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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
Kokousaika: 22.11.2021 klo 18.00 – 18.54 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
 
 
 
Läsnäolo: 
 

Teknisen lautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Heli Kantonen-Heikkilä puheenjohtaja  Aaro Järvelä 

 Heikki Levomäki vpj.  Miika Lehtinen 

 Piia Maria Heikkilä   Sari Airo 

 Jouni Lähde   Mirja Jokio 

 Voitto Davidsson   Markku Heikkilä 
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 Matti Alanko kh pj  

 Eeva Lehtonen kh ed  

 Tatu Ujula kj  

 Nuvan ed  

 Jouko Käkönen, tj  
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 Heli Kantonen-Heikkilä  Jouko Käkönen 
 Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus   
   
    
    
 Piia Heikkilä  Mirja Jokio 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 9   

    
   Tuomas Rautio 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

LUPAJAOSTO 8 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielimen kokous pide-
tään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem-
mistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 122 §:n 
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asi-
oiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä. 
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille 
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 127 § 
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä 
sijaansa. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltai-
nen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 131 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 
läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty teknisen lautakunnan lupajaoston 
jäsenille ja läsnäolo luettelossa mainituille muille sähköisesti 17.11.2021. 

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

taiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 9 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat 

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

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

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

samalla ääntenlaskijoina. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä torstaina 
25.11.2021 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanvi-
raston palvelupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen ylei-
sesti tietoon torstaina 2.12.2021, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika 
alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Piia Heikkilä ja Mirja Jokio 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 10 § Käsittelyjärjestys 

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

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

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

 
LUPAJAOSTO 11 § Saapuneet asiakirjat 

 
Selostus Asiakirjat: 

− Kanta- ja Päijät-Hämeen maankäytön hiilinielut ja -varastot -
raportti, Hämeen liitto 27.5.2021. 

 

− Tarkastusmuistio 6.9.2021 ja vastine 15.10.2021: SEO Turuntie 
134. 

 

− Tarkastusmuistio 6.9.2021 ja vastine 15.1.02021: SEO Annantie.  
 

− Tarkastusmuistio liittyen kiinteistön 981-403-2-19 roskaantumi-
seen. 

 

− Tarkastusmuistio ja siivouskehotus liittyen kiinteistön 981-402-7-
312 roskaantumiseen. 

 

− Siivouskehotus liittyen kiinteistön 981-404-4-165 roskaantumi-
seen. 

 

− Siivouskehotus liittyen kiinteistön 981-403-4-42 roskaantumi-
seen. 

 

− Hämeen ELY-keskuksen tarkastusmuistio liittyen Letkunsuon 
turvetuotantoon 3.8.2021. 

 

− Hämeen ELY-keskuksen tarkastusmuistio liittyen Varsansuon 
turvetuotantoon 3.8.2021. 

 

− Jätelain 100 §:n mukainen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ilmoi-
tus jäteastioiden muuttumisesta. 
 

− KVVY Loimijoen yhteistarkkailu vuonna 2020  
 

− Hämeen ely-keskus lausuntopyyntö 11.10.2021 koskien Hämeen 
haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030- luonnosta 

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

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

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

 
LUPAJAOSTO 12 § Viranhaltijapäätökset 

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

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

 
Lupajaoston kokouksessa ovat nähtävänä oheismateriaalin mukaiset ra-
kennustarkastajan rakennuslupa päätökset lupanumerot 35 ja 36 2021.  

