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Kokousaika Torstai 29.8.2019 klo 18.00 – 19.40 
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 

Harri Saarinen, puheenjohtaja, esittelijä,pöytäkirjanpitäjä 
Sami Räsänen, poistui §:n 6 käsittelyn ajaksi 
Jaana Heinämäki 
Inkeri Koskela, saapui klo 18.20 
Kari Järvinen 
        
 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 
 
 

 
Henna Moisander, ympäristötarkastaja 
 
 
 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 5 - 11 

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

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

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Harri Saarinen       Harri Saarinen       

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 4.9.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Kari Järvinen                 Jaana Heinämäki   

 
Pöytäkirja on pidetty 
yleisesti nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnanvirastossa 6.9.2019 klo 10.00–12.00 
Virka-asema  Allekirjoitus 
puheenjohtaja 
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Lausunnon antaminen jätelautakunnalle koskien jätteen kuljetusjärjestelmää 
 
Lupaj § 5 
29.8.2019  
 Forssan kaupungin jätelautakunta pyytää lausuntoa jätteen kulje-

tusjärjestelmästä. Jätelautakunnan on päätettävä jätteenkuljetus-
järjestelmästä Akaan, Forssan, Humppilan, Jokioisten, Koski Tl:n, 
Loimaan, Oripään, Punkalaitumen, Sastamalan, Someron, Tam-
melan, Urjalan ja Ypäjän kuntien osalta, koska näissä kunnissa ei 
ole vielä lainvoimaista päätöstä asiassa. Tällä hetkellä näissä 
kunnissa kiinteistön haltija kilpailuttaa itse jätteenkuljetuksensa. 
Kyse on kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta. 
Rambol Finland Oy on selvittänyt jätteenkuljetuksen tilannetta em. 
kunnissa. Selvitys on nähtävänä kokouksessa. Selvitys ei koske 
sako- ja umpikaivolietteitä eikä biojätteitä. 

 
 Jätelautakunta on viimeksi päättänyt ko. kuntien jätteen kuljetus-

järjestelmistä vuonna 2015. Tällöin kunkin kunnan osalta päätet-
tiin, että jätteenkuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämä-
nä. Päätökset kumoutuivat korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
2018. 

 
 Jätelain mukaan asuinkiinteistöllä syntyvän jätteen kuljetukseen 

on kaksi vaihtoehtoa, joko kunnan järjestämä jätteenkuljetus tai 
kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätteen saa kunnan 
järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain 
kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun. 

 
 Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään 

kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jät-
teen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkulje-
tus), jos: 

 
1) tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti 

sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin (Jätelaki 35 §); 
2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnas-

sa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaa-
raa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle (Jätelaki 37 §); 

3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisik-
si ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien ase-
maan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan (Jätelaki 37 
§). 
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Kunta voi päättää, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkulje-
tus koskee lajiltaan tai laadultaan tietyntyyppistä jätettä. 

 
Jos jätelain asettamat edellytykset perustellusti täyttyvät, voi jäte-
lautakunta valita kahden kuljetusjärjestelmän välillä. Ramboll Fin-
land Oy:n selvityksessä on tarkasteltu jätelain asettamien edelly-
tysten täyttymistä.  

 
Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa kumpaa kuljetusjärjes-
telmää puolletaan ja millä perusteella. 

 
 Jokioisten kunnan ympäristölautakunta on samasta asiasta edelli-

sen käsittelyn aikana antanut lausunnon Forssan jätelautakunnalle 
16.5.2013, § 17, missä todetaan mm., että  
- nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestel-

mä on toiminut hyvin, 
- ympäristönsuojeluviranomaiselle ei ole tehty huomautuksia jät-

teenkuljetusjärjestelmän toimimattomuudesta, 
- kuljetuspalveluita on kattavasti ja luotettavasti tarjolla kohtuulli-

sin ja syrjimättömin ehdoin, 
- viranomaismääräykset kuljetusjärjestelmillä ovat yhtenevä ja 
- Jokioisilla nykyään toimiva jätteenkuljetusjärjestelmä täyttää jä-

telain 37 §:n edellytykset. 
 

Ramboll Finland Oy on laajan selvityksen johtopäätöksissä toden-
nut seuraavaa: 

 
”Tehtyjen paikkatietopohjaisten analyysien ja selvitysten perusteel-
la voidaan todeta, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkulje-
tus Forssan kaupungin jätelautakunnan alueella täyttää jätelain 35 
ja 37 § mukaiset vaatimukset.  

