haltijat eivät ole iäkkäitä eikä kiinteistö ole jäämässä lähivuosina käyttä-
mättömäksi esimerkiksi tiedossa olevien sairauksien tai rakennusten huo-
non kunnon vuoksi.  
 

Edellä mainittujen syiden perusteella jätevesijärjestelmän uudistamisen ei 
katsota olevan korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi 
kokonaisuutena arvioiden kiinteistön haltijoille kohtuutonta. 
 

Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat parhaillaan uudistetta-
vina. Uusien määräysten on tarkoitus tulla voimaan tämän vuoden aikana. 
Pohjavesialueita koskeva velvoite jätevesien johtamisesta umpisäiliöön tai 
pohjavesialueen ulkopuolelle on tarkoitus poistaa uusissa määräyksissä. 
Tähän velvoittaminen tämänhetkisessä tilanteessa olisi kohtuutonta, mikäli 
velvoite poistuu tulevissa määräyksissä. 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19) 154 b §, 156 a §, 156 c §, 
156 d § 
Ypäjän ympäristönsuojelumääräykset (kv. 14.6.2012, § 13) 2 luku 6 §, 8 
luku 20 § 
Ypäjän ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (kv. 16.5.2002, § 14) 1 §, 2 
§, 3 §, 7 § 
 

Käsittelymaksu 
Hakijoilta peritään Ypäjän kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut kunnanval-
tuuston taksapäätöksen (kv. 16.5.2002, § 14) mukaisesti. Taksan 3 §:n 
mukaisesti muun ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittelystä peri-
tään 38 €/h. Asian käsittelyyn on käytetty neljä tuntia, jolloin käsittelymak-
suksi muodostuu 152 € (4 x 38 €). (YSL 527/2014, 205 §)  
 

Muutoksenhaku 
Ympäristönsuojelulain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta. 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. 
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Valitusosoitus on liitteenä.  
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa 
järjestyksessä kuin pääasiasta. 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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RAKLA 21 § Salainen: JulkL 24.1 § 31 (salaisiksi ilmoitetut henkilötiedot) 
 
Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten 
mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, Löyttyntie 3, 32100 
Ypäjä 

 
 

Selostus: Kiinteistön omistajat Tomi ja Pirkko Itä ovat toimittaneet Ypäjän ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle 14.10.2019 laaditun hakemuksen talousjäteve-
sien käsittelyvelvoitteesta poikkeamisesta ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 156 d §:n mukaisesti. Poikkeamaa haetaan sekä ympäristön-
suojelulain mukaisesta perustason puhdistusvaatimuksesta että Ypäjän 
kunnan ympäristönsuojelumääräyksien jätevesien käsittelyvaatimuksista. 
Kiinteistöllä 981-404-4-87 osoitteessa Löyttyntie 3 oleva asuinrakennus 
sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä luokan I pohjavesialueella (ID: 
0498101). 

 
Kiinteistö on ollut jo pitkään käyttämätön. Kiinteistön käyttövesi on aiem-
min saatu painevetenä rengaskaivosta, mutta rengaskaivon pohjaventtiili 
on ollut rikki jo yli 10 vuotta. Kiinteistön asuinrakennuksessa on vesi-
käymälä, suihku, tiskiallas, sauna ja astianpesukone, mutta koska kiinteis-
tölle ei tule sisälle vettä, näitä ei voida käyttää. Kiinteistöllä ei muodostu 
jätevesiä, sillä asuntoa ei käytetä vakituiseen tai vapaa-ajan asumiseen.   

 
Poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista haetaan sillä perusteella, 
että kiinteistöllä ei muodostu jätevesiä eikä kiinteistöä ole tarkoitus ottaa 
käyttöön lähivuosien aikana.  

 
Lainsäädäntö  
Ympäristönsuojelulain (527/2014, 13.1.2017/19) luvussa 16 säädetään 
jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla seuraavaa: 
Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että vedenhankintakäytössä 
olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ennen vuotta 2004 voi-
massa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnet-
tyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää pe-
rustason puhdistusvaatimuksen 31.10.2019 alkaen. (154 b §, 156 a §) 

 
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa perustason puh-
distusvaatimusta ankarampia vaatimuksia. (156 c §) 
Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan 
poiketa perustason puhdistusvaatimuksista 156 a §:ssä tarkoitetulla alu-
eella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeamisen myön-
tämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on 
kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä ver-
rattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai kä-
sittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannus-
ten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteis-
tön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön 
haltijan kannalta otetaan huomioon: 
1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alu-

eella; 

2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut 

vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät; 
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3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näi-

hin rinnastuva sosiaalinen suorituseste. (156 d §) 

 

Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (kv 14.6.2012, § 13) mää-
rätään jätevesien käsittelystä seuraavaa:  
Mikäli kiinteistön jätevesiä ei ole johdettu kunnan yhteiseen viemäriin tai 
muuhun keskitettyyn jätevesien puhdistukseen, tulee ne puhdistaa asian-
mukaisesti pienpuhdistamolla tai kolmiosastoisella saostussäiliöillä ja 
maasuodattamolla, maaimeyttämöllä tai muulla vastaavalla tavalla. (6 §, 
6.1) 
Pohjavesialueella jätevesien maahan imeyttäminen on kiellettyä. Jäteve-
det tulee johtaa umpisäiliöön tai käsiteltäväksi pohjavesialueen ulkopuolel-
le tai ne voidaan käsitellä tiiviissä puhdistuslaitteistossa, josta puhdistetut 
jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Pelkät pesuvedet voi-
daan pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella, joh-
taa maasuodattamon tai pienpuhdistamon jälkeen ojaan, mikäli pohjave-
den pilaantumisen vaaraa ei ole. (6 §, 6.5) 

 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää yksittäista-
pauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä. (20 §) 
 
 
 

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. (03) 4141 5224  
marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

  
Päätösehdotus: Rakennuslautakunta myöntää kiinteistölle 981-404-4-87 ympäristönsuoje- 

lulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman talousjätevesien käsittelyvaatimuk- 
sista viideksi (5) vuodeksi.  

 
Rakennuslautakunta myöntää kiinteistölle 981-404-4-87 Ypäjän 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 152 euron käsittelymaksu. 

 
Perustelu 

 
Ympäristöön aiheutuva kuormitus on huomattavan vähäistä, sillä kiinteis-
töllä ei muodostu jätevesiä. Kiinteistöä ei ole tarkoitus ottaa käyttöön lähi-
vuosina.  
 

Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on määrätty ympäristön-
suojelulain perustason puhdistusvaatimusta ankarampi puhdistusvaatimus 
pohjavesialueella sijaitseville kiinteistöille. Näin ollen, mikäli kiinteistölle 
myönnetään poikkeama ympäristönsuojelulain mukaisesta puhdistusvaa-
timuksesta, tulee kiinteistölle myöntää poikkeama myös ympäristönsuoje-
lumääräysten jätevesien käsittelyvaatimuksista. 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19) 154 b §, 156 a §, 156 c §, 
156 d § 
Ypäjän ympäristönsuojelumääräykset (kv. 14.6.2012, § 13) 2 luku 6 §, 8 
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luku 20 § 
Ypäjän ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (kv. 16.5.2002, § 14) 1 §, 2 
§, 3 § 
 

Käsittelymaksu  
Hakijoilta peritään Ypäjän kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut kaupun-
ginvaltuuston taksapäätöksen (kv. 16.5.2002, § 14) mukaisesti. Taksan 3 
§:n mukaisesti muun ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittelystä 
peritään 38 €/h. Asian käsittelyyn on käytetty neljä tuntia, jolloin käsittely-
maksuksi muodostuu 152 € (4 x 38 €). (YSL 527/2014, 205 §)  

 
Muutoksenhaku 
Ympäristönsuojelulain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä kolmenkymmenen päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaamispäivästä. Jollei muuta näytetä, asian-
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä 
sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.  
Valitusosoitus on liitteenä. 
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestykses-
sä kuin pääasiasta. 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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RAKLA 22 § Salainen: JulkL 24.1 § 31 (salaisiksi ilmoitetut henkilötiedot) 
 
Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten 
mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, Soukanseljäntie 
65, 32100 Ypäjä 

 
 

Selostus: Kiinteistön omistaja Seppo Rämö on toimittanut Ypäjän ympäristönsuoje-
luviranomaiselle 3.11.2019 laaditun hakemuksen talousjätevesien käsitte-
lyvelvoitteesta poikkeamisesta ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n 
mukaisesti. Poikkeamaa haetaan sekä ympäristönsuojelulain mukaisesta 
perustason puhdistusvaatimuksesta että Ypäjän kunnan ympäristönsuoje-
lumääräyksien jätevesien käsittelyvaatimuksista. Kiinteistö 981-406-1-272 
osoitteessa Soukanseljäntie 65 sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä 
luokan I pohjavesialueella (ID: 0498152). 

 
Kiinteistö saa käyttövetensä Ypäjän kunnan vesijohtoverkostosta. Kiinteis-
tön asuinrakennuksessa on vesikäymälä, suihku, pyykinpesukone ja asti-
anpesukone. Vedenkulutusarvio on noin 40 m3 vuodessa. Jätevedet johde-
taan kolmen 1980-luvulla rakennetun saostuskaivon kautta salaojaan. 
Saostuskaivot tyhjennetään vähintään kerran vuodessa.  

 
Kiinteistöllä asuu tällä hetkellä vakituisesti Seppo Rämö (synt. xx) ja Kirsti-
Kaarina Karihtala (synt xx). Kiinteistön käyttöaste on tällä hetkellä hieman 
yli puoli vuotta vuodessa. Kiinteistön omistajalla, Seppo Rämö, on todettu 
vuonna 2018 etenevä muistisairaus. Rämön tytär on 27.5.2020 kertonut, 
että muistisairauden vuoksi kiinteistön omistaja joutuu todennäköisesti 
lähivuosien aikana muuttamaan kokonaan pois kiinteistöstä. Kiinteistö jää 
tämän jälkeen tyhjäksi, sillä Karihtalalla on oma asunto, johon hän on 
muuttamassa. Kiinteistön omistajan sukulaisilla ei ole kiinnostusta käyttää 
kiinteistöä vakituiseen tai vapaa-ajan asumiseen.  

