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Kokousaika Tiistai 15.12.2020 klo 18.00 – 18.22 
Kokouspaikka Valtuustosali 
Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 

Markku Nikander, puheenjohtaja 
Jaana Heinämäki 
Kari Järvinen 
        
 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 
 

 
Kari Tasala, kunnaninsinööri, esittelijä 
Henna Pirhonen, ympäristötarkastaja, selostamassa  
pykälät 24 – 26 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 23 - 28 

Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti lupajaoston jäsenet Jaana 
Heinämäki ja Kari Järvinen. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Markku Nikander       Kari Tasala 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 16.12.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Jaana Heinämäki                 Kari Järvinen   

 
Pöytäkirja on pidetty 
yleisesti nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnanvirastossa 18.12.2020 klo 10.00–12.00 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Kunnaninsinööri 

 



JOKIOISTEN KUNTA kokouspäivämäärä sivu nro 

Tekninen lautakunta/ 
 lupajaosto 15.12.2020 62 4 

 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto  
    
    
    Lisätietoja: Kari Tasala 
                                           puh.  050-5925850 
                                 kari.tasala@jokioinen.fi 
 

 
Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Kanta- ja Päijät-Hämeen vesienhoidon ja me-
renhoidon yhteistyöryhmään vuosille 2021-2023 
 
Lupaj § 23 
15.12.2020 ASIA  

 
Hämeen ELY-keskus pyytää vuoden loppuun mennessä kuntia 
nimeämään jäsenen ja varajäsenen Kanta- ja Päijät-Hämeen 
vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmään vuosille 2021-
2023. Vuosina 2019-2020 Erja Klemelä on ollut varsinainen jäsen 
ja Niina Salminen-Åberg ollut varajäsenenä Forssan 
seutukunnissa (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä). 

 
Laki vesien - ja merenhoidosta korostaa kansalaisten ja eri 
etupiirien osallistumista itse lain toteuttamiseen. Vesienhoidon 
keskeisenä päämääränä on turvata kansalaisten 
vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen. Hämeessä toimii 
vesienhoitolain mukainen yhteistyöryhmä, joka koostuu 
keskeisistä vesien hoitoon ja käyttöön liittyvistä toimijoista Kanta- 
ja Päijät-Hämeen alueella. Ryhmän jäsenet edustavat erilaisia 
sidosryhmiä, joita ovat mm. kunnat, maakuntien liitot, 
teollisuuden, maa- ja metsätalouden sekä vesihuollon toimijat, 
vesialueiden omistajat, ympäristöjärjestöt ja vesistöjen käyttäjät. 
 

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

 
Esittelijä Kunnaninsinööri Kari Tasala 
 
Ehdotus Jokioisten kunta nimeää varsinaiseksi jäseneksi ympäristö-

päällikkö Niina Salminen-Åbergin ja varajäseneksi ympäristö-
tarkastaja Marika Sarkkisen Kanta- ja Päijät-Hämeen vesien-
hoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmään vuosille 2021-2023. 

 
Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
  päätösehdotuksen.  
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Nestemäisen polttoaineen jakeluaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojär-
jestelmään; jakeluasema Microm Oy, Keskuskatu 17, 31600 Jokioinen / SEO Monttu 
 
Lupaj § 24 
15.12.2020  ASIA 
 
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n mukainen ilmoitus nes-

temäisen polttoaineen jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäris-
tönsuojelun tietojärjestelmään.  

 
 Ilmoituksen tekijä 
 
 Microm Oy 
 Y-tunnus: 2925730-1 
 Postiosoite: Keskuskatu 17, 31600 Jokioinen 
 
 Ilmoitettava toiminta 
 
 SEO Monttu / Microm Oy 
 Kiinteistötunnus: 169-408-1-1432 
 Käyntiosoite: Keskuskatu 17, 31600 Jokioinen 
 
 Ilmoituksen vireilletulo ja sisältö 
 
 Microm Oy on toimittanut olemassa olevan polttonesteiden jakelu-

aseman rekisteröinti-ilmoituksen 26.11.2020. Tietoja täydennettiin 
30.11.2020 puhelimitse. Ilmoituksen on todettu täyttävän rekiste-
röinnin edellytykset.   

  
 Kyseessä on olemassa oleva polttonesteiden jakeluasema, jolla 

sijaitsee viisi yksivaippaista maanalaista polttonestesäiliötä. Säili-
öiden yhteenlaskettu tilavuus on 90 m3. Jakeluasema sijaitsee 
LH-merkinnällä (huoltoaseman korttelialue) osoitetulla asema-
kaava-alueella (kv. 16.5.2018 § 54). Jakelu- ja täyttöalueen hule-
vedet johdetaan hälyttimellä varustetun öljynerottimen kautta kun-
nan sadevesiviemäriin. Öljynerottimen jälkeen viemärissä on näyt-
teenotto- ja sulkuventtiilikaivo. Jakelu- ja täyttöalueen päällys-
teenä on betoni. Betonin alla on muovikalvo. Pesuhallin jätevedet 
johdetaan öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin.  
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 Ilmoituksen ja 30.11.2020 tehtyjen täydennyksien mukaan jakelu-

asematoiminta ei täytä valtioneuvoston asetuksen 314/2020 (VnA 
nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojelu-
vaatimuksista) vaatimuksia seuraavilta osin: 

 
- Jakelu- ja täyttöalueen öljynerottimen öljytilan täyttymisen 

ilmaisinta ei ole yhdistetty jatkuvasti seurattavissa olevaan 
valvontaan tai hälytysjärjestelmään. (14 §, 3 mom.) 

- Säiliöiden pinnanmittausjärjestelmä ei ole jatkuvasti seurat-
tavissa. (14 §, 2 mom.)  

- Polttoöljysäiliön tankkauspaikan maarakenteita ei ole tiivis-
tetty. (6 § 5 mom.) Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut luo-
puvansa kyseisen säiliön käytöstä polttoöljyn jakelussa.  

