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Siivousvelvoitteen asettaminen kiinteistölle 169-408-1-357 
 
Lupaj § 21 
27.9.2018 Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto suoritti ympäristökat-

selmuksen 16.5.2018, jossa kiinnitettiin huomiota rakennusten ja 
niiden ympäristön siisteyteen sekä siihen, että rakennettu ympä-
ristö on pidetty rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä 
kunnossa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 167 §). 
 
Kokouksessaan 14.6.2018 § 15 lupajaosto päätti antaa keho-
tuksen siivoamaan romut tontin ympäristöstä sekä poistamaan 
asuntovaunu samalta alueelta. 
Lisäksi teknisen lautakunnan lupajaostolle tuli antaa 30.7.2018 
mennessä selvitys siitä, millä aikataululla tontilla olevat romut sii-
votaan. Siivoaminen  määrättiin suoritettavaksi 30.8.2018 men-
nessä. 3.9.2018 rakennustarkastaja on todennut, ettei kehotusta 
ole noudatettu.  
 
Yllä mainitun johdosta lupajaosto voi velvoittaa noudattamaan 
määräyksiä, poistamaan tai muuttamaan tehdyn työn, korjaamaan 
laiminlyönnin tai lopettamaan kielletyn toiminnan Maankäyttö- ja 
rakennuslain 182 §:ssä mainittujen pakkokeinojen uhalla. Raken-
nusvalvontaviranomaisen maksuperusteiden kohdan 10.5 mukai-
sesti päätös uhkasakon asettaminen tai teettämisuhka, maksu 
200 €/päätös. 

 
Ehdotus  Lupajaosto varaa Teille tilaisuuden antaa kirjallinen selvityksenne 

tässä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten pakkokeinojen käyt-
tämiseen mahdollisesti johtavassa asiassa. Selvityksessä pyyde-
tään ilmoittamaan kaikki asiaan vaikuttavat seikat. 
Lupajaostolle osoitettu kirjallinen selvitys tulee toimittaa osoittee-
seen: Jokioisten rakennusvalvonta, Keskuskatu 29 A, 31600 Jo-
kioinen. Selvitys on annettava neljäntoista (14) päivän kuluessa 
tämän selvityspyynnön tiedoksisaamisesta. 
Vaikka selitystä ei anneta, voidaan asia siitä huolimatta ratkaista. 

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 

päätösehdotuksen. 
 

- - - - - - - - - - 
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Lupaj § 1 
28.3.2019 

Lupajaostolle ei ole määräaikaan mennessä toimitettu selvitystä 
selvityspyyntöön ja hallintolain mukaiseen kuulemiseen liittyen.  
25.1.2019 suoritetussa tarkastuksessa on todettu, ettei lupajaos-
ton kehotusta ole noudatettu. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset pakkotoimet: 
MRL 167 §: mukaan rakennettu ympäristö on pidettävä rakennus-
luvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Kunnan mää-
räämä viranomainen osaltaan valvoo, että mm. oleskeluun tarkoi-
tetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaa-
timukset. 
MRL 182 §:n mukaan, jos joku lyö laimin MRL:n nojalla annettui-
hin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan velvollisuutensa, voi 
kunnan rakennusvalvontaviranomainen päätöksellään velvoittaa 
niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty 
laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan te-
hostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide 
teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Menettelyssä sovelletaan 
mitä uhkasakkolaissa on säädetty. 
MRL 186 §:n mukaan rakennusvalvontaviranomaisen on mm. uh-
kasakon käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan 
ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus voidaan 
kuitenkin jättää tekemättä, jos laiminlyöntiä olosuhteet huomioon 
ottaen on pidettävä vähäisenä eikä yleisen edun ole katsottava 
vaativan syytteen nostamista. 
 
Uhkasakkolain 6,7 ja 10 §:ien mukaan uhkasakko asetetaan mää-
räämällä päävelvoite asianomaisen noudatettavaksi ja päävelvoit-
teen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko. Kunkin päävelvoit-
teen tehosteeksi on asetettava eri uhkasakko. Uhkasakko voidaan 
kohdistaa vain sellaiseen asianosaiseen, jolla on oikeudellinen ja 
tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Mikäli pää-
velvoitetta ei noudateta, voidaan uhkasakko määrätä maksetta-
vaksi. 
Jos asetettua päävelvoitetta ei velvoitettu noudata, eikä velvoit-
teen noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä, on rakennus-
valvontaviranomaisella oikeus määrätä uhkasakko pantavaksi täy-
täntöön sen jälkeen, kun päätös on lainvoimainen. Uhkat voidaan 
määrätä noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta. 
 
