YPÄJÄN KUNTA
Rakennuslautakunta

Kokousaika:
Kokouspaikka:
Käsiteltävät asiat:

KOKOUSKUTSU
3/2020

Torstai 17.9.2020 klo 18.00
Kunnantalo, Perttulantie 20, Ypäjä

Nro (§)
Asia
Sivu
RAKLA 27 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus .......................................................................... 54
RAKLA 28 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat ............................. 55
RAKLA 29 § Käsittelyjärjestys .............................................................................................. 56
RAKLA 30 § Viranhaltijapäätökset ....................................................................................... 57
RAKLA 31 § Saapuneet asiakirjat ........................................................................................ 58
RAKLA 32 § Rakennuslupa/Honkalantien talli Oy ................................................................ 59
RAKLA 33 § Rakennuslupa / Lauri Tolonen ja Tanja Niinimäki ............................................ 60
RAKLA 34 § Salainen: JulkL 24.1 § 31 (salaisiksi ilmoitetut henkilötiedot) ........................... 61
RAKLA 35 § Rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontataksan uudistaminen ..................... 62
RAKLA 36 § Muut esille tulevat asiat ................................................................................... 64
Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot ..................................................................... 65
*om. = jaettu oheismateriaalina
TIMO LAINE
Timo Laine
Rakennuslautakunnan puheenjohtaja

Ypäjän kunta
Rakennuslautakunta
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
kunta@ypaja.fi
http://www.ypaja.fi/fi/hallinto/rakennuslautakunta

Liite

om
5
6

YPÄJÄN KUNTA
Rakennuslautakunta

Kokousaika:
Kokouspaikka:

PÖYTÄKIRJA
17.9.2020

s. 53
3/2020

17.9.2020 klo 18.00 – 18.50
Kunnantalo, Perttulantie 20, Ypäjä

Läsnäolo:
Rakennuslautakunnan jäsenet
Timo Laine
Olli-Pekka Kaunela
Jukka Hyrsylä
Mikko Vähämäki
Riina Levander
Sari Airo
Virve Saarikoski

Henkilökohtainen varajäsen
Rakennuslautakunnan puheenjohtaja
Rakla vpj.

Jukka Aaltonen
Maurits Hietamäki
Mirja Jokio
Jouni Paloposki
Kristiina Seppä
Outi Heikkilä
Markus Hollo

Muut
Markku Saastamoinen
Pirkko Herd
Tatu Ujula
Jouko Käkönen
Raimo Huotelin

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanhallituksen edustaja
Kunnanjohtaja
Tekninen johtaja
Rakennustarkastaja

Vakuudeksi

Timo Laine
Puheenjohtaja

Jouko Käkönen
Pöytäkirjanpitäjä

Sari Airo
Pöytäkirjan tarkastaja

Mikko Vähämäki
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Päätöksen mukaan § 28

Tuomas Rautio
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirjan tarkastus:

YPÄJÄN KUNTA
Rakennuslautakunta
RAKLA 27 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
17.9.2020

s. 54
3/2020

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asioiden 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 puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle, kunnanjohtajalle viimeistään kokousta
edeltävänä perjantaina, kuitenkin siten, että kiireellisissä tapauksissa lyhyempikin kutsumisaika on mahdollista.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty rakennuslautakunnan jäsenille ja
läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 11.9.2020

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat
Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen
nähtävänä pidosta.
Rakennuslautakunnan 12.3.2020 2 § mukaan rakennuslautakunnan kokouspöytäkirjat 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 tarkastetaan 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 24.9.2020 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja
kunnanviraston palvelupisteellä klo 12.00 - 15.00. Pöytäkirjan katsotaan
tulleen yleisesti tietoon torstaina 1.10.2020, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Airo ja
Mikko Vähämäki.
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Käsittelyjärjestys

Selostus:

Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Tj Päätösehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Viranhaltijapäätökset
Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä.
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan
ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.
Rakennuslautakunnan kokouksessa ovat nähtävänä oheismateriaalin mukaiset rakennustarkastajan päätökset ajalta 2.6.2020 – 11.9.2020, 17 kpl.

Valmistelija

Raimo Huotelin, rakennustarkastaja, p. 040 540 5486

Tj Päätösehdotus:

Rakennuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi rakennustarkastajan
päätökset 2.6.2020 – 11.9.2020 väliseltä ajalta.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Saapuneet asiakirjat
Asiakirjat:
- Selvitys öljyvahingosta ja puhdistustoimista Isoniituntiellä
10.8.2020.
-

Ilmoitus jätteistä useilla kiinteistöillä 18.8.2020 ja siivouskehotukset
kiinteistöjen omistajille.

-

Tarkastusmuistio Kaisu ja Kari Savolaisen eläinsuojan määräaikaistarkastuksesta 20.8.2020.

-

Lausunto Lauri Tolosen ja Tanja Niinimäen eläinsuojan muutostöihin 7.9.2020.