 
 Yllä olevassa listassa ei ole esitetty asetuksen siirtymäsäännök-

sen (19 §) piiriin kuuluvia velvoitteita. Lukuun ottamatta öljynerotti-
men vaihtoa luokan I erottimeksi (viimeistään 11.8.2023) ja toi-
mintasuunnitelman laatimista (viimeistään 18.5.2021), velvoitteet 
tulevat sovellettaviksi vasta kun jakeluaseman toiminta muuttuu 
olennaisesti. 

 
 Ilmoituksessa tarkoitetun polttonesteiden jakeluaseman valvon-

nasta vastaa sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Re-
kisteröintihetkellä käytännön valvontaa suorittaa Forssan seudulli-
nen ympäristönsuojelu. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa 
esitetyllä tavalla, valtioneuvoston asetusta (314/2020) ja kauppa- 
ja teollisuusministeriön päätöstä (415/1998) noudattaen.  

 
 Ilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Forssan 

seudullisessa ympäristönsuojelussa, Forssan kaupungintalon 3. 
kerroksessa sekä kokouksessa. 

 
 Lainsäädäntö 
 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  
 Valtioneuvoston asetus nestemäisen polttoaineiden jakeluase-

mien ympäristönsuojeluvaatimuksista (314/2020) 
 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien 

käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemilla (415/1998)  
 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-

desta (390/2005) 
 

 Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen,  
puh. (03) 4141 5224 tai marika.sarkkinen(at)forssa.fi 
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Käsittelymaksu 
  
Hakijalta peritään Jokioisten kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut 
kunnanvaltuuston taksapäätöksen (kv. 16.9.2020 § 33) mukai-
sesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti polttonesteiden 
jakeluaseman rekisteröinnistä peritään 800 euroa. 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 205 § 

 
Esittelijä  Kunnaninsinööri Kari Tasala 
 
Ehdotus Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto merkitsee Microm 

Oy:n ilmoituksen mukaisen nestemäisen polttoaineen jakeluase-
man (SEO Monttu) ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ympä-
ristönsuojelulain 166 §:n mukaisesti. 
 
Microm Oy:lle ilmoitetaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 
merkitsemisestä pöytäkirjan otteella. 
 
Asian käsittelystä peritään 800 euron käsittelymaksu. 

 
Muutoksenhaku  
 
Rekisteröintiasian käsittelystä ei voi valittaa eikä tehdä oikai-
suvaatimusta, koska kyseessä on kirjaamistoimenpide, jossa ei 
tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Maksusta 
voi tehdä perustevalituksen.  

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Yksittäinen määräys koskien polttonesteiden jakeluaseman toimintaa, Microm Oy, 
Keskuskatu 17, 31600 Jokioinen / SEO Monttu 
 
Lupaj § 25 
15.12.2020  ASIA 
  
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 175 §:n mukainen yksittäinen 

määräys rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluvan polttonesteiden 
jakeluaseman toiminnan saattamiseksi ympäristönsuojelulain ja 
sen nojalla annetun asetuksen (VnA 314/2020) mukaiseksi.  

 
Asian käsittely 
  
Microm Oy on toimittanut olemassa olevan polttonesteiden jakelu-
aseman rekisteröinti-ilmoituksen 26.11.2020. Tietoja täydennettiin 
30.11.2020 puhelimitse. Saatujen tietojen perusteella on todettu, 
että jakeluaseman toiminta ei täytä kaikkia valtioneuvoston asetuk-
sessa (VnA 314/2020) annettuja vaatimuksia. Vaatimusten täyttä-
miseksi on tarpeen määrätä vaadituille toimenpiteille määräajat, 
joihin mennessä toimenpiteet tulee olla tehtynä.  
  

 Jakeluaseman toiminta ei täytä valtioneuvoston asetuksen 
314/2020 (VnA nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympä-
ristönsuojeluvaatimuksista) vaatimuksia seuraavilta osin: 

 
- Jakelu- ja täyttöalueen öljynerottimen öljytilan täyttymisen 

ilmaisinta ei ole yhdistetty jatkuvasti seurattavissa olevaan 
valvontaan tai hälytysjärjestelmään. (14 §, 3 mom.)  

- Säiliöiden pinnanmittausjärjestelmä ei ole jatkuvasti seurat-
tavissa. (14 §, 2 mom.)  

- Polttoöljysäiliön tankkauspaikan maarakenteita ei ole tiivis-
tetty. (6 § 5 mom.)  

 
 Yllä mainitut toimenpiteet on alkuperäisen asetuksen (444/2010) 

mukaisesti tullut toteuttaa 1.1.2020 mennessä. Lisäksi ajantasai-
sessa asetuksessa (314/2020) on jakeluasemille asetettu seuraa-
vat vaatimukset: 

- Toiminnanharjoittajan tulee laatia poikkeuksellisia tilanteita 
varten toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa on oltava vä-
hintään ohjeet toimenpiteistä polttoainevuototilanteissa.  

-  
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- Suunnitelma tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviran-

omaiselle 18.5.2021 mennessä. (13 §, 2 mom. ja 19 §) 
- Mikäli täyttö- ja jakelualueen vesiä ei johdeta umpisäiliöön 

tai jätevesiviemäriin, tulee vedet käsitellä SFS-EN-858-1 
mukaisessa I luokan öljynerottimessa 1.8.2023 alkaen. (7 §, 
3 mom. ja 19 §) 

 
Ympäristötarkastaja on keskustellut yllä mainituista toimenpiteistä 
toiminnanharjoittajan kanssa. Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut 
luopuvansa nykyisen polttoöljysäiliön käytöstä polttoöljyn jake-
lussa. Toiminnanharjoittaja on kertonut harkitsevansa toisen die-
selsäiliön käyttämistä polttoöljyn jakelussa tai pienen maanpäälli-
sen säiliön hankkimista.   