Yhteenveto: Kiinteistölle 169-408-1-357 on kerätty romua. Osa 
romuista sekä paikoillaan pidetty asunonvaunu sijoittuu Jokioisten 
kunnan kiinteistön169-408-1-1119 alueelle. Romut ja asuntovau-
nu on määrättävä poistettavaksi sekä jatkossa tontti on siivottava. 

mailto:kari.tasala@jokioinen.fi
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Ehdotus  Teknisen lautakunnan lupajaosto 
 

1. asettaa Xxxxx Xxxxxxx päävelvoitteeksi siivota kiinteistön 169-
408-1-357 alueelta Jokioisten kunnan kiinteistön169-408-1-
1119 alueelle levinneet romut/asuntovaunu 15.5.2019 men-
nessä 
 

2. määrää asetetun päävelvoitteen tehosteeksi kolmetuhatta 
(3.000) euron kiinteämääräisen uhkasakon 

 
3. määrää, että siivoamisvelvoite uhkineen tulee voimaan muu-

toksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin mää-
rää 
 

4. päättää, ettei asiaa ilmoiteta poliisin tutkittavaksi, koska ylei-
nen etu ei vaadi syytteen nostamista 

 
5. määrää, että lupajaostolle tulee antaa selvitys siitä, millä aika-

taululla kiinteistöllä 169-408-1-357 sijaitsevat asuintontille kuu-
lumattomat romut siivotaan. 

 
6. perii Xxxxx Xxxxxxxxx rakennusvalvontaviranomaisen tehtävi-

en maksun kohdan 10.5 mukaisesti: Rakennusvalvontaviran-
omaisen päätös, johon sisältyy uhkasakon asettaminen,  
maksu 200 euroa / päätös 

 
Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
 
Täytääntöönpanotiedot  

 
Hallintovalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeus 30 pv kuluessa               
tiedoksisaannista. 
 
 Otteet: saantitodistuksella / haastetiedoksianto Xxxxx Xxxxxxx. 
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Purkamis – ja siivousvelvoitteen asettaminen kiinteistölle 169-408-1-1343 
 
Lupaj § 25 
13.12.2018  

Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto suoritti ympäristökat-
selmuksen 16.5.2018, jossa kiinnitettiin huomiota rakennusten ja 
niiden ympäristön siisteyteen sekä siihen, että rakennettu ympä-
ristö on pidetty rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä 
kunnossa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 167 §). 
 
Kokouksessaan 14.6.2018 § 15 lupajaosto päätti antaa keho-
tuksen purkaa kiinteistöltä 169-408-1-1343 (Xxxxxx x, xxxxx 
Xxxxxxxxx) pitkään keskeneräisenä ollut asuinrakennushanke,   
joka rumentaa ympäristöä. Kohteen rakennuslupa on rauennut 
vuonna 2009. Purkaminen määrättiin suoritettavaksi 30.10.2018 
mennessä. 6.11.2018 rakennustarkastaja on todennut, ettei keho-
tusta ole noudatettu.  
 
Yllä mainitun johdosta lupajaosto voi velvoittaa noudattamaan 
määräyksiä, poistamaan tai muuttamaan tehdyn työn, korjaamaan 
laiminlyönnin tai lopettamaan kielletyn toiminnan Maankäyttö- ja 
rakennuslain 182 §:ssä mainittujen pakkokeinojen uhalla. Raken-
nusvalvontaviranomaisen maksuperusteiden kohdan 10.5 mukai-
sesti päätös uhkasakon asettaminen tai teettämisuhka, maksu 
200 €/päätös. 
 

