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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
Kokousaika: 25.2.2021 klo 18.00 – 18.35 
Kokouspaikka: Kunnantalo, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
 
 
 
Läsnäolo: 
 

Rakennuslautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Timo Laine Rakennuslautakunnan puheenjohtaja  Jukka Aaltonen 

 Olli-Pekka Kaunela Rakla vpj.  Maurits Hietamäki 

 Jukka Hyrsylä    Mirja Jokio 

 Mikko Vähämäki   Jouni Paloposki 

 Riina Levander   Kristiina Seppä  

 Sari Airo   Outi Heikkilä 

 Virve Saarikoski   Markus Hollo 

 
Muut 
 

 Markku Saastamoinen  Kunnanhallituksen puheenjohtaja 

 Pirkko Herd Kunnanhallituksen edustaja 

 Tatu Ujula  Kunnanjohtaja 

 Jouko Käkönen Tekninen johtaja 

 Raimo Huotelin Rakennustarkastaja 

   

  
  

 
Vakuudeksi    
    
    
 Timo Laine  Jouko Käkönen 
 Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus   
   
    
    
 Olli-Pekka Kaunela  Jukka Hyrsylä 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 2   

    
   Tuomas Rautio 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

RAKLA 1 § 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. 
 
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 19.2.2021  
 

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

taiseksi. 
 
Rakennuslautakunnan kokouskutsu liitteineen lähetetään sähköisesti jä-
senille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle, 
kunnanjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä perjantaina, kuitenkin 
siten, että kiireellisissä tapauksissa lyhyempikin kutsumisaika on mahdol-
lista.  

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
RAKLA 2 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat 

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

suvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävä-
nä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen 
nähtävänä pidosta. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 17 § mukaan toimielimen pöytäkirja tar-
kastetaan ja allekirjoitetaan toimielimen päättämällä tavalla; kokousta seu-
raavaan keskiviikkoon mennessä. 

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

samalla ääntenlaskijoina. 
 
Rakennuslautakunnan kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kun-
talain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla os. 
www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat ja pöytäkirjat kokousta seuraavan viikon 
torstaina klo 12.00 alkaen.  
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
torstaina 4.3.2021 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kun-
nanviraston palvelupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen 
yleisesti tietoon torstaina 11.3.2021, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika 
alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
RAKLA 3 § 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. 

 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 5 
Rakennuslautakunta  25.2.2021  1/2021 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

 
RAKLA 4 § 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 10.11.2020 – 31.12.2020,17 
kpl ja 1.1.2021 – 11.2.2021, 7kpl,  
 

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

päätökset 10.11.2020 – 11.2.2021 väliseltä ajalta. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
RAKLA 5 § Saapuneet asiakirjat 

 
Selostus: Asiakirjat: 

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

- Kannisto Ari, 20.11.2020 
- Klemelä Mari ja Heikki, 12.1.2021 
- Käpylä Taneli, 20.1.2021 
- Närvänen Petri, 25.1. 

 
- Vuosiyhteenveto 2020 ns. nitraattiasetuksen 1250/2014 mukaisista 

ilmoituksista Hämeen ELY-keskukselle 11.1.2021. 
 

- Kehotus jakeluaseman toiminnan saattamiseksi lainmukaiseen ti-
laan, SEO Annantie, 2.2.2021 

- Kehotus jakeluaseman toiminnan saattamiseksi lainmukaiseen ti-
laan, SEO Turuntie, 2.2.2021 

- Hämeen ELY-keskuksen päätös 22.12.2020 peruskuivatusavus-
tuksen myöntämisestä, Kuusjoen latvauomien peruskunnostus-
hanke 

- Tarkastusmuistio Jan Ankelo Ky, 17.12.2020 
- Tarkastusmuistio Ulla ja Ari Kannisto, 24.11.2020 
- Selvityspyyntö ja selvitys roskaantumisesta kiinteistöllä 981-404-4-

296 
- Selvityspyyntö ja selvitys roskaantumisesta kiinteistöllä 981-404-1-

165 
-  

Valmistelija: Henna Pirhonen, ympäristötarkastaja, p. 03-4141 5271 
  
Tj päätösehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi saatetuksi saapuneet asiakirjat.   
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
RAKLA 6 § Forssan seudullisen rakennusvalvonnan- ja ympäristönsuojelun toi-

mintakatsaus 2020  
 

Selostus: Forssan kaupunki on vastannut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun 
tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja 
Ypäjän kunnissa vuoden 2019 alusta lähtien. Yhteistoimintasopimuksen 
mukainen seurantaryhmä on kokoontunut kahdesti vuoden 2020 aikana. 
 
Lähes koko vuoden toimintaan on vaikuttanut maailmanlaajuinen pandemia-
tilanne. Asiakaspalvelua ja työntekotapoja on kehitetty. Etätyötä on tehty 
mahdollisuuksien mukaan ja mm. asiakkaiden kanssa on neuvoteltu video-
puheluiden avulla. 
 