 
 Lainsäädäntö 
 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  
 Valtioneuvoston asetus nestemäisen polttoaineiden jakeluasemien 

ympäristönsuojeluvaatimuksista (ajant. 314/2020 ja alkup. 
444/2010) 

 
 Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen,  

puh. (03) 4141 5224 tai marika.sarkkinen(at)forssa.fi 
 
Esittelijä  Kunnaninsinööri Kari Tasala 
 
Ehdotus Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto määrää Microm Oy:n 

toteuttamaan seuraavat toimenpiteet, toimenpiteiden yhteydessä 
erikseen määritettyihin päivämääriin mennessä: 
 

- Jakelu- ja täyttöalueen öljynerottimen öljytilan täyttymisen 
ilmaisimen yhdistäminen jatkuvatoimiseen hälytysjärjestel-
mään, esimerkiksi työntekijän / toiminnanharjoittajan puhe-
limeen 1.6.2021 mennessä.  

- Polttonesteiden jakeluun käytettäviin säiliöihin on asennet-
tava automaattinen, jatkuvasti seurattavissa oleva pinnan-
mittausjärjestelmä 1.6.2021 mennessä.  

- Nykyisen polttoöljysäiliön käytöstä polttoöljyn jakelussa tu-
lee luopua 31.12.2020 mennessä tai säiliön täyttöpaikan 
rakenteet tulee saattaa VnA 314/2020 mukaisiksi 1.6.2021 
mennessä. 

- Toiminnanharjoittajan tulee laatia poikkeuksellisia tilanteita 
varten toimintasuunnitelma 18.5.2021 mennessä.  

-  
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- Toimintasuunnitelma tulee toimittaa ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle. 
 

- Täyttö- ja jakelualueen vedet tulee johtaa umpisäiliöön tai 
jätevesiviemäriin tai käytössä oleva öljynerotin tulee päivit-
tää SFS-EN-858-1 mukaiseksi luokan I öljynerottimeksi 
1.8.2023 mennessä.  

 
Muutoksenhaku  
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan 
hallinto-oikeuteen.  Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 
 
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksi saamispäivästä lukien sitä lukuun ottamatta. Jollei 
muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tie-
don seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on an-
nettu postin kuljetettavaksi. 

 
Jakelu  Microm Oy 
 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Eläinsuojan ilmoitusmenettely / Markkula Liisa ja Matti, 169-405-2-0 
 
Lupaj § 26 
15.12.2020 ASIA  

 
Markkula Liisa ja Matti, Kaivokuja 36, 31620 Latovainio ovat toi-
mittaneet Jokioisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ym-
päristönsuojelulain (527/2014) 115a § mukaisen eläinsuojan il-
moitusmenettelyä koskevan hakemuksen. Kyseessä on olemassa 
olevan eläinsuojan laajennus tilalla Markkula 169-405-2-0. 

 
Ilmoitusta koskeva kuulutus on nähtävillä 3.11.–10.12.2020. Esi-
tyslista valmistuu ennen kuulemisajan päättymistä ja sen vuoksi 
asian käsittelyyn liittyvät mahsolliset muistutukset, lausunnot ja 
vastine esitellään vasta kokouksessa. Esityslistan liitteenä on 
luonnosvaiheessa oleva toimituskirja.  
 

Valmistelija  Ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,  
puh. 040 3566433 tai henna.pirhonen(at)forssa.fi 

 
Esittelijä Kunnaninsinööri Kari Tasala 
 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto antaa kokouksessa esiteltävän 

ja liitteenä olevan toimituskirjan mukaisen päätöksen eläinsuojan 
ilmoitusmenettelystä Liisa ja Matti Markkulalle tilalle 169-405-2-0 
päätöksessä esitetyin lupamääräyksin. 
 

Käsittely Hakemuksen johdosta ei ole kuulutusaikana jätetty yhtään muis-
tutusta tai mielipidettä. Terveysvalvonta on antanut lausunnon, 
joka esiteltiin kokouksessa. Hakija on 15.12.2020 ilmoittanut, että 
ei ole tarpeen antaa vastinetta.  Kokouksessa esiteltiin päätöseh-
dotuksen mukainen toimituskirja. 

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
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Poikkeamislupahakemus, Lounea Palvelut Oy/Mika Pulkkinen  
kiinteistötunnus 169-408-1-1162  Toivontie 2  31600 Jokioinen 
 
Lupaj § 27 
15.12.2020 Lounea Palvelut Oy hakee harustamattomalle 42 m korkealle an-

tennipylväälle ja 10 m2 laitetilalle poikkeuslupaa lähellä Turuntietä 
osoitteessa Toivontie 2, jossa se on tehnyt maanvuokrasopimuk-
sen H E Kallioinen OY:n kanssa. 

 
Alueella on voimassa asemakaava nro 81  19.3.2001 ja kyseessä 
on TY-2-tontti, jolloin hanke sopii kortteliin vähäisenä poikkeuk-
sena. TY on ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusraken-
nusten korttelialue. Tontilla on ennestään kolme teollisuus/varas-
torakennusta jotka ovat yrityskäytössä. Pääasialliset naapurit luo-
teis-, pohjois- ja itäpuolella ovat T-kortteleita, noin sadan metrin 
päässä etelässä AO-tontti sekä puistovyöhykkeen takana AO-
tontteja. Itse pylväs sijoittuu huoltorakennuksineen lähelle Lehto-
kyläntien risteystä oman tontin puuston suojaan. Sille perustetaan 
pieni ajoliittymä Toivontielle. Ympäristöön tuleva vaikutus on lä-
hinnä näkymä, joka ulottuu noin 10 metriä yli puunlatvojen ka-
peana, kevyenä ja harmaana ristikkorakenteena noin puolen kilo-
metrin päähän. Puustosta johtuen sitä ei kaikista kulmista näe ai-
van lähellä. Näin näkymähaitta jää vähäiseksi asuntojen suun-
taan, koska joko puistoaluetta tai etäisyyttä muodostuu riittävästi.  
Antennipylvään sähkömagneettinen säteily on alle matkapuheli-
men luokkaa ja sekin suuntautuu ylhäällä vaakasuoraan yli met-
sien ja rakennusten. Näin säteilyhaittaa ei ole ympäristölle. 
 