 
Poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista haetaan sillä perusteella, 
että kiinteistö jää lähivuosien aikana käyttämättömäksi kiinteistön omista-
jan elämäntilanteesta johtuen.   

 
Lainsäädäntö  

 
Ympäristönsuojelulain (527/2014, 13.1.2017/19) luvussa 16 säädetään 
jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla seuraavaa: 
Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että vedenhankintakäytössä 
olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ennen vuotta 2004 voi-
massa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnet-
tyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää pe-
rustason puhdistusvaatimuksen 31.10.2019 alkaen. (154 b §, 156 a §) 

 
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa perustason puh-
distusvaatimusta ankarampia vaatimuksia. (156 c §) 
Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan 
poiketa perustason puhdistusvaatimuksista 156 a §:ssä tarkoitetulla alu-
eella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeamisen myön-
tämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on 
kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä ver-
rattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai kä-
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sittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannus-
ten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteis-
tön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön 
haltijan kannalta otetaan huomioon: 
1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alu-

eella; 

2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut 

vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät; 

3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näi-

hin rinnastuva sosiaalinen suorituseste. (156 d §) 

 

Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (kv 14.6.2012, § 13) mää-
rätään jätevesien käsittelystä seuraavaa:  
Mikäli kiinteistön jätevesiä ei ole johdettu kunnan yhteiseen viemäriin tai 
muuhun keskitettyyn jätevesien puhdistukseen, tulee ne puhdistaa asian-
mukaisesti pienpuhdistamolla tai kolmiosastoisella saostussäiliöillä ja 
maasuodattamolla, maaimeyttämöllä tai muulla vastaavalla tavalla. (6 §, 
6.1) 

 
Pohjavesialueella jätevesien maahan imeyttäminen on kiellettyä. Jäteve-
det tulee johtaa umpisäiliöön tai käsiteltäväksi pohjavesialueen ulkopuolel-
le tai ne voidaan käsitellä tiiviissä puhdistuslaitteistossa, josta puhdistetut 
jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Pelkät pesuvedet voi-
daan pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella, joh-
taa maasuodattamon tai pienpuhdistamon jälkeen ojaan, mikäli pohjave-
den pilaantumisen vaaraa ei ole. Jätevesien maahan imeyttämiskielto ei 
kuitenkaan koske vähäistä jätevesimäärää (esimerkiksi kannettu vesi). (6 
§, 6.5) 

 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää yksittäista-
pauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä. (20 §) 
 
 
 

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. (03) 4141 5224, 
marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

  
Tj Päätösehdotus: Rakennuslautakunta myöntää kiinteistölle 981-406-1-272 ympäristönsuo- 

jelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman talousjätevesien käsittelyvaati- 
muksista viideksi (5) vuodeksi. 
 
Rakennuslautakunta myöntää kiinteistölle 981-406-1-272 Ypäjän 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. Myönnetty lupa rauke-
aa myös siinä tapauksessa, että kiinteistö otetaan vapaa-ajan asumisen 
käyttöön.  

 
Asian käsittelystä peritään 152 euron käsittelymaksu. 
Perustelu 

 
Jätevesijärjestelmän päivittämisen voidaan katsoa olevan kohtuuton toi-
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menpide, mikäli uuden järjestelmän käyttöaika jää lyhyeksi. Kyseisen kiin-
teistön kohdalla uutta järjestelmää käytettäisiin enintään muutama vuosi, 
kun uuden jätevesijärjestelmän käyttöikä on järjestelmästä riippuen 10 - 30 
vuotta.  
 

Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustan-
nusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiin-
teistön haltijoille kohtuuttomat, sillä kiinteistö on jäämässä kiinteistön omis-
tajan sairauden vuoksi kokonaan käyttämättömäksi lähivuosien aikana. 
 

Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on määrätty ympäristön-
suojelulain perustason puhdistusvaatimusta ankarampi puhdistusvaatimus 
pohjavesialueella sijaitseville kiinteistöille. Näin ollen, mikäli kiinteistölle 
myönnetään poikkeama ympäristönsuojelulain mukaisesta puhdistusvaa-
timuksesta, tulee kiinteistölle myöntää poikkeama myös ympäristönsuoje-
lumääräysten jätevesien käsittelyvaatimuksista. 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19) 154 b §, 156 a §, 156 c §, 
156 d § 
Ypäjän ympäristönsuojelumääräykset (kv. 14.6.2012, § 13) 2 luku 6 §, 8 
luku 20 § 
Ypäjän ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (kv. 16.5.2002, § 14) 1 §, 2 
§, 3 § 
 

Käsittelymaksu 
Hakijalta peritään Ypäjän kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut kaupungin-
valtuuston taksapäätöksen (kv. 16.5.2002, § 14) mukaisesti. Taksan 3 §:n 
mukaisesti muun ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittelystä peri-
tään 38 €/h. Asian käsittelyyn on käytetty neljä tuntia, jolloin käsittelymak-
suksi muodostuu 152 € (4 x 38 €). (YSL 527/2014, 205 §)  
 

Muutoksenhaku 
Ympäristönsuojelulain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä kolmenkymmenen päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaamispäivästä. Jollei muuta näytetä, asian-
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä 
sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus 
on liitteenä. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa 
järjestyksessä kuin pääasiasta. 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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RAKLA 23 § Salainen: JulkL 24.1 § 31 (salaisiksi ilmoitetut henkilötiedot) 
 

Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten 
mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, Ypäjänkyläntie 
490, 32140 Ypäjä 

Selostus: Kiinteistön omistajat Pertti ja Lea Männikkö ovat toimittaneet Ypäjän ym-
päristönsuojeluviranomaiselle 1.11.2019 laaditun hakemuksen talousjäte-
vesien käsittelyvelvoitteesta poikkeamisesta ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 156 d §:n mukaisesti. Poikkeamaa haetaan sekä ympäristön-
suojelulain mukaisesta perustason puhdistusvaatimuksesta että Ypäjän 
kunnan ympäristönsuojelumääräyksien jätevesien käsittelyvaatimuksista. 
Kiinteistö 981-408-10-80 osoitteessa Ypäjänkyläntie 490, sijaitsee 100 m 
ranta-alueella Haaraojasta.  

 
Kiinteistöä käytetään kahden henkilön vakituiseen, ympärivuotiseen asu-
miseen ja käytössä on Ypäjän kunnan vesijohtoverkoston vesi. Kiinteistöl-
lä sijaitsee kaksi jätevesien käsittelyjärjestelmää, joissa jätevedet käsitel-
lään seuraavasti: 

1) Vesikäymälän, suihkun ja pyykinpesukoneen käytöstä syntyvät jä-

tevedet johdetaan vuonna 1964 rakennettujen saostussäiliöiden 

kautta ojaan. Saostussäiliöt tyhjennetään vuosittain. 

2) Astianpesukoneen ja tiskialtaan käytöstä syntyvät jätevedet johde-

taan 1950-luvulla rakennettujen saostussäiliöiden kautta ojaan. 

Saostussäiliöt tyhjennetään vuosittain. 

Poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista haetaan seuraavin perus-
tein: 

1) Kiinteistön haltijoiden korkeat iät: synt. 23.1.1944 ja 16.5.1947. 

2) Kiinteistön haltijoiden terveydentilanne: Ei kerrottu tarkemmin. 

3) Vähäinen kuormitus: Kesäisin käytetään usein Bio-käymälää vesi-

käymälän sijaan. 

4) Korkeat kustannukset: Korkeat kustannukset muodostuvat hakijoi-

den mukaan siitä, että asunto sijaitsee tasaisella savimaalla, jolloin 

imeytyskenttä ei ole soveltuva ratkaisu, ja koska keittiö- ja sauna-

osaston jätevedet menevät eri jätevesien käsittelyjärjestelmiin ra-

kennuksen eri päädyissä. Jätevesijärjestelmän uudistamisen 

suunnitelman ja kustannusarvion on toteuttanut asiantuntija.  

5) Kiinteistö tulee jäämään lähivuosina vapaa-ajan käyttöön.  

Kiinteistön haltijoiden yhteenlasketut bruttotulot ovat 4 107 €/kk. Kiinteis-
tön haltijoilla on osakkeita ja rahastoa 107 000 € edestä ja säästöjä tilillä 
20 000 € edestä. Arvio jätevesijärjestelmän saneerauksen kustannuksista 
on 10 000 €.  

 
Lainsäädäntö  

 
Ympäristönsuojelulain (527/2014, 13.1.2017/19) luvussa 16 säädetään 
jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla seuraavaa: 

 
Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että enintään 100 metrin etäi-
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syydellä vesistöstä ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajan-
kohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuva 
jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen 
31.10.2019 alkaen. (154 b §, 156 a §) 

 
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa perustason puh-
distusvaatimusta ankarampia vaatimuksia. (156 c §) 

 
Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan 
poiketa perustason puhdistusvaatimuksista 156 a §:ssä tarkoitetulla alu-
eella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeamisen myön-
tämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on 
kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä ver-
rattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai kä-
sittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannus-
ten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteis-
tön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön 
haltijan kannalta otetaan huomioon: 

1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla 

alueella; 

2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja 

muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät; 

3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu 

näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste. (156 d §) 

 

Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (kv 14.6.2012, § 13) mää-
rätään jätevesien käsittelystä seuraavaa:  
Mikäli kiinteistön jätevesiä ei ole johdettu kunnan yhteiseen viemäriin tai 
muuhun keskitettyyn jätevesien puhdistukseen, tulee ne puhdistaa asian-
mukaisesti pienpuhdistamolla tai kolmiosastoisella saostussäiliöillä ja 
maasuodattamolla, maaimeyttämöllä tai muulla vastaavalla tavalla. (6 §, 
6.1) 

 
Ranta-alueella käymäläjätevedet on johdettava tiiviiseen umpisäiliöön. 
Harmaille jätevesille on oltava saostussäiliöt ja maaperäkäsittely tai muu 
korkeatasoinen harmaille vesille suunniteltu puhdistusjärjestelmä. (6 §, 
6.3) 

 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää yksittäista-
pauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä. (20 §) 
 
 
 

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. (03) 4141 5224. 
marika.sarkkinen(at)forssa.fi 
 

  
Tj Päätösehdotus: Rakennuslautakunta ei myönnä kiinteistölle 981-408-10-80 ympäristön 

suojelulain 156 d §:n mukaista poikkeamaa tai Ypäjän kunnan ympäris- 
tönsuojelumääräysten 20 §:n mukaista poikkeamaa määräysten 6 §:n  
kohdasta 1.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Rakennuslautakunta myöntää kiinteistölle 981-408-10-80 Ypäjän kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten 20 §:n mukaisen poikkeaman määräysten 
6 §:n kohdasta 5 kahdeksi (2) vuodeksi. 

 
Asian käsittelystä peritään 152 euron käsittelymaksu.  
Perustelu 

 
Ympäristöön jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta ei voida pitää huomatta-
van vähäisenä. Kiinteistöllä on käytössä astianpesukone, pyykinpesukone, 
suihku, sauna ja vesikäymälä. Bio-käymälän runsas käyttö kesäisin vä-
hentää kuormitusta, mutta ei vielä tee siitä huomattavan vähäistä. Kiinteis-
töllä asuu tällä hetkellä vakituisesti kaksi henkilöä ja tulevaisuudessa 
asuntoa käytetään vapaa-ajan asuntona. Vapaa-ajan asuntoja koskevat 
samat jätevesien käsittelyvelvoitteet kuin vakituisia asuntoja eikä vapaa-
ajan asunnoissa syntyvää kuormitusta automaattisesti pidetä huomattavan 
vähäisenä. Kiinteistön varustelutaso on korkea ja nykyinen jätevesijärjes-
telmä muodostuu vanhoista saostussäiliöistä.   

 
Kiinteistö ei sijaitse viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alu-
eella. Kiinteistön haltijat ovat iäkkäitä, mutta ympäristönsuojelulaissa on jo 
määritelty automaattiseen ikävapautukseen oikeutettu ikäraja (synt. ennen 
8.3.1943). Korkean iän ja sairauksien ym. katsotaan voivan oikeuttaa 
poikkeamiseen esimerkiksi silloin, mikäli kiinteistö olisi jäämässä koko-
naan käyttämättömäksi seuraavien vuosien aikana edellä mainittujen syi-
den vuoksi tai mikäli alhainen eläke ja korkeat lääkekulut tekevät inves-
toinnin toteuttamisesta mahdotonta.  

 
Jätevesijärjestelmän uudistamisen voidaan katsoa olevan teknisesti kes-
kimääräistä hieman vaativampi toimenpide. Järjestelmän uusiminen kiin-
teistöllä ei kuitenkaan vaadi esimerkiksi kallion louhimista tai jäteveden 
johtamista kauas asuinrakennuksesta. Suomessa, mukaan lukien Ypäjäl-
lä, on runsaasti savimaalla sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät voi toteuttaa 
jätevesijärjestelmän uudistamista imeytyskentän avulla. Kustannuksien ei 
myöskään katsota olevan kohtuuttomia huomioiden kiinteistön haltijoiden 
varallisuustilanteen.  

 
Edellä mainittujen syiden perusteella käsittelyjärjestelmän parantamiseksi 
tehtävien toimien ei katsota olevan korkeiden kustannusten ja teknisen 
vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden kiinteistön haltijoille kohtuut-
tomia. 

 
Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat parhaillaan uudistetta-
vina. Ranta-alueita koskeva velvoite vesikäymälän jätevesien johtamisesta 
umpisäiliöön on tarkoitus poistaa uusissa määräyksissä. Umpisäiliön 
hankkimiseen velvoittaminen tämänhetkisessä tilanteessa olisi kohtuuton-
ta, mikäli velvoite poistuu tulevissa määräyksissä.  
Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19) 154 b §, 156 a §, 156 c §, 
156 d § 
Ypäjän ympäristönsuojelumääräykset (kv. 14.6.2012, § 13) 2 luku 6 §, 8 
luku 20 § 
Ypäjän ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (kv. 16.5.2002, § 14) 1 §, 2 
§, 3 §, 7 § 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Käsittelymaksu 
Hakijoilta peritään Ypäjän kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut kaupun-
ginvaltuuston taksapäätöksen (kv. 16.5.2002, § 14) mukaisesti. Taksan 3 
§:n mukaisesti muun ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittelystä 
peritään 38 €/h. Asian käsittelyyn on käytetty neljä tuntia, jolloin käsittely-
maksuksi muodostuu 152 € (4 x 38 €). (YSL 527/2014, 205 §)  