 
Näin ollen tehdyn tarkastelun perusteella ei ole laillista estettä vali-
ta jätelain 37 § mukaiseksi kuljetusjärjestelmäksi kiinteistön halti-
jan järjestämää jätteiden kuljetusta tarkastelun kohteena olleissa 
kunnissa.” 
(NSÅ) 

 
Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,  
p. 03 41415267 tai niina.salminen(at)forssa.fi 
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Ehdotus 

Jokioisten teknisen lautakunnan lupajaosto katsoo, että tehty kul-
jetusjärjestelmäselvitys tuo hyvin esiin vaadittavat kriteerit ja niiden 
toteutumisen arvioitaessa kiinteistön haltijan järjestämän jätteen-
kuljetuksen laillisuutta. Tehdyn selvityksen ja vuosien varrella saa-
tujen kokemusten perusteella lupajaoston käsitys on edelleen, että 
kuljetuspalveluita on kattavasti ja luotettavasti tarjolla ja asukkailla 
ja kiinteistöyhtiöillä on mahdollisuudet saada kilpailukykyinen tar-
jous jätteenkuljetuksista kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Ja 
kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksesta ei ole tullut 
tietoon, että terveydelle tai ympäristölle olisi aiheutunut haittaa tai 
vaaraa Jokioisilla. 

 
Kokonaisuutta ajatellen selvityksessä vastausten ja analyysien pe-
rusteella on tuotu esille mm. että, jos kuljetusjärjestelmä muuttuisi 
kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi Loimi-Hämeen Jätehuol-
to Oy:lle ajojärjestelytehtäviin tarvittaisiin pari henkilöä lisää. Muu-
tosvaiheessa tarvittaisiin todennäköisesti määräaikaista lisätyö-
voimaa neuvontaan, jotta muutoksen toteuttaminen sujuisi hyvin. 
Kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa yritysten toimin-
taympäristö on pysynyt vakaana. Viranomaisia kiinteistön haltijan 
järjestämä kuljetus työllistänee enemmän rekisterinpidon osalta.  

 
Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että työmäärä pysyisi kokonai-
suutta ajatellen samana, mutta se kohdistuisi vaan eri toimijoihin. 

 
Asukkaille aiheutuvien jätteenkuljetusmaksujen kustannustaso 
puolestaan saattaisi muuttua, jos Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n 
ylläpitämä suuri täydentävä keräysjärjestelmä saataisiin purettua. 
Sinällään selvitys tuo konkreettisesti esille täydentävän järjestel-
män laajuuden. 

 
Selvityksen heikkoutena on, että siinä ei ole selvitetty ns. epäsel-
vien kiinteistöjen liittymistilannetta; määrää ja syytä. Viitteitä saat-
taa antaa jätelautakunnan syksyllä 2018 aloittama selvitys oletet-
tujen jätehuoltoon kuulumattomien kiinteistöjen osalta. Satun-
naisotantana lähetettiin selvityspyyntö 100:lle kiinteistölle/ osakas-
kunta. Forssan, Jokioisten ja Tammelan osalta selvityksen palautti 
noin 70 %. Näistä suurin osa oli jo liittynyt jätteenkuljetukseen eli 
kyse oli jätekuljetusrekisterin epätarkkuudesta. Osalle kiinteistöistä 
oli mahdollista myöntää vapautus esim. asuinkelvottomuuden pe-
rusteella. 
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Tämän jälkeen ympäristönsuojeluviranomainen lähetti helmikuus-
sa 2019 kehotuksen liittyä jätehuoltoon niille kiinteistöille, jotka ei-
vät vastanneet tai vastauksen perusteella ei voitu myöntää vapau-
tusta. Forssan, Jokioisten ja Tammelan alueelle kehotuksia lähe-
tettiin yhteensä 44. Kehotukseen vastasi 30 kiinteistöä. Näistä 23 
oli jo valmiiksi liittynyt jätteenkuljetukseen eli kyse oli jälleen jäte-
kuljetusrekisterin epätarkkuudesta. Kaksi kiinteistöä liittyi kehotuk-
sen saatuaan jätteenkuljetukseen ja viiden kiinteistön osalta tulee 
selvittää täyttyvätkö vapautuksen perusteet.  