 
 

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

Lupajaosto merkitsee tietoonsa saatetuksi rakennustarkastajan rakennus-
lupa päätökset lupanumerot 35 ja 36 2021 ja päättää, ettei niitä oteta lupa-
jaoston käsiteltäväksi. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 13 § Ympäristösuojelun valvontasuunnitelma ja -ohjelma 2022 - 2024 

 
Aiempi käsittely:   
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja – asetuksen (713/2014) mukaan kun-

tien on laadittava säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma, joka 
sisältää tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisvaaraa aiheuttavista 
toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja kei-
noista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinar-
vioinnin perusteet sekä viranomaisten yhteistyö. Lisäksi valvontaviran-
omaisen on jätelain (646/2011) mukaan laadittava suunnitelma jätteen 
ammattimaisen keräystoiminnan ja jätteen kansainvälisten siirtojen valvo-
miseksi. Lisäksi vesilain (587/2011), vesihuoltolain (119/2001) ja maa-
aineslain (555/1981) mukaisten asioiden käsittely edellyttää tarkastuksia. 
 
Ympäristönsuojelun valvonta jakautuu ennakkovalvontaan ja jälkivalvon-
taan. Ennakkovalvontaan kuuluvat ympäristön pilaantumisen vaaraa ai-
heuttavien toimintojen lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyt. Jälkival-
vontaan kuuluvat hakemusten ja ilmoitusten johdosta tehtyjen päätösten 
noudattamisen valvonta, normivalvonta sekä haittaa kärsivien asianosais-
ten tekemien ilmoitusten käsittely. Valvontasuunnitelmassa keskitytään 
tarkastusten suunnitelmalliseen järjestämiseen. 
 
Valvontasuunnitelman tavoitteena on kehittää ja tehostaa toimintaa suun-
taamalla valvontaa ympäristövaikutuksiltaan merkittäviin toimintoihin. Val-
vontatarkastusten suuntaamisen arvioinnissa on otettu huomioon kunkin 
toiminnan riskialttius. Tähän vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi toimin-
nasta aiheutuvat päästöt, toiminnassa käsiteltävien vaarallisten kemikaa-
lien määrät, jätteiden määrä ja niiden vaarallisuus, toiminnassa todetut 
puutteet, pilaantumisen todennäköisyys ja ympäristön herkkyys. 
 
Viranomaisen on alueellaan laadittava myös säännöllistä tarkastustoimin-
taa varten myös erillinen valvontaohjelma. Valvontaohjelmassa on oltava 
tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistuvista säännöllisistä valvonta-
toimista. Valvontaohjelman laitosluettelo ei ole julkinen, koska yksityiskoh-
taisen toimenpide- ja kohdeluettelon julkistaminen saattaa heikentää val-
vonnan tavoitteiden toteutumista.  

 
Valvontaohjelmassa mainittujen ympäristöluvan saaneiden, rekisteröityjen 
ja ilmoitusmenettelyyn kuuluvien laitosten ja toimintojen valvontatarkas-
tuksista voidaan periä ympäristönsuojeluviranomaisen taksapäätöksessä 
mainittu valvontatarkastusmaksu. 
 
Ympäristönsuojelulain mukainen laatimisvelvollisuus ei edellytä hallinto-
päätöksen tekemistä, joten valvontasuunnitelma ja -ohjelma tuodaan ym-
päristönsuojeluviranomaiselle tiedoksiantoasiana.  
 
Ypäjän kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma on viimeksi päivi-
tetty 2018 (Rakla 4.10.2018 § 28). 
 
Ympäristönsuojelulain mukaan valvontasuunnitelma on tarkistettava 
säännöllisesti. Sen sijaan jätelain mukaan valvontasuunnitelma on arvioi-
tava uudelleen vähintään joka kolmas vuosi. Tästä johtuen Forssan seu-
dullisen ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja -ohjelma on laadittu 
vuosille 2022-2024 ja on liitteenä 2 . 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

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

henna.pirhonen(at)forssa.fi 
 

  
Tj.päätösehdotus: Lupajaosto merkitsee tiedokseen Forssan seudullisen ympäristönsuojelun 

valvontasuunnitelman ja -ohjelman 2022-2024. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 14 §  Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaiseen ilmoituk-

seen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Tmi Emma Hjerp-
pe / Murskan Paratiisi 

 
Selostus: Asia 

Tmi Emma Hjerppe / Murskan Paratiisi on tehnyt Ypäjän kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle ilmoituksen ympäristönsuojelulain 118 § mu-
kaisesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. . Ilmoitus 
koskee kesällä 2021 järjestettäviä ulkoilmakonsertteja Murs-kan Paratii-
sissa, kiinteistöllä 981-402-3-79, osoitteessa Turuntie 385, Ypäjä. 
 