Asiakaspalvelun kehittämistä yhtenäisemmäksi, kuntarajat ylittäväksi, on 
jatkettu. Ohjeistusta, lomakkeita ja nettisivuja on päivitetty ja yhtenäistetty. 
Kaikkien viiden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi laadittiin päivitetty 
yhtenäinen luonnos. Kuntien päätöksenteossa määräykset kuitenkin jonkin 
verran muuttuivat. Niin ikään ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja maa-
ainestaksa uudistettiin seudullisesti. 
 
Seudullisessa rakennusvalvonnassa tehtiin rakennus- ja toimenpidelupa se-
kä muita maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia päätöksiä sekä 
ilmoitusmenettelynä käsiteltyjä ratkaisuja yhteensä 609 kappaletta. Raken-
nuslupien määrissä sekä laajuudessa esiintyy usein merkittäviäkin 
vuosittaisia kuntakohtaisia vaihteluita. Kokonaisuutena arvioiden aiempaan 
vuoteen verrattuna lupakäsittelyitä oli 63 kpl enemmän. 
Rakennuslupatoimenpiteistä aiheutuvia katselmuksia suoritettiin yhteensä  
1 143 kpl. Merkittävä kasvu viime vuoteen verrattuna johtuu mm. Jokioisten 
ja Ypäjän keskeneräisten lupien selvitystyöstä. 
 
Rakennusvalvonnan suoritteet vuodelta 2020 ovat: 
 
 
 

Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien lainmukaisen tilan selvittämistä jatkoivat 
ympäristönsuojelun harjoittelija ja projektityöntekijä yhdessä ympäristötar-
kastajien kanssa. Vuoden 2020 aikana lähetettiin kysely kahdeksalle pohja-
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Pöytäkirjan tarkastus: 

vesi- ja kahdelle ranta-alueelle yhteensä 203 kiinteistölle (suurin osa Tam-
melassa). Lisäksi otettiin yhteyttä niihin kiinteistöihin, jotka aiemmin eivät ol-
leet kyselyyn vastanneet. 
 
Ympäristönsuojelun numeerinen toiminnan tarkkailu ei kuvaa koko 
toimintaa, mutta alla olevassa taulukossa on esitetty tiettyjä mitattavia 
ominaisuuksia. Vaikka mitattavat toiminnot eivät ole keskenään 
vertailukelpoisia, niin kokonaisuutena voi arvioida, että toimintojen 
lukumäärä on kasvanut vuodesta 2019. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluun 
on kuulunut koko joukko neuvontaa ja opastusta sekä osallistumista laajasti 
pinta- ja pohjavesien suojelutoimiin. Mukana on oltu 
mm. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu ry:n vetämässä Loimijokea 
koskevassa vedenlaadun parantamiseen tähtäävässä hankkeessa 

 
 

Seudullinen ympäristönsuojelu
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Ympäristölupa, -ilmoitus tai rekisteröinti 12 9 2 4 3 30 25

Maa-aineslupa tai yhteislupa 1 1 2 0 0 4 5

Jätelain 100 § mukainen päätös 1 1 1 1 1 5 3

Vesihuoltolain muk.vap.päätökset 1 25 0 42 1 69 10

YSL:n muk. Jätevesipäätökset 2 1 4 9 4 20 0

YS-määräysten soveltamispäätös 0 0 0 0 0 0 7

Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset 6 4 4 8 7 29 29

Maastoliikennelain mukainen asia 1 0 0 2 0 3 0

Koeluontoinen toiminta 1 0 0 0 0 1 0

Lausunnot ESAVI 5 0 0 0 0 5 13

Lausunnot muut viranomaiset, mm. kaavalausunnot 1 1 1 1 0 4 24

Ymp.taksa, maa-ainestaksa päätös 2 3 2 2 2 11

Ympäristönsuojelumääräykset päätös 3 3 3 4 3 16

Muu ymp.suojelun valmistelema asia 9 5 5 9 4 32

YSL lupavelvollisten yritysten tarkastukset 15 10 2 4 9 40 32

Maa-aines-lupavelvollisten kohteiden tarkastukset 0 0 1 19 0 20 17

Muut tarkastukset, mm. roskaantumiset 8 7 1 9 8 33 21  
 
 
 

 
Kunnan myöntämien ympäristölupa, -ilmoitus ja rekisteröintikohteiden kokonais-
määrässä on selvää kasvua vuoden takaiseen. Vuonna 2019 kokonaismäärä oli 
163. 
 