 
Muutoksenhaku 
Ympäristönsuojelulain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä kolmenkymmenen päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaamispäivästä. Jollei muuta näytetä, asian-
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä 
sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.  
Valitusosoitus on liitteenä. 
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestykses-
sä kuin pääasiasta. 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

RAKLA 24 § Nestemäisen polttoaineen jakeluaseman rekisteröinti 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään; jakeluasema SEO 
Palikkala, Turuntie 134, Ypäjä, 981-404-2-20 

Selostus:  
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n mukainen ilmoitus nestemäisen 
polttoaineen jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään.  
 
Ilmoituksen tekijä 
 
Kosken Autohuolto Oy 
Y-tunnus: 1013950-8 
Postiosoite: Hämeentie 2, 31500 Koski TL 

 
Ilmoitettava toiminta 

 
SEO Palikkala 
Kiinteistötunnus: 981-404-2-20 
Käyntiosoite: Turuntie 134, 32100 Ypäjä 
 
Ilmoituksen vireilletulo ja sisältö 
 
Kosken Autohuolto Oy on toimittanut olemassa olevan polttonesteiden 
jakeluaseman rekisteröinti-ilmoituksen 21.12.2019. Ilmoitusta on 
täydennetty 6.4.2020 ja 16.5.2020 käytyjen puhelinkeskustelujen ja 
2.6.2020 tehdyn tarkastuksen yhteydessä. Ilmoituksen on todettu 
täyttävän rekisteröinnin edellytykset.   
  
Kyseessä on olemassa oleva polttonesteiden jakeluasema, jolla sijaitsee  
neljä yksivaippaista maanalaista polttonestesäiliötä. Säiliöiden 
yhteenlaskettu tilavuus on 62 m3.  
Jakeluasema sijaitsee LH-merkinnällä (huoltoaseman korttelialue)  
osoitetulla asemakaava- 
alueella (kv. 14.12.2019 § 6). Jakelu- ja täyttöalueiden hulevedet 
johdetaan luokan II öljynerottimen kautta maastoon. Käytössä on kaksi 
erillistä öljynerotuskaivoa, joiden molempien jälkeen on näytteenotto- ja 
sulkuventtiilikaivo.  
 
Ilmoituksen ja 2.6.2020 tehdyn tarkastuksen mukaan jakeluasematoiminta 
ei täytä valtioneuvoston asetuksen 314/2020 (VnA nestemäisten 
polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista) 
vaatimuksia seuraavilta osin: 
-Säiliöitä ei ole varustettu jatkuvasti seurattavissa olevalla polttonesteen 
pinnankorkeuden mittausjärjestelmällä (14 §, 2 mom.). 
-Säiliöiden (95E, Diesel, 98E) täyttöpaikan pinnoite on rikkoontunut (6 §, 5 
mom. ja 12 §, 2 mom.). 
-Jakeluaseman piha-alueen hulevesien pääsyä öljynerottimeen ei ole 
estetty täyttöalueen osalta (8 §, 2 mom.). 
-Öljynerottimen öljytilan täyttymisen ilmaisinta ei ole yhdistetty jatkuvasti 
seurattavissa olevaan valvontaan tai hälytysjärjestelmään (14 §, 3 mom.). 
-95E säiliön täyttöputken päätä ei ollut varustettu lukitulla tiiviillä kannella 
(KTM 451/1998: 18 §, 2 mom.). 
-Dieselsäiliön huoltokuilussa sijaitsevan pinnanmittausputken kansi ei ollut 
lukittuna (390/2005: 35 §). 
-Polttoöljysäiliön ilmaputkeen ei ollut kiinnitetty tupakanpolton ja avotulen 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 46 
Rakennuslautakunta  10.6.2020  2/2020 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

teon kieltävää merkintää tai säiliön sisällön tunnusta (451/1998: 31 §, 3 ja 
4 mom.). 

 
Yllä olevassa listassa ei ole esitetty asetuksen siirtymäsäännöksen (19 §) 
piiriin kuuluvia velvoitteita. Näistä suurin osa tulee sovellettavaksi vasta 
kun jakeluaseman toiminta muuttuu olennaisesti. Puutteista ja niihin  
liittyvistä toimenpiteistä sekä toimintaa koskevista suosituksista kerrotaan  
tarkemmin 2.6.2020 tehdyn tarkastuksen tarkastusmuistiossa.  
 
