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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

TEKLA 60 § 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 jäsenille ja 
läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 26.11.2021. 

  
Valmistelija:  
  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-

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

 
TEKLA 61 § 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:  
  
Päätösehdotus: Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat 

samalla ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja on tarkastettavissa keskiviikkona 8.12.2021 kunnanviraston 
palvelupisteessä. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä torstaina 9.12.2021 
klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palve-
lupisteellä klo 12.00 - 15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
torstaina 16.12.2021, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kristiina Seppä ja Timo-Mikael Sivula 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 62 § 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. 

  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 63 § Saapuneet asiakirjat 

 
Selostus Asiakirjat: 

− FSHKY Tarja Andersson, vesihuoltolaitoksen valvontasuunnitelman 
mukainen tarkastus 8.11.2021 

− As Oy Ypäjän Kartanonmäki, ilmoitus asunto osakkeen myynnistä, 
18.11.2021 

− Jareks Oy, Annantie 2 alueen käyttölupasopimus 8.11.2021 

− Hämeen Poliisilaitos, ilmoitus tutkinnan keskeyttämisestä, 2.11.2021 

−   
  
Valmistelija:  
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne 

tarvittavilta osiltaan toimeksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 64 § 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. 

 
Lautakunnan kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä teknisen johtajan ja 
toimistosihteerin päätöspöytäkirjat. 

 
 

  
Valmistelija  
  
Teklan pj:n pää-
tösehdotus: 

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen johtajan pää-
tökset 64 – 69 sekä toimistosihteerin päätökset 25 – 26 ja päättää, ettei 
ym. päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 65 § Metsähakkuut Aromaan tilalla 

 
Aiempi käsittely: Tekla   3.11.2021 § 57 
 Aromaan metsätilan hakkuukelpoisille kuvioille on laadittu hakkuusuunni-

telma. Uudistushakkuun pinta-ala on yhteensä 1,3 ha joka koostuu kah-
desta eri kuviosta. Harvennushakkuiden pinta-ala on yhtensä 9,4 ha joka 
muodostuu kuudesta eri kuviosta. 
Hakkuusuunnitelma esitellään tarkemmin kokouksessa, suunnitelma on 
oheismateriaalina. 
Päätösehdotus: 
Tekninen lautakunta merkitsee hakkuusuunnitelmat tietoonsa saatetuksi ja 
hyväksyy ne. 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Selostus: Suunnitelman mukaisista hakkuista on pyydetty hakkuutarjoukset, liite 12. 
Yhteenveto saapuneista tarjouksista esitellään kokouksessa, liite 13. 

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä hinnaltaan korkeimman tarjouksen 

tehneen Metsäliiton tarjouksen.  
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 66 § Kadunpitopäätös 

 
Selostus: 

Maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus 
alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liiken-
netarve sitä edellyttää eikä kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole 
pidettävä kohtuuttomina kadun rakentamisella tyydytettävään liiken-
netarpeeseen verrattuna. 

Kadunpidon järjestäminen kuuluu pääosin kunnalle. Kiinteistölle 
kuuluvista kadunpitoon liittyvistä velvollisuuksista säädetään kadun 
ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetus-
sa laissa 669/1978 (kunnossapitolaki). 

Tontinomistajan velvollisuutena on mm.: 

• Pitää kunnossa tontille johtava kulkutie. 

• Katualueeseen kuuluvan enintään 3 metrin etäisyydelle tontin 

rajasta ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan 

ja ojan alueella roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja 

kasvillisuuden siistinä pitäminen. 

• Ilmoittaa kunnalle tai poliisille havaitsemistaan liikennettä 

vaarantavista kuopista ja muista vastaavista puutteista sekä 

ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi sillä alu-

eella, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana. 

• Kunnossapitolaissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun ka-

tu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutu-

neen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös 

(kadunpitopäätös) on tehty. 

Seuraavien katujen ja katuosuuksien osalta on katsottava kadunpi-
tovelvollisuuden syntyneen ja niiden tyydyttävän asemakaavan mu-
kaisen toteutuneen maankäytön tarpeen, joten niiden osalta tulee 
tehdä kadunpitopäätös. 

• Karrinmäentie 

• Kartanonkyläntien asemakaava osuus 200 m. 

• Poukkasillantie 

• Palikkalantien asemakaava osuus 250 m 

• Pajatie  

• Hossintie 

• Rassintie 

• Laineentie 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Tj päätösehdotus: 

a) tekninen lautakunta päättää tehdä kadunpitopäätöksen edellä 
mainituista kaduista ja katuosuuksista ja 

b) ilmoittaa päätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ja puh-
taanapitovelvollisuuden alkamisesta kirjeellä katujen ja katuosuuk-
sien varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille sekä 
Kartanonkylän yksityistien ja Palikkalan yksityisitien tiekunnille, siten 
kuin kuntalain 95§:ssä säädetään. 

  
Käsittelystä: Taneli Käpylä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 18.30 – 

18.45. 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

TEKLA 67 § Talousarvion toteuma 2021  
 

Selostus: Katsaus teknisen lautakunnan vuoden 2021 marraskuun tilanteen mukai-
seen talousarvion ja investointisuunnitelman toteumaan esitellään kokouk-
sessa.   