Valvottavat laitokset 31.12.2020 Fo
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Yhteensä

Ympäristölupa tai -ilmoitus tai rekisteröinti -kohde 51 39 27 43 32 192

Maa-ainestenotto 5 5 12 19 2 43

Valtion ympäristölupakohde 18 4 5 7 3 37

yhteensä 74 48 44 69 37 272  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 

Maa-ainestenotto
44

Polttoaineiden 
varastointi

30

Jätteiden käsittely
20

Ampumarata
8

Energiantuotanto
6

Mineraalituotteet
6

Liikenne
2

Muu toiminta
3

Sika
58

Nauta
36

Siipikarja
8

Lammas
4

Turkiseläin
2Hevonen

1

Useita eläinlajeja
5

Eläinsuojat
114

Forssan seudullisen ympäristönsuojelun
valvottavat laitokset, 235 kpl 

 
 

 
 
 

 
 

Valmistelija: Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,  
puh. (03) 4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi 
 

  
Tj päätösehdo-
tus: 

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi Forssan seudullisen rakennusvalvonnan ja 
ympäristönsuojelun vuoden 2020 toimintakatsauksen. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
RAKLA 7 § Rakennusjärjestyksen seudullinen yhtenäistäminen ja päivittäminen  

 
Selostus: Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yksikön kun-

nissa on päätetty ryhtyä rakennusjärjestyksen yhtenäistämistyöhön. 
Samassa yhteydessä päivitetään lainsäädännöstä johtuvat lisäys-
tarpeet. Yhtenäistämis- ja päivittämistyö koskee Forssan kaupungin, 
Tammelan, Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan kuntien rakennusjärjes-
tyksiä. Rakennusjärjestyksen yhtenäistämisen ja päivittämisen val-
mistelu toteutetaan Forssan seudullisessa rakennusvalvonnan yksi-
kössä. Valmisteluvaiheet etenevät seudullisesti kuntien kesken sa-
manaikaisesti. 
 
Seudullisessa rakennusvalvonnassa on valmisteltu liitteenä 1 oleva 
rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä ja päivittämistä koskeva osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). 
 
Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatetta-
va mitä MRL 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja MRL 65 
§:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmassa käydään läpi päivitystyön tavoit-
teet, vaiheet, tavoiteaikataulu ja miten vuorovaikutus toteutetaan. 
OAS pidetään nähtävillä koko päivitystyön ajan. OAS tarkentuu ja 
päivittyy suunnitteluprosessin aikana. 
 
Kunta ilmoittaa käynnistysvaiheen mukaisesti yhtenäistämis- ja päi-
vitystyön vireille tulosta ja asettaa liitteen mukaisen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtäville. Osallisilla on 30 päivän ajan mah-
dollisuus esittää OAS:sta kirjallinen mielipide. Tarvittavat ilmoitukset 
lehtiin ja kuulutukset toteutetaan yhteisesti ja samanaikaisesti seu-
tukuntien rakennusvalvontaviranomaisten OAS:n käsittelyiden jäl-
keen. 
 
Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osoite-
taan Forssan seudulliseen rakennusvalvontaan, Turuntie 19, 30100 
Forssa tai sähköpostitse rakennusvalvonta@forssa.fi. 
 
 

Valmistelija: Jukka Laaksonen p. 03-4141 5320 tai jukka.laaksonen(at)forssa.fi. 
 
 

  
Tj Päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää kuuluttaa rakennusjärjestyksen päivi-

tystyön vireille tulosta sekä asettaa yhteisesti ja samanaikaisesti 
seutukuntien kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 
nähtäville. Osallisilla on 30 päivän ajan, nähtävänä olopäivästä lu-
kien, mahdollisuus esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
kirjallinen mielipide. 
 
 

  

mailto:rakennusvalvonta@forssa.fi
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

RAKLA 8 § Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta / Suomen
 Pakkauskierrätys RINKI Oy 

 
Selostus: Jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus ammattimaisesta keräystoiminnasta 

jätehuoltorekisteriin. 
 
Ilmoituksen tekijä 
 
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 
Tynnyrintekijänkatu 1 C 
00580 Helsinki 

 
Y-tunnus: 1109694-1 
Yhteyshenkilö: Juho Tanttula, puh. 050 306 6769,  
juho.tanttula(at)rinkiin.fi 

 
Ilmoituksen vireilletulo ja sisältö 

 
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (jatkossa RINKI Oy) on toimittanut 
Ypäjän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätelain 100 §:n mukaisen 
ilmoituksen ammattimaisen jätteen keräystoiminnasta. Ilmoitus on 
toimitettu alun perin helmi-maaliskuussa 2017. Koska ilmoitus on jäänyt 
tuolloin käsittelemättä, toimitti RINKI Oy seudullisen ympäristönsuojelun 
ympäristötarkastajan pyynnöstä uuden ilmoituksen 19.1.2021.  