-

Ilmoitus jätevesien käsittelyn riittämättömyydestä, selvityspyyntö ja
muistio tilanteesta 15.6.2020, kiinteistöllä 981-401-1-130

-

Tarkastusmuistio jakeluasemalla 2.6.2020 olleesta määräaikaistarkastuksesta; SEO Annantie 2

-

Tarkastusmuistio jakeluasemalla 2.6.2020 olleesta määräaikaistarkastuksesta; SEO Turuntie 134

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:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Rakennuslupa/Honkalantien talli Oy

Rakennuslupahakemus maneesin rakentamiseksi.
Kiinteistötunnus
981-406-1-339
Lupatunnus

981-2020-24

Osoite:

Honkalantie 23 32100 Ypäjä

Hakija:

Honkalantien talli Oy / vuokralla Tomi ja Annamari Heikkilä

Honkalantien talli Oy on jättänyt rakennuslupahakemuksen maneesin rakentamiseksi Hulmalan tilalle 1:339 Perttulan kylään.
Tilan pinta-ala on 4,711 hehtaaria ja alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa.
Suunnitellun rakennuksen pinta-ala on 1342 m2, tilavuus 9670 m2 ja kerrosluku 1.
Naapurit on kuultu rakennushankeen johdosta.

Suunnitelmat esitellään kokouksessa.
Valmistelija:

Raimo Huotelin, rakennustarkastaja p. 040 540 5486
raimo.huotelin(at) forssa.fi

Tj Päätösehdotus:

Rakennuslautakunta myöntää rakennusluvan 981-2020 -24 liitteen 5 mukaisena.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Rakennuslupa / Lauri Tolonen ja Tanja Niinimäki
Rakennuslupahakemus sikalarakennuksen muuttaminen karitasakasvattamoksi.
Kiinteistötunnus
981-406-1-281
Lupatunnus

981-2020-31

Osoite: Leppäkorventie 56 32100 Ypäjä
Lauri Tolonen ja Tanja Niinimäki ovat jättäneet rakennuslupahakemuksen
sikalan muuttamiseksi karitsakasvattamoksi Heikkilän tilalla 1:281 Perttulan kylässä.
Tilan pinta-ala on 9,397 hehtaaria ja alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa.
Suunnitellun muutoksen pinta-ala on 813 m2 ja tilavuus 2276 m3.
Naapurien kuuleminen ei ole aiheellista, koska hankkeen vaikutukset ympäristöön ovat vähäisemmät kuin aiemman toiminnan.
Suunnitelmat esitellään kokouksessa.
Valmistelija:

Raimo Huotelin, rakennustarkastaja, p. 040 540 5486
raimo.huotelin (at) forssa.fi

Tj päätösehdotus:

Rakennuslautakunta myöntää rakennusluvan 981-2020-31 liitteen 6
mukaisena.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Valmistelija:

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:
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Salainen: JulkL 24.1 § 31 (salaisiksi ilmoitetut henkilötiedot)

Selostus:

Tj Päätösehdotus:
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Rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontataksan uudistaminen