Naapurien kuuleminen on suoritettu julkisella kuulutuksella Fors-
san lehdessä 12.11.- 26.11.2020, sekä Jokioisten että Forssan 
kuntien nettisivuilla eikä naapureilla ole ollut mitään huomautetta-
vaa. 

 
Liitteet: 
 
Pääpiirustukset 

 
Esittelijä  Kunnaninsinööri Kari Tasala 
 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää myöntää poikkeamis-

luvan kiinteistölle 169-408-1-1162 antennipylvään ja laitetilan       
rakentamiseksi. 

  
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 

mailto:kari.tasala@jokioinen.fi
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto  
    
    
    Lisätietoja: Kari Tasala 
                                           puh.  050-5925850 
                                 kari.tasala@jokioinen.fi 
 

Ilmoitusasiat 
 
Lupaj § 28 
15.12.2020 Loimijoen yhteistarkkailu vuonna 2019. KVVY Tutkimus Oy 

16.11.2020. 
 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 
1.12.2020 koskien Fingrid Oyj:n voimajohtohanketta Jokioisten 
Leimukallion alueella. 
 
Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon haitta-ainetarkkailu 
2020. KVVY Tutkimus Oy 3.11.2020. 
 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus 
16.10.2020 koskien valvontavastuun siirtoa kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle, Adven Oy. 
 
Jokioisten kunnanvaltuuston päätös 16.9.2020 § 33 koskien Joki-
oisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muutosta. 
 
Jokioisten kunnanvaltuuston päätös 16.9.2020 § 34 koskien Joki-
oisten kunnan maa-ainestaksan muutosta. 
 
Jokioisten kunnanvaltuuston päätös 16.9.2020 § 35 koskien Joki-
oisten kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaa vuosille 
2020-2021. 
 
Jokioisten kunnanvaltuuston päätös 16.9.2020 § 40 koskien ero-
pyyntöä luottamustoimesta.   
 
Jokioisten kunnahallituksen päätös 21.9.2020 § 131 koskien osal-
listumista Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n 
koordinoimaan Loimijoen vesienhoitotyöhön. 
 

 Viranhaltijat ovat toimittaneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti: 
rakennustarkastaja 16.9.2020 – 8.12.2020, lupaluettelo esityslis-
tan oheisaineistona. 

 
Esittelijä  Kunnaninsinööri Kari Tasala 
 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää merkitä edellä luetellut 

ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 

mailto:kari.tasala@jokioinen.fi


Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 
Tekninen lautakunta/ ja valitusosoitus 
Lupajaosto 15.12.2020  
 

Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-

musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
24, 28 
 
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 
Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät:  23 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten 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 
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. 
 

https://www/
https://www/
mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi
mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi
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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: 029 56 42269 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät:  27 
Valitusaika 30 päivää  
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Vaasan hallinto-oikeus 
Postiosoite:     PL 204, 65101 Vaasa 
Käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs,  
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi 
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä. 
Puhelinnumero:   029 56 42611 (vaihde), 029 56 42780 (kirjaamo) 
Faksinumero:  029 56 42760 
 
Hallintovalitus, pykälät 25-26 
 
Valitusaika ____30__ päivää 
______________________________________________________ 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
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 
 

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


  3(3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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 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 2 050 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 140 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 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 510 euroa, jos 
muutoksenhakuasia 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. 



 
Muutoksenhaku § 24                                                

 
Rekisteröintiasian käsittelystä ei voi valittaa eikä tehdä oikaisuvaatimusta, koska kyseessä 
on kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. 
Maksusta voi tehdä perustevalituksen.  
 

Perustevalitusohje 
 
Kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymään valvontasuunnitelmaan ja/tai taksaan 
perustuvaan maksuun tyytymätön toimija voi tehdä maksusta verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun perustevalituksen. 
Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun merkittyyn 
eräpäivään mennessä. 
Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen saatava on määrätty tai 
maksuunpantu virheellisesti. 
 
Perustevalitusaika 
 
Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, 
jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu. 

 
Perustevalitusviranomainen 
 
Perustevalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, 
yhteystiedot: 
käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna 
postiosoite:  Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna                      
puhelin: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 

407 3429 (lisämaksuton)                  
faksi:  029 56 42269                             
sähköposti:  hameenlinna.hao@oikeus.fi 
aukioloaika:  maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15. 
 
Valituksen voi toimittaa postitse, sähköpostitse tai telekopiona hallinto-oikeuden 
kirjaamoon. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä 
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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JOKIOISTEN KUNTA   PÄÄTÖS YSL 115 a §:n 
Teknisen lautakunnan lupajaosto  mukaisessa ilmoitusasiassa 
Keskuskatu 29 A   Antopäivä      Kokouspäivä ja pykälä 
31600 Jokioinen   18.12.2020       15.12.2020           § 26 
  

 
 
ELÄINSUOJAN ILMOITUSPÄÄTÖS / MARKKULA LIISA JA MATTI  

 
ASIA  Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukainen päätös, joka koskee laajennet-

tavan eläinsuojan toimintaa tilalla 169-405-2-0, osoitteessa Kaivokuja 36, 
31620 Latovainio.  

 
 
ILMOITUKSEN TEKIJÄ 

 
Markkula Liisa ja Matti 
y-tunnus 2458236-7 
ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit: N 6753963, E 310233 

 
 
ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 
Toiminta on ilmoitusvelvollista ympäristönsuojelulain 115 a § 1 momentin 
mukaisena toimintana. Ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaan ilmoitus-
velvollisia ovat eläinsuojat, joiden kokonaiseläinyksikkömäärä on vähin-
tään 250 ja alle 3 000.  