Ilmoituksen tekijä 
Tmi Emma Hjerppe / Murskan Paratiisi  
Turuntie 385 
32100 Ypäjä 
Yhteyshenkilö: Jari Holopainen 

 
Toiminnan ilmoitusvelvollisuus 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan 
on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus 
rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää 
aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on 
syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. 

 
Viranomaisen toimivalta 
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan viranomaisen on ilmoituksen joh-
dosta annettava päätös. Ypäjän teknisen lautakunnan lupajaosto on Ypä-
jän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

 
Asian Vireilletulo 
Ilmoitus on saapunut Ypäjän ympäristönsuojeluviranomaiselle 2.6.2021. 

 
Melua aiheuttava toiminta 
Melua aiheuttavat ulkoilmakonsertit. Tapahtumia on päivämäärinä 
3.7.2021, 9.7.2021, 30.7.2021, 31.7.2021, 14.8.2021, 28.8.2021 sekä 
mahdollisesti 10.7.2021. Tapahtumien ajankohta on klo 21–01. Ilmoituk-
sen mukaan tapahtumapaikalla ei ole lähinaapureita alle 500 metrin etäi-
syydellä ja konsertit järjestetään montussa. Naapureita tiedotetaan melua 
aiheuttavista tapahtumista n. kilometrin etäisyydelle tapahtuma-alueesta. 

 
Asian käsittely 
Meluilmoituksesta on tiedotettu julkisesti kuuluttamalla Ypäjän kunnan ja 
Forssan kaupungin internet-sivuilla 7.6.–21.6.2021. Meluilmoitus on ollut 
kuulutusajan nähtävillä Forssan kaupungin internetsivuilla. Lisäksi ilmoi-
tuksesta on kuultu lähinaapureita kirjeitse n. 750 m etäisyydellä tapahtu-
mapaikasta. 

 
Meluilmoituksesta jätettiin naapurikuulemisen seurauksena kaksi muistu-
tusta: 
-MH:n muistutuksessa pyydetään ympäristönsuojeluviranomaista asetta-
maan toiminnalle meluraja, sekä todetaan esiintymislavan sijaitsevan mä-
en päällä eikä montussa. Muistuttajan mukaan 9.7.2001 olleen tapahtu-
man soundcheck oli aiheuttanut kohtuutonta häiriötä.  
-AS:n muistutuksessa todetaan, että lähin naapuri on todellisuudessa n. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

250 metrin päässä ja että ilmoitukseen tulisi tarkentaa toiminnan vaikutus 
häiriintyvien kohteiden desibelitasoihin tulisi kirjata. Lisäksi muistutuksessa 
todetaan, että esiintymislava ei ole montussa. 

 
Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut suullisesti, että ei jätä vastinetta muis-
tutuksiin.  

  
Käsittelymaksu 
Hakijalta peritään Ypäjän kunnalle asian käsittelystä aiheutuvat kulut ym-
päristölautakunnan taksapäätöksen (kv. 1.10.2020 § 26) mukaisesti. Tak-
san 1–3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 118 § mukaisen ilmoituk-
sen käsittelystä peritään 200 euroa. (YSL 205 §) 

 
Perustelu 
Toiminnanharjoittaja on jättänyt meluilmoituksen YSL 118 §:n mukaisesti 
vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Lain mukaisesti 
toiminta on voitu järjestää ilmoituksen mukaisena, vaikka päätöstä asiaan 
ei ole annettu. 