Selostus:
Seudullisen yksikön perustamisen valmistelutyön ohessa tuotiin esiin rakennusjärjestysten ja rakennusvalvontataksojen yhtenäistämis- ja uudistamistarve. Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluyksikön
seurantaryhmä asetti kokouksessa 14.8.2019 vuoden 2020 kehitystavoitteeksi em. ajantasaistamisen ja yhtenäistämisen.
Ypäjän kunnan rakennusjärjestys on ollut voimassa 1.1.2012 alkaen. Tuolloin rakennusjärjestyksen uudistamistyötä tehtiin yhteistyössä seudun kuntien virkamiesvalmistelussa. Asian loppuvalmistelussa saattoi rakennusjärjestyksiin muodostua eroavaisuuksia. Käytännössä vuoden 2012 aikana
Forssan kaupunki, Tammelan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat hyväksyivät
uudet rakennusjärjestykset. Humppilan kunta ei tällöin uusinut rakennusjärjestystään. Humppilan kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 3.2.2002.
Rakennusjärjestyksen päivitys- tai uudistustarvetta ovat osaltaan tuoneet
muutokset maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) sekä seudullisen rakennusvalvontayksikön perustamisen myötä asioiden yhtenäistäminen ja selkiyttäminen. Lainsäädäntö on tuonut mm. mahdollisuuksia kaavoituksen ja
rakennuslupien sujuvoittamiseen, vaikutuksia ilmastomuutokseen, ja kunnilla on mahdollista hyödyntää rakennusjärjestystä paikallisten ominaispiirteiden säilyttämisessä ja korostamisessa, sekä strategisten tavoitteiden
toteuttamisessa.
Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa, ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaan, istutuksia, aitoja, ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen
määräämistä, sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamisen
säännöksiä (MRL 14 §).
Rakennusjärjestystä valmisteltaessa noudatetaan soveltuvin osin vastaavaa vuorovaikutusta kuin kaavaa valmisteltaessa (MRL 15 §). Rakennusjärjestyksen uudistamisen valmistelu toteutuu kolmessa vaiheessa; vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), luonnosvaihe ja ehdotusvaihe. Oas ja luonnosvaihe on mahdollista toteuttaa samanaikaisesti.
Kuntaliitto on vuonna 2019 päivittänyt oppaan rakennusjärjestyksen laatimiseen. Päivitetty opas löytyy; https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-jajulkaisut/verkko-oppaat/rakennusjarjestyksen-laatimiseen.
Rakennusvalvontataksa tulisi päivittää muutaman vuoden välein säilyttääkseen ajantasaisuuden, niin maksujen kuin rakenteen osalta. Myös
lainsäädännön muutoksien kautta lupakäsittelyyn liittyvät viranomaistehtävät (työaika) on kasvaneet. Painotus on siirtynyt edelleen työmaakatselmuksilta toimistotehtäviin. Esimerkkinä voidaan mainita energiataloudellisuus ja kosteudenhallinta. Rakennusvalvontaa on myös päätetty kehittää
mm. sähköisellä asioinnilla ja arkistoinnilla, jolla on vaikutusta taksaan.
Tosin saatava hyöty on kaikille osapuolille merkittävä.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Ypäjän kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä
muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut (rakennusvalvontataksa)
on tullut voimaan 1.2.2016, (kv 17.12.2015). Myös viimeisintä vuoden
2015 rakennusvalvontataksan päivitystä toteutettiin seudun kuntien yhteistyönä. Käytännössä seutukuntien taksat olivat tuolloin yhteneväisiä, lukuun ottamatta Humppilan kuntaa, joka ei silloin uusinut taksaansa. Vuonna 2019 Humppilan kunta uudisti rakennusvalvontataksan, joka tuli voimaan 1.6.2019.
Kuntaliitto on laatinut vuonna 2012 selvityksen sekä rakennesuosituksen
rakennusvalvontataksoista. Forssan kaupunkia lukuun ottamatta, muissa
kunnissa taksan rakenne on kuntaliiton rakennesuosituksen mukainen.
Kuntaliitto ei anna suosituksia maksuperusteista. Luvan maksu perustuu
MRL 145 §:ään, jonka mukaan luvanhakija on velvollinen suorittamaan
tarkastus- ja valvontatehtävästä maksun. Lähtökohtaisesti maksu ei ole
kunnan verovaroilla katettava, vaan määritetyn maksun tulisi kattaa luvasta aiheutuvat kulut. Maksun kattavuus kuluista vaihtelee vuosittain ja kunnittain, on arviolta n. 20 % - 40 %. Selvityksestä ilmenee, että alhainen
rakennuslupamaksu ei toimi vetovoimatekijänä kunnille. Kuntaliiton viimeisin rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksana
mallipohja 2012 löytyy; https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2012/1453rakennusvalvontaviranomaisen-tehtavien-maksuperusteet-ja-taksanmallipohja-2012.
Seurantaryhmän kokouksessa päädyttiin valmistelun osalta siihen, että
seudullisessa yksikössä valmistellaan muutosehdotukset, jotka tuodaan
kuntiin tarkasteltavaksi.
Kunta päättäessään ryhtyä rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontataksan uudistyöhön, antaa kunta päätöksessään molempien osalta tavoitteet
uudistustyölle.
Valmistelija:

Raimo Huotelin, rakennustarkastaja, p. 040 540 5486
raimo.huotelin (at) forssa.fi

Tj Päätösehdotus:

Rakennuslautakunta merkitsee rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvonta
taksan uudistamiseen liittyvän selvityksen tietoonsa saatetuksi ja päättää
käynnistää Ypäjän kunnan rakennusjärjestyksen ja valvontataksan uudistamistyön.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut esille tulevat asiat
Todettiin, että rakennuslautakunnan seuraava kokous on lokakuussa, tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin.

Valmistelija:
Tj Päätösehdotus:
Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:
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Lautakunta merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatiKieltojen perusteet
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:27,28,29,30,31,35,36
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
_______________________________________________________

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/
hankintaoikaisun.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite:
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 viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun
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pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valitusosoitus
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Faksinumero:0295642269
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:
Valitusaika 30 päivää
_______________________________________________________
Hallintovalitus, pykälät: 32,33
Valitusaika 30 päivää
Päätöksen antopäivä on 23,9.2020
_______________________________________________________
Muu valitusviranomainen,
Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4.krs. 65100 Vaasa
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Pykälät:34
Valitusaika 30 päivää
_______________________________________________________
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
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valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero
Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero
Pykälät:

Oikeudenkäyntimaksu

Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
asian
vireillepanija
ja
maksu
on
valituskirjelmäkohtainen.

Valitus markkinaoikeudelle

Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 000
euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu
on 6 000 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016)
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, se
jää tutkimatta tai se jää sillensä.

Lisätietoja
1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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