 
Ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 momentin mukaan kyseistä toimintaa 
koskevan ilmoituksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
Jokioisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Jokioisten kun-
nan teknisen lautakunnan lupajaosto. 

 
ASIAN VIREILLETULO 
 

Ilmoitus on jätetty 29.10.2020 sähköisenä Forssan seudulliseen ympäris-
tönsuojeluun. Ilmoituksen liitteenä on lähetetty laajennettavan eläinsuojan 
piirustukset.  

 
KIINTEISTÖNOMISTAJA 

 
Kiinteistöt, joille toiminta sijoittuu omistavat Liisa ja Matti Markkula. 
 

SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE 
 

Olemassa olevalla eläinsuojalla on Hämeen ympäristökeskuksen 
24.5.2007 myöntämä ympäristölupa HAM-2007-Y-27-113, joka on voi-
massa toistaiseksi. Rakennuksilla on MRL:n mukaisia lupia. 
27.5.2019 hyväksytyssä ja 12.9.2019 voimaan tulleeksi kuulutetussa maa-
kuntakaavassa 2040 kiinteistö sijoittuu maakunnallisesti merkittävälle 
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rakennetun kulttuuriympäristön alueelle. Yksityiskohtaisia kaavoja alueella 
ei ole. 
 

 
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 
Tilakeskus sijaitsee laajan peltoaukean reunamilla.  Tilakeskuksen lähin 
vesistö on Jänhijoki, noin 850 metrin päässä kaakossa. Lähin naapurin 
asuinrakennus sijaitsee n. 90 m:n etäisyydellä olemassa olevasta lanta-
lasta kaakkoon. Eläinsuojan laajennuksesta etäisyyttä lähimpiin asuinra-
kennuksiin tulee noin 150 m pohjoiseen. 
 
Lähin pohjavesialue Latovainio 0416951 sijaitsee noin 1 700 m:n etäisyy-
dellä tilakeskuksesta itään.  

 
LAITOKSEN TOIMINTA 

 
Tilalla laajennetaan lypsylehmien eläinsuojaa. Laajennuksen jälkeen eläin-
suojassa on tilat 91 lypsylehmälle, 35 hieholle (12-24 kk), 25 vasikalle (6-
12 kk) ja 25 pikkuvasikalle (alle 6 kk). Laajennuksen jälkeen eläinyksiköitä 
on yhteensä 1 250,3.  
 
Olemassa olevat lietesäiliöt 1 100 m3 ja 1 590 m3 jäävät edelleen käyttöön. 
Lietesäiliöt katetaan kuorettumalla.  Lisäksi lietekuiluissa on tilavuutta 575 
m3 ja naapuri tilalta on mahdollista vuokrata 700 m3:n lietesäiliö. Yhteensä 
lietteensäiliötilavuutta on 3 692 m3. Laskennallisesti eläinsuojassa tulee 
muodostumaan lietelantaa 2 888 m3. Maitohuoneen pesuvedet noin 250 
m3 ja säilörehun puristeneste n. 65 m3 johdetaan myös lietesäiliöön. Sade-
vesiä varten tulee varata n. 273 m3 lietesäiliötilavuutta. Näin ollen lietesäi-
liö tilavuutta tarvitaan kaikkiaan 3 476 m3.  
 
Eläinsuojassa olevan vesivessan jätevedet menevät lietesäiliöön. 
 
 Poikimakarsinoista ja pienimpien vasikoiden karsinoista muodostuva kui-
valanta on viety suoraan pellolle ja talviaikaan säilytetty lavalla. Tilalla ei 
ole kuivalantalaa. 
 
Lannanlevitykseen käytettävissä oleva pinta-ala on noin 163 ha. Esikuivat-
tua säilörehua tehdään laakasiiloon ja pyöröpaaliin. Peltoalan laskennalli-
nen tarve on noin 88 ha. Tilalla on riittävästi peltoa lannan levitykseen. 
 
Eläimille otetaan vesi kunnan vesijohtoverkosta.  
 
Tilakeskuksella on kolme farmarisäiliötä betonilaatan päällä 2 * 2,1 m3 ja 
2,6 m3. Kaikki säiliöt ovat yksivaippaisia ja niiden viimeisimmästä tarkas-
tuksesta ei ole tietoa.  Yhdessä säiliössä on valmistusvuosi 1990.  Kai-
kissa säiliöissä on laponesto, mutta ei ylitäytönestimiä.  

 
Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista mukaan 
vähimmäisetäisyyden pitäisi kyseisellä eläinmäärällä olla 300 m laajen-
nusosasta hajusta häiriintyvään kohteeseen, mikäli lietesäiliö katetaan 
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kuorettumalla. Kyseisellä tilalla lähin asuinrakennus sijoittuu 90 m:n etäi-
syydelle olemassa olevasta lietesäiliöstä eli vähimmäisetäisyysvaatimus 
tilalla ei täyty. Ilmoituksen tekijä perustelee vähimmäisetäisyydestä poik-
keamista sillä, että laajennusosalle vaihtoehtoiset sijoituskohdat olisivat 
lähempänä häiriintyviä kohteita, kuin nyt valittu laajennusosan sijainti. 
Laajennusosa tarvitsee sijoittaa kiinni nykyiseen navettaan, koska lypsy 
tapahtuu tulevaisuudessa laajennusosassa. 
 
Eläinsuojan toimintaa on kuvattu tarkemmin ilmoituspäätöksen liitteenä 
olevassa ilmoituksessa. 