 
Viranomaisen on ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan annettava me-
luilmoituksen johdosta päätös. Päätöksessä on annettava tarpeelliset 
määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäise-
miseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvolli-
suuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä 
toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille. 

 
Muistutuksia ei ilmoituksen mukaisen toiminnan jo päätyttyä ole tarpeen 
huomioida, toiminnanharjoittajan tulee vastaavan toiminnan osalta jatkos-
sa huolehtia ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122 § 
 

  
Valmistelija: Ympäristötarkastaja Ilari Patamaa, puh. (03) 4141 5324 tai  

ilari.patamaa(at)forssa.fi 
 

  
Tj Päätösehdotus: Ypäjän teknisen lautakunnan lupajaosto päättää hyväksyä Tmi Emma 

Hjerppe / Murskan Paratiisin tekemän ympäristönsuojelulain 118 §:n mu- 
kaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  
Ilmoituksen mukainen toiminta on jo päättynyt, joten määräyksiä ei ole  
tarpeen antaa. 
  
Asian käsittelystä peritään taksan mukaisesti 200 euroa. 
  
Päätöksen antopäivä: 29.11.2021. 

 
Muutoksenhaku 

 
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän 
päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen antopäiväs-
tä 6.12.2021.  
Viimeinen valituspäivä on 5.1.2022 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
Jakelu: Päätös 

Tmi Emma Hjerppe / Murskan Paratiisi 
 

Ilmoitus Päätöksestä  
Kirjallisesti kuullut asianosaiset 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

LUPAJAOSTO 15 § Teknisen lautakunnan lupajaoston talousarvio 2022 
 

Aikaisempi käsit-
tely: 

Lupajaosto 14.10.2021 § 7 
Teknisen lautakunnan lupajaosto tutustui kuluvan vuoden talousarvioon ja 
kävi keskustelun vuoden 2022 talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja 
niihin liittyvistä mittareista.  
Todettiin, että rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen talousarvio käsitel-
lään teknisen lautakunnan talousarvion laadinnan yhteydessä 
Päätösehdotus: 
Teknisen lautakunnan lupajaosto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
Päätös:  
Päätösehdotus hyväksyttiin 

Selostus: Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarvioehdotustaan 3.11.2021 pitä-
mässään kokouksessaan. Kokouksen jälkeen talousarvioehdotusta on 
joiltakin osin karsittu. Teknisen lautakunnan lupajaoston talousarvioehdo-
tus esitellään tarkemmin kokouksessa, liite 3.   

Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Teknisen lautakunnan lupajaosto merkitsee vuoden 2022 talousarvioehdo-

tuksen tietoonsa saatetuksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

LUPAJAOSTO 16 § Muut asiat 
 

Selostus: Tieliittymien sijainti 
  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus:  
  
Käsittelystä: Lupajaosto keskusteli rakennuspaikan tieliittymän lupatarpeesta, luvan 

antajasta ja liittymän sijainnista. Joitakin tonttiliittymiä todettiin olevan nä-
kemien kannalta haasteellisissa paikoissa, josta aiheutuu turvallisuus riski 
yleiselle tielle käännyttäessä.  

  
Päätös: Asia merkittiin tietoon saatetuksi. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot 

  
Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy-
täntöönpanoa. 
 
Pykälät: 8,9,10,11,12,13,15,16 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit-
tamalla. 
 
Pykälät:  
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 
Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja posti-
osoite: 
 
Ypäjän kunta 
Tekninen lautakunta, lupajaosto 
Perttulantie 20 
32100 Ypäjä 
puhelin: https://www.ypaja.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti:kunta@ypaja.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 6 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Ypäjän kunnan kirjaamoon määräajan vii-
meisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

 

mailto:kunta@ypaja.fi
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perustei-
neen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

Valitusosoitus 
Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Ympäristönsuojelulain nojalla tehty päätös, pykälät 14, valitusviranomainen 
Vaasan hallinto-oikeus, osoite ja postiosoite 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

 

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

 

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

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 
1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 

 
 
 
 