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talouskatsauksen tietoonsa saatetuksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

TEKLA 68 § Vesi ja viemäriverkoston saneeraus suunnittelu 
 

Selostus: Vuonna 2017 on laadittu Yleissuunnitelma Loimijoen paineviemärin ja ve-
sijohdon alituksen saneerauksesta. Suunnittelualueena oli Naiminpolun 
jätevesipumppaamon ja jätevedenpuhdistamon välinen johto-osuus. 
Sweco Oy:n laatima yleissuunnitelma on esityslistan oheismateriaalina. 
Yleissuunnitelman pohjalta on käynnistetty rakentamissuunnitelman laati-
minen. Suunnittelu kattaa pumppaamon saneeraussuunnitelman ja paine-
viemärin ja vesijohdon uusimisen ko. alueelta.  
Saneeraushanke esitellään tarkemmin kokouksessa. 
 

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee vesi- ja viemäriverkoston saneeraushank-

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

TEKLA 69 § Maanmittauslaitos, Caruna Oy 110 kV johtolinjan lunastuslupapäätös 
 

Aiempi käsittely: Tekla22.9.2021 § 42 
 
Maanmittauslaitos on tehnyt lunastuslupapäätöksen 18.8.2021 Caruna 
Oy:n hakemuksesta. Caruna Oy on pyytänyt 3.6.2020 päivätyllä hake-
muksella lupaa lunastaa pysyvä käyttöoikeuden supistus Jokioisten, 
Humppilan ja Ypäjän kuntien alueilla. Hakija omistaa ko. kunnissa 10,3 km 
pituisen Taipale – Ypäjä 110 kV voimajohdon. Johto on vuonna 1977 ra-
kennettu maanomistajien kanssa tehtyjen, määräaikaisiin vuokrasopimuk-
siin perustuen, Sopimusten mukainen 50 vuoden vuokra-aika on päätty-
mässä vuonna 2025.   
Voimajohto on rakennettu harustetuin puupylväin, joiden vaatima maa-
aluetarve on 30 metriä leveä johtoaukea sekä tämän molemmin puolin 10 
metriä leveät reunavyöhykkeet, jolla puuston korkeus on rajoitettu. 
Voimalinjan lunastusalue sijaitsee osittain Ypäjän kirkonkylän asemakaa-
va-alueella, eikä lunastusalue ole kaikilta osin vuonna 2019 vahvistetun 
asemakaavan mukainen. 
Lunastuslupapäätöksen käyttöoikeuksien rajoituksia koskevassa kohdas-
sa 4 todetaan mm.” Johtoaukealla, jonka leveys on 30 metriä, ei saa ilman 
erityistä lupaa kasvattaa puita eikä pitää rakennuksia tai kahta (2) metriä 
korkeampia muitakaan rakenteita tai laitteita, tavallisia aitoja lukuun otta-
matta. Rakennusraja sijaitsee 15 metriä johtoaukean keskilinjasta.” 
Asemakaava-alueella on lunastuslupapäätöksen mukaisella 30 m johtoau-
kealla sijaitsee osittain useita rakennuksia. 
Maanmittauslaitoksen lunastuslupapäätöksestä voi tehdä valituksen Hä-
meenlinnan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi 
saannista.  
Päätös on toimitettu Ypäjän kunnalle 13.9.2021. 
 
Päätösehdotus: 
Tekninen lautakunta päättä, että Maanmittauslaitoksen lunastuslupapää-
töksestä tulee tehdä valitus ja oikeuttaa teknisen johtajan käyttämään asi-
antuntijana valitusasiakirjan laadinnassa Kirkonkylän asemakaavan laati-
jana ollutta FCG Finnish Consulting Group Oy:tä. Ypäjän kunnan tavoit-
teena on voimajohdon siirtäminen asemakaavassa osoitetulle VL-alueelle 
ja ettei rakentamisrajoituksia muodostettaisi asemakaavassa rakentami-
seen varatuille rakennusalueille. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Selostus: Tekla 1.12.2021 § 69 
 
Ypäjän kunnan ja Caruna Oy edustajien kanssa käytyjen neuvottelujen 
jälkeen Caruna Oy on ilmoittanut siirtävänsä asemakaava-alueella sijait-
sevaa 110 kV johtolinjaa niin, ettei siitä muodostu johtolinjan saneerauk-
sen jälkeen rakennusrasitetta Papalintien varrella oleville kiinteistöille. Ca-
runan kirjelmä on pöytäkirjan liitteenä, liite 14. 
 
Kirjelmässään Caruna Oy toivoo myös että, Ypäjän kunta peruuttaisi 
Maanmittauslaitoksen lunastuslupapäätöksestä tehdyn valituksen Hä-
meenlinnan hallinto-oikeudesta.  

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää peruuttaa Maanmittauslaitoksen lunastuslu-
papäätöksestä MML/18438/0304/2020 tehdyn valituksen Hämeenlinnan 
hallinto-oikeudesta.  

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

TEKLA 70 § Teknisen lautakunnan seuraava kokous 
 

Selostus:  
  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus:  
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Lautakunnan seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 2.2.2022    
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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: 60,61,62,63,64,67,68,70 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit-
tamalla. 
 
Pykälät:65,66,69 
 
______________________________________________________ 
 
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 
Perttulantie 20 
32100 Ypäjä 
puhelin: https://www.ypaja.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti:kunta@ypaja.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 65,66,69 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

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

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

 
 
 
 
 