 
 
ILMOITUKSEN KÄSITTELY 

 
Ilmoituksesta tiedottaminen 

 
Ilmoituksesta on kuulutettu Forssan kaupungin ja Jokioisten kunnan in-
ternetsivuilla olevilla ilmoitustauluilla 3.11. - 10.12.2020. Asiakirjat ovat 
olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Forssan kaupungin internetsivuilla ja 
Forssan kaupungintalolla. Hakemuksesta on 3.11.2020 päivätyllä kir-
jeellä annettu erikseen tieto asianosaisille. 

 
Tarkastukset 

 
Ilmoituksen käsittelyn vuoksi on tehty tarkastus paikan päällä 23.10.2020. 

 
Muistutukset ja mielipiteet  

 
Hakemuksen johdosta ei ole kuulutusaikana jätetty yhtään muistutusta 
tai mielipidettä. 
 
 

Lausunnot 
Ilmoituksesta pyydettiin Forssan seudun terveydensuojeluviranomaisen 
lausunto.  

 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän terveysvalvonnan johtajan 
9.12.2020 päivätty lausunto kuuluu: 

 
  Terveysvalvonnalle ei ole tullut valituksia tilan nykyisestä toiminnasta. Nyt 

suunnitteilla oleva muutos ei lisää merkittävästi eläinmäärää, mutta mahdol-
lisesti toiminnasta aiheutuvat haju- ym. haittatekijät on tärkeätä huomioida 
suunnittelussa varsinkin, kun lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat hake-
muksen mukaan 150 metrin etäisyydellä.  Toiminnassa on tärkeätä myös 
toteuttaa kattavaa tuhoeläintorjuntaa. Kärpästen ja lintujen lisääntymiseen 
alueella tulee myös varautua ennaltaehkäisevin toimenpitein. Vesivessan 
jätevesiä ei voi käyttää käsittelemättömänä lannoitteena, joten niitä ei tule 
myöskään johtaa lietesäiliöön, vaan kerätä erikseen käsittelyä varten. 

 
  Polttoainesäiliöiden tulee sijaita siten, ettei siitä tankkaustilanteessa tai muu-

ten pääse polttoainetta valumaan esteettömästi maahan. Säiliöiden varuste-
lun ja sijaintipaikan pinnoitteen tulee estää mahdollisten valumien pääsy 



 
 
 

4(9) 
 

  

ympäristöön. Tilalla tulee olla laadittuna kattava varautumissuunnitelma eri-
laisia häiriötilanteita varten. 

 
  Virkaeläinlääkärit valvovat eläintilalla sivutuotelain, eläinsuojelulain ja 

eläin-tautilain mukaista toimintaa. Lisäksi alkutuotannon (elintarvikelain) 
osalta toiminnan valvonta kuuluu virkaeläinlääkäreille.  

 
  Toiminnassa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön alkutuotan-

nolle asettamia vaatimuksia. Alkutuotannossa käytettävän veden laatu tulee 
täyttää asetuksen vaatimukset.  

 
  Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon 

elin-tarvikehygieniasta 1368/2011.  
  Sivutuoteasetus EY no 1069/2009 ja EY No 142/2011.  
  Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015.  
  Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista 

MMMa 783/2015  
  Eläintautilaki 441/2013  
  Valtioneuvoston asetus naulojen suojelusta VNa 592/2010. 
  Lannanlevitys ja muu toiminta tulee järjestää siten, ettei se aiheuta kohtuu-

tonta haittaa alueen asukkaille tai vaaraa pohjaveden laadulle. Valtioneuvos-
ton asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 
rajoittamisesta 1250/2014. 

  Terveydensuojelulaki 1994/763 
 

 
  

Toiminnanharjoittaja on 15.12.2020 ilmoittanut, että ei ole tarpeen antaa 
vastinetta.   
 
  

TEKNISEN LAUTAKUNNAN LUPAJAOSTON RATKAISU 
 

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyy Liisa ja Matti Markkulan ilmoi-
tuksen laajennettavasta eläinsuojasta tilalla 169-405-2-0. Eläinsuojassa 
voidaan pitää enintään 91 lypsylehmää, 35 hiehoa (12-24 kk), 25 vasikkaa 
(6-12 kk) ja 25 pikkuvasikkaa (alle 6 kk) tai lannantuotannoltaan 1 250,3 
eläinyksikköä vastaavaa määrää muuta karjaa. 
 
Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti ja toiminnan-
harjoittajan on noudatettava muun lainsäädännön ohella valtioneuvoston 
asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) ja valtioneuvoston 
asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 
rajoittamisesta (1250/2014). 
 
Päätöksellä hyväksytään laajennusosien sijoittamisessa eläinsuoja-ase-
tuksen 3 §:n mukainen vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen 2 §:ssä sää-
detystä vähimmäisetäisyydestä, ilmoituksessa esitetyn asemapiirroksen 
mukaisesti. 
 
Lupajaosto antaa lisäksi ilmoituksen johdosta seuraavat määräykset ym-
päristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ympäristönsuojelulain 115 d §:n 
nojalla: 
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1. Lannan varastointi 

 
Lantavarastot on mitoitettava, toteutettava ja ylläpidettävä siten, että eläin-
suojista 12 kk aikana kertynyt lanta voidaan varastoida asianmukaisesti. 
Mitoituksessa voidaan huomioida laidunnusaikaa enintään neljä kuukautta 
vuodessa. Eläimiä voi olla kuitenkin enintään sen verran, että lannantuo-
tanto ei ylitä käytössä olevaa lannanvarastointitilavuutta. Laskennassa 
käytetään valtioneuvoston asetuksen 1250/2014 liitteen 1 arvoja sekä 
huomioidaan sade- ja pesuveden tarvitsema varastointitilavuus. 
 
Lietekourujen jäähdytykseen tulee varautua asentamalla jäähdytyksen 
mahdollistavat putket rakentamisen yhteydessä. 
 
Ilmoituksen mukaisen eläinmäärän laskennallinen lietelannan varastointi-
tarve on 3 476 m3. Tilalla on käytettävissä lietelantalatilavuutta 3 692 m3.  
 