Ilmoituksessa tarkoitetun polttonesteiden jakeluaseman valvonnasta  
vastaa sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomainen.  
Rekisteröintihetkellä käytännön valvontaa suorittaa Forssan seudullinen  
ympäristönsuojelu. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyllä  
tavalla, valtioneuvoston asetusta (314/2020) ja kauppa- ja  
teollisuusministeriön päätöstä (415/1998) noudattaen.  
 
Ilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Forssan  
seudullisessa ympäristönsuojelussa, Forssan kaupungintalon 3.  
kerroksessa sekä kokouksessa.  
 
Lainsäädäntö 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  
Valtioneuvoston asetus nestemäisen polttoaineiden jakeluasemien 
ympäristönsuojeluvaatimuksista (314/2020) 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien 
käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemilla (415/1998)  
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
(390/2005) 

 
Käsittelymaksu 
  
Hakijalta peritään Ypäjän kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut 
kunnanvaltuuston taksapäätöksen (kv. 16.5.2002, § 14) mukaisesti. 
Taksan 3 §:n mukaisesti muun ympäristönsuojelulain mukaisen asian 
käsittelystä peritään 38 €/h. Asian käsittelyyn on käytetty 15 tuntia, jolloin 
asian käsittelyn hinnaksi tulee 570 euroa (38 €/h x 15 h). 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 205 § 
 
 

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

  
Tj Päätösehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee Kosken Autohuolto Oy:n ilmoituksen 

mukaisen nestemäisen polttoaineen jakeluaseman (SEO Palikkala)  
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ympäristönsuojelulain 166 §:n  
mukaisesti. 

 
Kosken Autohuolto Oy:lle ilmoitetaan ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään merkitsemisestä pöytäkirjan otteella. 
 
Asian käsittelystä peritään 570 euron käsittelymaksu.  
 
Muutoksenhaku  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Rekisteröintiasian käsittelystä ei voi valittaa eikä tehdä oikaisuvaatimusta, 
koska kyseessä on kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista 
päätöstä eikä anneta määräyksiä. Maksusta voi tehdä perustevalituksen. 
Valitusosoitus on liitteenä. 
 
Jakelu  
Kosken Autohuolto Oy 
I & R Kärkkäinen Oy (kiinteistön omistaja) 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

RAKLA 25 § Nestemäisen polttoaineen jakeluaseman rekisteröinti 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään; jakeluasema SEO Annantie, 
Annantie 2, Ypäjä, 981-402-7-322 
 

Selostus:  
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n mukainen ilmoitus nestemäisen 
polttoaineen jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään.  
 
Ilmoituksen tekijä 
 
Kosken Autohuolto Oy 
Y-tunnus: 1013950-8 
Postiosoite: Hämeentie 2, 31500 Koski TL 

 
Ilmoitettava toiminta 

 
SEO Annantie 
Kiinteistötunnus: 981-402-7-322 
Käyntiosoite: Annantie 2, 32100 Ypäjä 
 
Ilmoituksen vireilletulo ja sisältö 
 
Kosken Autohuolto Oy on toimittanut olemassa olevan polttonesteiden 
jakeluaseman rekisteröinti-ilmoituksen jakeluaseman tarkastuksen yhtey- 
dessä 2.6.2020. ilmoituksen on todettu täyttävän rekisteröinnin edellytyk- 
set.    
 
Kyseessä on olemassa oleva polttonesteiden jakeluasema, jolla sijaitsee  
kolme yksivaippaista maanalaista polttonestesäiliötä. Säiliöiden yhteen 
laskettu tilavuus on 36 m3. Jakeluasema sijaitsee ET-1-merkinnällä (yh 
dyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue) osoite- 
tulla asemakaava-alueella (kv. 22.5.2008). Jakelu- ja täyttöalueen huleve- 
det johdetaan luokan II öljynerottimen kautta maastoon. Öljynerottimen  
jälkeen viemärissä on sulkuventtiilikaivo.   
 
Ilmoituksen ja 2.6.2020 tehdyn tarkastuksen mukaan jakeluasematoiminta  
ei täytä valtioneuvoston asetuksen 314/2020 (VnA nestemäisten polttoai 
neiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista) vaatimuksia seu- 
raavilta osin: 
-Viemärissä ei ole välittömästi öljynerottimen jälkeen asetuksen mukaista 
näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivoa. Sulkuventtiiliä ei voida tällä hetkellä 
sulkea eikä kaivosta voida ottaa näytettä. Öljynerotuskaivo ei standardin 
SFS-EN-858-1 mukainen. (7 §, 2 mom. ja 4 mom.) 
-Öljynerottimen öljytilan täyttymisen ilmaisinta ei ole yhdistetty jatkuvasti 
seurattavissa olevaan valvontaan tai hälytysjärjestelmään. (14 §, 3 mom.) 
-Säiliöiden täyttöpaikkaa ei ole päällystetty standardissa SFS 3352 määri-
tetyllä kestopäällysteellä tai muulla vastaavan tasoisella päällysteellä. Alu-
een maarakennetta ei ole tiivistetty. (2 § kohta 4 sekä 6 §, 5 mom.) 
-Säiliöiden täyttöputkien päitä ei ollut varustettu tiiviillä valuma-altaalla tai 
pidätyskaivolla, jonka tilavuus on vähintään 1,5 kertaa purkausletkun tila-
vuus. (KTM 451/1998: 18 §, 4 mom.) 
-Säiliöiden täyttöputkien päitä ei ollut varustettu tiiviillä kansilla 
(KTM 451/1998: 18 §, 2 mom.). 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Yllä olevassa listassa ei ole esitetty asetuksen siirtymäsäännöksen (19 §) 
piiriin kuuluvia velvoitteita. Näistä suurin osa tulee sovellettavaksi vasta 
kun jakeluaseman toiminta muuttuu olennaisesti. Puutteista ja niihin  
liittyvistä toimenpiteistä sekä toimintaa koskevista suosituksista kerrotaan  
tarkemmin 2.6.2020 tehdyn tarkastuksen tarkastusmuistiossa.  
 