Ehdotus Lupajaosto varaa Teille tilaisuuden antaa kirjallinen selvityksenne 
tässä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten pakkokeinojen käyt-
tämiseen mahdollisesti johtavassa asiassa. Selvityksessä pyyde-
tään ilmoittamaan kaikki asiaan vaikuttavat seikat. 
Lupajaostolle osoitettu kirjallinen selvitys tulee toimittaa osoittee-
seen: Jokioisten rakennusvalvonta, Keskuskatu 29 A, 31600 Jo-
kioinen. Selvitys on annettava neljäntoista (14) päivän kuluessa 
tämän selvityspyynnön tiedoksisaamisesta. Vaikka selitystä ei 
anneta, voidaan asia siitä huolimatta ratkaista. 

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 

päätösehdotuksen. 
 

- - - - - - - - - - 
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Lupajaosto § 2 
28.3.2019   Lupajaostolle ei ole määräaikaan mennessä toimitettu selvitystä 

selvityspyyntöön ja hallintolain mukaiseen kuulemiseen liittyen.  
25.1.2019 suoritetussa tarkastuksessa on todettu, ettei lupa-
jaoston kehotusta ole noudatettu. 

   
  Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset pakkotoimet: 

MRL 125 §:n mukaan rakennuksen rakentamisen on oltava 
rakennuslupa. 
MRL 167 §: mukaan rakennettu ympäristö on pidettävä rakennus-
luvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Kunnan mää-
räämä viranomainen osaltaan valvoo, että mm. oleskeluun tarkoi-
tetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaati-
mukset. 
MRL 182 §:n mukaan, jos joku lyö laimin MRL:n nojalla annettui-
hin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan velvollisuutensa, voi 
kunnan rakennusvalvontaviranomainen päätöksellään velvoittaa 
niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty 
laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan 
tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide 
teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Menettelyssä sovelletaan 
mitä uhkasakkolaissa on säädetty. 
MRL 186 §:n mukaan rakennusvalvontaviranomaisen on mm. 
uhkasakon käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin 
todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. 
Ilmoitus voidaan kuitenkin jättää tekemättä, jos laiminlyöntiä 
olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä eikä yleisen 
edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. 
 
Uhkasakkolain 6,7 ja 10 §:ien mukaan uhkasakko asetetaan 
määräämällä päävelvoite asianomaisen noudatettavaksi ja pää-
velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko. Kunkin pää-
velvoitteen tehosteeksi on asetettava eri uhkasakko. Uhkasakko 
voidaan kohdistaa vain sellaiseen asianosaiseen, jolla on oikeu-
dellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. 
Mikäli päävelvoitetta ei noudateta, voidaan uhkasakko määrätä 
maksettavaksi. 
Jos asetettua päävelvoitetta ei velvoitettu noudata, eikä velvoit-
teen noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä, on rakennus-
valvontaviranomaisella oikeus määrätä uhkasakko pantavaksi 
täytäntöön sen jälkeen, kun päätös on lainvoimainen. Uhkat 
voidaan määrätä noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta. 
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Yhteenveto: Kiinteistöllä 169-408-1-1343 sijaitsee keskeneräinen 
runkovaiheessa oleva asuinrakennushanke, jonka rakennusluvan 
voimassaoloaika on päättynyt vuonna 2009. Rakennus on 
luvaton. Rakennushanke tulee määrätä purettavaksi ja tontti 
siivottavaksi. 

 
Ehdotus  Teknisen lautakunnan lupajaosto 
 

1. asettaa Xxxx Xxxxxxxxxxxxx päävelvoitteeksi purkaa kiinteis-
töllä 169-408-1-1343 sijaitseva rakennusluvaton keskeneräinen 
asuinrakennushanke 15.7.2019 mennessä 
 
2. määrää asetetun päävelvoitteen tehosteeksi viisituhatta (5.000) 
euron kiinteämääräisen uhkasakon 
 
3. asettaa Xxxx Xxxxxxxxxxxxx päävelvoitteeksi kiinteistön 169-
408-1-1343 siivoamisen puretun keskeneräisen asuinrakennus-
hankkeen jäteistä niin, että kiinteistö täyttää hyvän ympäristö-
kuvan ja viihtyisyyden vaatimukset 15.7.2019 mennessä 
 
4. määrää asetetun siivousvelvoitteen tehosteeksi kolmetuhatta 
(3.000) euron kiinteämääräisen uhkasakon. 
 