Lietesäiliön lietelantaa ei voi käyttää lannoitteena, mikäli lietesäiliöön johde-
taan WC:n vesiä. WC-vedet tulee johtaa erilliseen säiliöön tai WC tulee 
muuttaa kuivakäymäläksi, jotta lietesäiliön lietelantaa voidaan käyttää lan-
noitteena. (MMM asetus lannoitevalmisteista 24/2011) 
 
Kuivalantaa voidaan varastoida tilalla enintään 25 m3 kerrallaan tiiviillä siir-
tolavalla tai muulla vastaavalla alustalla, joka on katoksessa tai joka kate-
taan vettä läpäisemättömällä peitteellä.  
(YSL 7 §, 17 §, VNA 1250/2014) 
 

2. Kuljetukset 
 

Lantavarastoja tyhjennettäessä ja lantaa kuljetettaessa on toimittava niin, 
että lantaa ei pääse hallitsemattomasti ympäristöön. Jos lannan kuor-
mauksessa tai kuljetuksessa aiheutuu vuotoja, on ympäristöön päässyt 
lanta siistittävä pois. (YSL 16 §, 52 §) 

   
 

3. Jätteiden käsittely 
 

Jätteet on varastoitava niin, etteivät ne aiheuta epäsiisteyttä tai ympäristön 
roskaantumista. Piha-alueet on pidettävä siistinä. Hyötykäyttöön kelpaavat 
jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava mahdollisuuksien mukaan hyö-
tykäyttöön. 
 
Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmukaiset luvat omaavalle vastaan-
ottajalle vähintään kerran vuodessa. Vaaralliset jätteet tulee varastoida 
niin, ettei niistä aiheudu maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumis-
vaaraa. Jätteiden avopoltto on kielletty. 
(YSL 58 §, 66 §, JL 13 §, 15 §, 28 §, 29 §) 
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4. Polttoaineiden ja muiden kemikaalien säilytys ja säiliöiden tarkastus 
 

Polttonestesäiliöiden kunto tulee tarkastaa riittävän usein tai tarkastuk-
sessa laadittuun pöytäkirjaan kirjatun määräajan puitteissa. Polttonestesäi-
liön täyttö- ja tankkausalueiden tulee olla tiivispohjaisia ja muotoiltu siten, 
että mahdolliset polttoainevuodot eivät voi valua maaperään. Säiliöiden lä-
heisyyteen on varattava riittävä määrä imeytysainetta mahdollisen vuodon 
imeyttämistä varten.  
 
Yksivaippasäiliöt tulee suojata vähintään katoksella ja sijoittaa suoja-altaa-
seen, jonka tilavuus on vähintään 1,1 kertaa siellä olevan säiliön suurin 
nestetilavuus. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kaksoisvaippasäiliöitä. 
 
Polttonestesäiliöt tulee varustaa ylitäytön estävillä laitteilla 31.3.2021 men-
nessä. Muilta osin polttonestesäiliöt ja niiden varastointi sekä täyttö- ja 
tankkauspaikat tulee kunnostaa tämän määräyksen mukaiseksi 
31.12.2023 mennessä. 
 
Muut vaaralliset kemikaalit on säilytettävä tarkoitukseen soveltuvassa va-
rastopaikassa tiiviissä, suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa 
tiiviillä alustalla siten, että aineita ei voi päästä vahinkotapauksessakaan 
viemäriin tai ympäristöön. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden, 
varastoinnissa ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturval-
lisuusohjetta. (YSL 52 § ja 66 §) 
 

 
5. Ilmoitusvelvollisuudet ja toiminta häiriötilanteissa 

 
Toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta sekä toiminnan-
harjoittajan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta on ilmoitet-
tava viipymättä ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
Poikkeuksellisista tilanteista (häiriötilanteet, vahingot, onnettomuudet), 
joista saattaa aiheutua merkittäviä päästöjä ympäristöön, on ilmoitettava vii-
pymättä pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 
Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin toimenpi-
teisiin häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. 
(YSL 52 §, 62 §, 123 §, 134 § ja 170 §). 
 
 

6. Tarkkailu ja raportointi 
 

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojien toiminnasta.  
Vuosiyhteenveto edellisvuoden kirjanpidosta tulee toimittaa valvontavi-
ranomaiselle (Forssan kaupungin seudullinen ympäristönsuojelu) ja/tai 
sähköisesti suoraan ympäristöhallinnon asianhallinta-tietojärjestelmään 
vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Raportin tulee sisältää vähin-
tään seuraavat tiedot: 
- eläinmäärät  
- toteutuneet lantamäärät 
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- tiedot lannan levitysalasta, lannanlevitysalassa tapahtuneista muutok-
sista ja pellon vuokraus- ja lannan vastaanottosopimuksissa tapahtu-
neista muutoksista 

- kuolleiden eläinten määrät, käsittelytavat ja toimituspaikat 
- tiedot lannan varastointipaikoissa tapahtuneista muutoksista 
- tiedot erillisistä tilalta toimitetuista jäte-eristä 
- tiedot häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista 
 
 

Päätöksen voimassaolo 
 

Tämä ilmoituspäätös on voimassa toistaiseksi. 
 
Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. 
 (YSL 29 §)  
 
 Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo 
myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poik-
keavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta 
luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §) 
 

Korvattavat päätökset 
  

 Tämä päätös korvaa lainvoiman saatuaan Hämeen ympäristökeskuksen 
24.5.2007 myöntämän ympäristöluvan HAM-2007-Y-27-113.  