Ilmoituksessa tarkoitetun polttonesteiden jakeluaseman valvonnasta  
vastaa sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomainen.  
Rekisteröintihetkellä käytännön valvontaa suorittaa Forssan seudullinen  
ympäristönsuojelu. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyllä  
tavalla, valtioneuvoston asetusta (314/2020) ja kauppa- ja  
teollisuusministeriön päätöstä (415/1998) noudattaen.  
 
Ilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Forssan  
seudullisessa ympäristönsuojelussa, Forssan kaupungintalon 3.  
kerroksessa sekä kokouksessa.  
 
Lainsäädäntö 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  
Valtioneuvoston asetus nestemäisen polttoaineiden jakeluasemien 
ympäristönsuojeluvaatimuksista (314/2020) 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien 
käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemilla (415/1998)  
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
(390/2005) 

 
Käsittelymaksu 
  
Hakijalta peritään Ypäjän kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut 
kunnanvaltuuston taksapäätöksen (kv. 16.5.2002, § 14) mukaisesti. 
Taksan 3 §:n mukaisesti muun ympäristönsuojelulain mukaisen asian 
käsittelystä peritään 38 €/h. Asian käsittelyyn on käytetty 15 tuntia, jolloin 
asian käsittelyn hinnaksi tulee 570 euroa (38 €/h x 15 h). 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 205 § 
 
 

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

  
Tj Päätösehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee Kosken Autohuolto Oy:n ilmoituksen 

mukaisen nestemäisen polttoaineen jakeluaseman (SEO Annantie)  
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ympäristönsuojelulain 166 §:n  
mukaisesti. 

 
Kosken Autohuolto Oy:lle ilmoitetaan ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään merkitsemisestä pöytäkirjan otteella. 
 
Asian käsittelystä peritään 570 euron käsittelymaksu.  
 
Muutoksenhaku  
Rekisteröintiasian käsittelystä ei voi valittaa eikä tehdä oikaisuvaatimusta, 
koska kyseessä on kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista 
päätöstä eikä anneta määräyksiä. Maksusta voi tehdä perustevalituksen. 
Valitusosoitus on liitteenä. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Jakelu  
Kosken Autohuolto Oy (toiminnanharjoittaja) 
SEO, (ma kiinteistön vuokralainen) 
Ypäjän kunta, tekninen lautakunta, (kiinteistön omistaja) 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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RAKLA 26 § Lautakunnan seuraava kokous 
 

Selostus:  
 

 
 

Valmistelija:  
  
Tj Päätösehdotus:  
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Rakennuslautakunnan seuraava kokous pidetään syksyllä, myöhemmin 

ilmoitettavana ajankohtana. 
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Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot 
 Kieltojen perusteet 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy-
täntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26 
______________________________________________________ 
 
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 
Rakennus lautakunta 
Perttulantie 20 
32100 Ypäjä 
puhelin: https://www.ypaja.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti:kunta@ypaja.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
_______________________________________________________ 
 
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.  

 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 

mailto:kunta@ypaja.fi
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

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:0295642269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, 
Vaasan hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43,  4.krs. 65100 Vaasa 
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 
 
Pykälät:20,21,22,23, 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

______________________________________________ 
Perustevalitusohje 
Kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymään valvontasuunnitelmaan ja/tai 
taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön toimija voi tehdä maksusta verojen 
ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun 
perustevalituksen. 
Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun mer-
kittyyn eräpäivään mennessä. 
Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen saatava on määrät-
ty tai maksuunpantu virheellisesti. 

 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Perustevalitusaika 
Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden 
alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu. 

 
Perustevalitusviranomainen 
Perustevalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, 

yhteystiedot: 
käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna 

postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna                      
puhelin: 029 56 42210 (asiakaspalvelu),  

tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)                  

faksi: 029 56 42269                             

sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi 

aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15. 

Valituksen voi toimittaa postitse, sähköpostitse tai telekopiona hallinto-
oikeuden kirjaamoon. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomiois-
tuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Pykälät: 24,25 

 

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. 
 
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 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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. 

 
 
 