 
Kyseessä on tuottajan/tuottajayhteisön järjestämä keräys, jossa kerätään 
tuottajavastuun piiriin kuuluvia jätteitä (kotitalouksissa syntyvät 
pakkausjätteet). 

 
RINKI Oy:llä on Ypäjän kunnan alueella yksi jätteen keräyspiste, jossa 
kerätään kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia sekä metallia. Piste sijaitsee 
osoitteessa Perttulantie 5.  
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 seudullisessa 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 
kohdassa tarkoitettuun jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä 
harjoitetaan.  

 
Ilmoituksessa on oltava toiminnan jätehuoltorekisteriin merkitsemistä 
varten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta ja toiminnasta, kuten 
kerättävistä jätteistä, jäteastioista ja vastaanottopaikkojen sijainnista. 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on ilmoitettava 
jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä ilmoituksen tekijälle. Ilmoituksen 
johdosta ei tehdä hallintopäätöstä, eikä siihen voi hakea muutosta. 

 
Käsittelymaksu 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Ypäjän kunnanvaltuuston 16.5.2002 hyväksymän 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (16.5.2002, § 14) mukaisesti asian 
käsittelystä ei peritä maksua. Koska ilmoitus on alun perin toimitettu 
kuntaan vuonna 2017 ja asia on jäänyt käsittelemättä 
toiminnanharjoittajasta riippumattomista syistä, noudatetaan 
käsittelymaksun määräämisessä tuolloin voimassa ollutta taksaa. 
(YSL 205 §) 

 
 

 
Valmistelija: 

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

  
Tj päätösehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee RINKI Oy:n ilmoituksen mukaisen jätteen 

ammattimaisen keräystoiminnan jätehuoltorekisteriin jätelain 100 § ja 142 
§ mukaisesti.  
Lisäksi rakennuslautakunta kehoittaa RINKI OY:n aloittamaan Ypäjän  
pakkauskierrätyspisteessä myös muovipakkausten keräys toiminnan  
mahdollisimman pian. 
Asian käsittelystä ei peritä maksua. 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: 
 
Muutoksenhaku: 
 
 
 
 
 
 
Jakelu 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Rekisteröintiasian käsittelystä ei voi valittaa eikä tehdä oikaisuvaatimusta, 
koska kyseessä on kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista  
päätöstä eikä anneta määräyksiä. Rekisteröintiasian käsittelystä  
perittävästä maksusta voi tehdä perustevalituksen se, joka katsoo, että  
julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti.   
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, sähköisesti 
  
RINKI Oy, pöytäkirjaote 
Forssan jätelautakunta, sähköisesti 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, sähköisesti 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, ympäristöterveydenhuolto, 
sähköisesti 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

RAKLA 9 § Rakennuslupahakemus emolehmäkasvattamo/Taneli Käpylä 
 

Selostus: Kiint tunnus  981-404-3-8 
Lupatunnus  981-2021-8 
Osoite:  Palikkalantie 147  32100 YPÄJÄ 
Hakija: Taneli Käpylä 
 
Taneli Käpylä on jättänyt rakennuslupahakemuksen emolehmäkasvatta-
mopihatolle Palikkalan kylään ja  Pietilän tilalle. 
Tilan pinta-ala on 28,6252  hehtaaria ja alueella ei ole voimassa olevaa 
kaavaa. 
Suunnitellun rakennuksen pinta-ala on 1105 m2  ja tilavuus 7630 m3. Ker-
rosluku on 1.  
Naapurien kuuleminen on suoritettu, eikä naapureilla ollut huomautetta-
vaa. 
Suunnitelmat ovat liitteinä. 
 
Liitteet: 
Pääpiirustukset, liite 2 
Karttaote, liite 3 
Rakennuslupapäätösehdotus, liite 4 
 
Rakennustarkastajan lausunto: 
Rakennuslupa myönnetään päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
 

Valmistelija: Rakennusvalvonnan sihteeri Arja Malin p 050 413 1178 
Rakennustarkastaja Raimo Huotelin p 040 5405486 
 

  
Tj päätösehdotus: Lautakunta päättää myöntää rakennusluvan 981-2021-8 liitteenä olevan 

lupapäätösehdotuksen mukaisesti. 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

RAKLA 10 § Muut asiat 
 

Selostus: Rakennuslautakunnan seuraava kokous pidetään, kun rakennusjärjestys 
luonnos tulee lautakunnan käsittelyyn, ajankohta päätetään myöhemmin. 
  
Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seurantaryhmän 
palaveri pidetään torstaina 4.3.2021.  
 

Valmistelija:  
 

  
Päätösehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee asiat tietoon saatetuksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
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: 
1,2,3,4,5,6,7,10 
______________________________________________________ 
 
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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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
 
 
 
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: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät:8,9 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjel-
mä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 

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

 
 
 
 
 
 

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

 

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

 

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

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 
1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 

 
 
 