 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 
Ilmoituksen hyväksymisen edellytykset 

 
Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaan toiminnan sallivan ilmoituspää-
töksen edellytyksenä on, että toiminnasta ei, annettavat määräykset ja toi-
minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa: 

 
1) terveyshaittaa; 

2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seu-
rausta tai sen vaaraa (haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; luonnonvaro-
jen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; ympäristön ylei-
sen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; ympäris-
tön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; vahinkoa tai 
haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle tai muu näihin rinnastettava 
yleisen tai yksityisen edun loukkaus); 
3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta (maaperän ja pohjaveden pilaamis-
kielto); 
4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan 
tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella; 

 
Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että eläinsuojan laajentaminen 
ja toiminnan jatkaminen eivät ole ristiriidassa edellä sanotun kanssa. 
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Määräysten perustelut 
 

 Määräyksellä 1 muistutetaan nitraattiasetuksella säädetystä riittävästä lan-
nan varastointitilasta. Päätöksessä ei ole muutoin toistettu lainsäädäntöä, 
mutta määräys on katsottu tarpeelliseksi, koska haluttiin varmistua lannan 
varastointitilojen riittävyydestä ja kuivalannan asianmukaisesta varastoin-
nista.  

 
Määräyksellä 2 ehkäistään lannan kuljettamisesta aiheutuvaa maaperän, 
pinta- ja pohjavesien pilaantumista sekä hajuhaittoja. Ympäristönsuojelu-
lain 16 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muuta-
kaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huo-
noneminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäris-
tölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muuta niihin verrattavaa 
yleisen tai yksityisen edun loukkausta (maaperän pilaamiskielto). 
 
Määräyksellä 3 estetään jätteistä syntyvää roskaantumista ja likaantu-
mista, sekä edistetään jätteiden hyötykäyttöä. 
 
Määräys 4: Öljy ja muut kemikaalit aiheuttavat ympäristöön joutuessaan 
vakavan maaperän, pohjaveden ja muun ympäristön pilaantumisvaaran. 
Näin ollen on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota niiden varastointiin.  

 
Määräykset 5 ja 6 ovat tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja luvan mah-
dollisen muutostarpeen kannalta. Häiriötilanteista tiedottaminen on tar-
peen päästöjen valvonnan toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelulain 134 §:n 
mukaan toiminnanharjoittajan on välittömästi ilmoitettava valvontaviran-
omaiselle sellaisista tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtu-
mista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutuksia maaperään tai pohja-
veteen. 
 

 
Vastaus lausuntoon 

 
Terveydensuojeluviranomaisen lausunto on huomioitu lupamääräyksissä 
nro 1 ja 4.   
 

 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 
Jätelaki (646/2011)  
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 24/2011 
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) 
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin ole-
vien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 
 Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla (209/2011) 
Ympäristöministeriö: Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje 29.6.2009.  
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KÄSITTELYMAKSU 
 

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on Jokioisten kunnanvaltuuston 
taksapäätöksen (kv. 16.9.2020 § 33) mukainen. Taksan 3 §:n mukaisesti  
YSL 115 a-e §:n mukainen yleinen ilmoitusmenettely: 1 000 €. 
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyk-
sessä kuin pääasiasta. (YSL 527/2014, 205 §) 
 
Kohde lisätään valvontaviranomaisen valvontaohjelmaan ja sille määrite-
tään riskiluokka. Toiminnan valvonnasta aiheutuvat maksut peritään luvan 
voimassaoloaikana ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja valvonta-
suunnitelman sekä -ohjelman mukaisesti erikseen.   

 
 
PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN 

 
Päätös annetaan 18.12.2020 (YSL 85 §) 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Päätös Liisa ja Matti Markkula 

 
Jäljennös päätöksestä 
 

 Hämeen ELY-keskus (sähköisesti)  
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, terveysvalvonta (sähköisesti) 
   
 

Ilmoittaminen internetsivuilla ja lehdessä 
  

Jokioisten kunta tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Forssan kau-
pungin ja Jokioisten kunnan internetsivulla.  Lupapäätös on nähtävillä Jo-
kioisten kunnan internetsivuilla. 

 
Ilmoitus päätöksestä 
 

Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu 
tieto hakemuksen jättämisestä. 
 

MUUTOKSENHAKU 
 

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän 
päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen antopäi-
västä 18.12.2020. Viimeinen valituspäivä on 25.1.2021.  
 
Valitusosoitus on liitteenä.  
(YSL 190 ja 205 §)  

 



VALITUSOSOITUS  
  
Valitusviranomainen  
Pöytäkirjan 26 §:n kohdalla tehtyyn päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin 
pääasiasta.  
  
Päätöksen antopäivä 18.12.2020 
 
Kuulutuksen julkaisupäivä 18.12.2020  
 
Päätöksen tiedoksisaantipäivä  
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta eli 28.12.2020.  
 
Nähtävilläpito  
Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 18.12.2020 – 25.1.2021 Jokioisten kunnan verkkosivuilla 
osoitteessa www.humppila.fi ja kuulutus osoitteessa www.forssa.fi. Kiinteistön osaomistajaa 
pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.  
 
Muutoksenhaku  
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Viimeinen valituspäivä on 25.1.2021. 
 
Valitusoikeus  
Päätöksestä voivat valittaa  
- asianosaiset  
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun 

taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat 
ympäristövaikutukset ilmenevät  

- toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät  
- Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova 

viranomainen  
  
Valituksen sisältö  
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava   
- päätös, johon haetaan muutosta  
- valittajan nimi ja kotikunta  
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 

valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-
oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)   

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta   
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan  
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti 

(faksilla tai sähköpostilla)  
  
Valituksen liitteet  
Valituskirjelmään on liitettävä  
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen 

toimivallasta  



  
  
Valituksen toimittaminen  
  
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä 
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan 
lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on 
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.   
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot  
  

käyntiosoite  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs  
postiosoite   PL 204, 65101 Vaasa  
puhelin  029 56 42780  
faksi  029 56 42760  
sähköposti   vaasa.hao@oikeus.fi   
aukioloaika  klo 8.00 - 16.15  

  
 
Oikeudenkäyntimaksu  
  
Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa 
laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.  
  
Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia 
(808/2019). 
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