5. määrää Xxxx Xxxxxxxxxxxxx ilmoittamaan tilan 169-408-1-1343 
luovutuksen saajalle tässä määrätyistä päävelvoitteista ja 
päävelvoitteille asetetuista uhkista sekä ilmoittamaan 
luovutuksesta myös Jokioisten teknisenlautakunnan lupajaostolle 
 
6. asettaa ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin tehosteeksi 
kahdentuhannen (2.000) euron uhkasakon 
 
7. määrää, että rakennuksen purkamisvelvoite sekä kiinteistön 
siivoamisvelvoite uhkineen sekä mahdollisen luovutuksen 
ilmoitusvelvollisuus uhkineen tulevat voimaan muutoksenhausta 
huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää 
 
8. päättää, ettei asiaa ilmoiteta poliisin tutkittavaksi, koska yleinen 
etu ei vaadi syytteen nostamista 
 
9.  perii Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx rakennusvalvontaviranomaisen 
tehtävien maksun kohdan 10.5 mukaisesti: 
Rakennusvalvontaviranomaisen päätös, johon sisältyy uhkasakon 
asettaminen, maksu 200 euroa / päätös 
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Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
 
Täytäntöönpanotiedot 

 
Hallintovalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeus 30 pv kuluessa 
tiedoksisaannista 
 
Otteet: saantitodistuksella / haastetiedoksianto Xxxx Xxxxxxxxxxx 
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CO2-raportti: Jokioisten kunnan kasvihuonekaasupäästöt 2017 
 
Lupaj § 3 
28.3.2019  
 Jokioisten kunta ja noin 80 muuta kuntaa ovat mukana CO2-ra-

portoinnissa. Kuntakohtaisten päästöjen seurannan lisäksi CO2-
raportti tarjoaa tietoa siitä, mikä on kunnan päästötilanne suh-
teessa muihin kuntiin. Vertailut on toteutettu asukaskohtaisena 
tarkasteluna. 

 
 Kasvihuonekaasupäästöt voivat vaihdella vuodesta toiseen mer-

kittävästikin. Vuosittaiset vaihtelut johtuvat esimerkiksi energian-
kulutuksen määrästä ja polttoainevalinnoista.  

 
 Kasvihuonekaasupäästöt kuvataan yleisimmin hiilidioksidi eli CO2 

–määrinä, jotta erilaisia päästölähteitä voidaan verrata keske-
nään. Ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta 
kuvataan yksiköllä kt CO2-ekv = hiilidioksidiekvivalentti. Tällöin 
muiden kasvihuonekaasujen vaikutus on muunnettu vastaamaan 
hiilidioksidin ilmastovaikutusta. 

 
 CO2-raportissa on esitetty Jokioisten kasvihuonekaasujen päästöt 

vuodelta 2017 sekä ennakkotieto vuodelta 2018. Mukana lasken-
nassa ovat seuraavat sektorit: kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, 
maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne, 
maatalous ja jätehuolto. Päästölaskennat perustuvat valtakunnal-
lisiin tilastoihin.  

 
Jokioinen 2015 2016 2017 
kt CO2-ekv    
Asukasluku 5 438 5 341 5 286 
Kuluttajien sähkönkulut. päästöt 1,9 1,9 1,5 
Rakennusten lämmityksen päästöt  10,3 11,2 11,6 
Tieliikenteen päästöt  17,0 18,5 17,6 
Maatalouden päästöt  17,0 17,0 17,0 
Jätehuollon päästöt 2,2 1,9 2,1 
Päästöt yhteensä 48,4 50,6 49,7 
Päästöt asukasta kohden 8,9 9,5 9,4 
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Jokioisten päästöt asukasta kohti vuonna 2017 olivat 9,4 t CO2-
ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2-raportissa mukana 
olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 3,0 - 13,5 t CO2-ekv. Jokiois-
ten päästöt ilman teollisuutta laskivat yhden prosentin edelliseen 
vuoteen verrattuna. Keskimäärin päästöt pienenivät raportoinnissa 
mukana olevissa kunnissa viisi prosenttia. 

 
 Vuosiraportti on nähtävissä kokouksessa sekä Jokioisten kunnan-

talolla viraston aukioloaikana, Keskuskatu 29A, teknisellä osastol-
la.  

  
 Lisätiedot: ympäristötarkastaja Henna Moisander  
 p. 03-4141 5271 tai henna.moisander(at)forssa.fi  (HM) 
 
Ehdotus  Lupajaosto merkitsee CO2-raportin vuodelta 2017 tiedoksi ja 

päättää, että raportin tuloksista tiedotetaan kunnan internetsivuilla 
siten, että linkki Jokioisten CO2-päästöjen viikkoseurantaan löytyy 
kunnan internetsivujen etusivulta. 

 
Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
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Ilmoitusasiat 
 
Lupaj § 4 
28.3.2019  
 Rakennustarkastajan kehotus oksien karsimiseen tien näkemä-

alueelta. 
 
 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 6.3.2019 koskien Pin-

tos Oy:n ympäristöluvan rauettamista ja asiaan liittyvä lausunto-
pyyntö 2.1.2019.  

 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 
11.1.2019 Kanta- ja Päijät-Hämeen vesien- ja merenhoidon yh-
teistyöryhmän nimeämisestä vuosille 2019-2020. 

 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 10.1.2019 kos-
kien Forssan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen Forssan jäteve-
denpuhdistamon ympäristöluvan muuttamista.   
 
Selvitys hajuhaitasta: Genencor International Oy 11.1.2019 
 
Ilmoitus nimenmuutoksesta 7.11.2018, St1 Oy (ent. St1 Renewa-
ble Energy Oy). 
 
Ilmoitus nimenmuutoksesta 17.12.2018, YIT Suomi Oy (ent. YIT 
Infra Oy ja Lemminkäinen Infra Oy). 
 
Maaperän pilaantuneisuusselvitys 28.12.2018, Vapo Oy, Koulutie 
10.  
 
Ympäristöluvan tai rekisteröinnin mukainen vuosiraportti 2018: 
- Osatori Oy 
- Genencor International Oy, jätevedenpuhdistamo 
- ABC Jokioinen, jakeluasema 
 
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta pe-
räisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 9 § mukaisen 
ilmoituksen lannan tai lannoitevalmisteen aumavarastoinnista on 
toimittanut: 
 - Mattila Toni 4.1.2019 
 - Rehumäki Oy 20.2.2019 
 - Kärkäinen Ville 26.2.2019 
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Vaulammin entisen kaatopaikan vesistötarkkailutuloksia vuodelta 
2017. 
 
Pohjaeläimistön tila Loimijoessa 2017.  
 
Jokoisten kunnan jätevedenpuhdistamon ilmoitus ohijuoksutuk-
sesta 18.3.2019. 

 
Viranhaltijat ovat toimittaneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti: 
rakennustarkastaja 27.11.2018 – 20.3.2019, lupaluettelo esitys-
listan oheisaineistona. 
 

    
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää merkitä edellä luetellut 

ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja  
 
 toteaa, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston lasusuntopyyntöi-

hin ei ole tarvetta antaa lausuntoa sekä  
 
 tyytyy Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Hämeen elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksiin. 
 

Lisäksi teknisen lautakunnan lupajaosto päättää merkitä seuraa-
vat ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi: 
 
Hämeen Kuljetus Oy, maa-ainesotto tilalla Latomäki I: vesien seu-
ranta 2018 sekä ottomäärät 2017 ja 2018. 
 
Hämeen Kuljetus Oy, maa-ainesotto tiloilla Kullaa ja Syrjälä: vesi-
en seuranta 2018, vaaitustulokset 11.3.2019  sekä ottomäärät 
2017 ja 2018. 
 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 
25.3.2019 koskien ruoppausta Särkilammessa kiinteistöllä 169-
406-2-484. 

 
 Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
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Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 
Tekninen lautakunta/ ja valitusosoitus 
lupajaosto 28.3.2019  
 

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

musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
3 - 4 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten tekninen lautakunta/lupajaosto 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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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 _______ päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät:  1 - 2 
_______________________________________________________ 
Valitusaika ____30____ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä. 
 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
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 
250 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 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 
 

 
 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 
1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