 
Liittymistilanteesta voidaan todeta, että otannalla saavutettiin 84 % 
kiinteistöistä. Suurimpana ongelmana on jätekuljetusrekisterin 
epätarkkuus ja mm. niin sanottujen kimppa-astioiden tietojen puut-
tuminen. Varsinaisia jätteen kuljetukseen liittymättömiä löytyi kak-
si. On kuitenkin todettava, että rekisterinpidossa olevat ongelmat 
eivät tee nykyistä kuljetusjärjestelmää laittomaksi tai kerro sen 
toimivuudesta kotitalouksien ja yritysten kannalta. 

 
Lopuksi lupasaosto toteaa selvityksestä, että vaikka asia ei vaikuta 
kuljetusjärjestelmäpäätökseen tai sen toimivuuteen tulisi selvityk-
seen korjata tiedot sivulle 3, koskien kuntien ympäristönsuojeluvi-
ranomaisia esimerkiksi, seuraavasti: Jätelain valvontaviranomai-
sena toimii kunnissa kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Näitä 
ovat mm. Forssan kaupungin ympäristölupalautakunta, Humppilan 
kunnan tekninen lautakunta, Jokioisten kunnan teknisen lautakun-
nan lupajaosto, Tammelan kunnan ympäristölautakunta, Ypäjän 
kunnan rakennuslautakunta jne. 

 
Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
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H & J Vainio Ay:n maa-aineslupa kiinteistölle 169-405-5-77 
 
Lupaj § 6  
29.8.2019 ASIA  

 
Päätös H & J Vainio Ay:n maa-aineslain (555/81) 4 §:n 
mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta koskien hiekan ja soran 
ottotoimintaa kiinteistöllä Levoharju 169-405-5-77.  
 

 Luvan hakija 
 H & J Vainio Ay 
 Hakamäentie 13 
 31600 Jokioinen 
 
 yhteyshenkilö: Harri Vainio p. 050513227 
  
 Alueen maanomistajat 
 Tilan 169-405-5-77 omistaa hakija.  
 
 Hakemuksen vireilletulo 
 Hakemus on jätetty 10.5.2019 ja täydennetty 27.5.2019. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä Jokioisten kunnantalon 
teknisellä osastolla ja kokouksessa. 

  
 Ottamisalue ja ottotoiminta 
 Pinta-ala    1,8 ha 
 Pohjaveden ylin korkeus 2.5.2019    +106,60 m (N60) 
 Maa-ainesten ottamissyvyys max.  noin 5-10 m 
 Suunniteltu ottotaso    +111 m (N60) 
 Kokonaismäärä, hiekka ja sora  74 363 k-m3 
 Vuotuinen otto  noin 7 400 m3 
 Ottamisaika   10 vuotta 
 Pintamaita    noin 1 000 k-m3 
 
  Ottamistoiminta 

Alueella on ollut myönnetty maa-aineslupa, jonka viimeinen 
voimassaolopäivä on ollut 30.4.2011. Uutta lupaa haetaan, koska 
aiempana lupakautena ei kaikkea maa-ainesta ehditty hyödyntää 
eikä ottoalueen maisemointivelvoitetta täyttää. Samalla 
tarkennetaan ottomäärää. 
 
Alueelta on otettu maa-aineksia noin 40 vuotta. Alueesta osa on 
avonaisena ja osa on taimikolla, jolta aiemmin on pintamaat 
poistettu.  
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Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu merkintöjä. Alueella ei 
ole yleis- tai asemakaavaa. 
 

 Esitetty ottoalue on tärkeällä tai muuhun vedenhankintakäyttöön 
soveltuvalla I-luokan pohjavesialueella (Latovainio 0416951). 
Etäisyys ottoalueen rajalta Kuuman vedenottamoon on noin 340 
m. Pohjaveden virtaussuunta on vedenottamolta ottoalueelle päin.  

 Ottoalueen läheisyydessä olevasta havaintoputkesta HP4 on 
pohjaveden korkeusmittaustieto  2.5.2019 +106,60 m (N60). 
 
Alueelle 14.3.2001 myönnetyn maa-ainesluvan mukaista 
pohjaveden laatu- tai korkeustarkkailua ei ole tehty.  
 
Ottoalueen pohjan maanpinnantaso on hakemus hetkellä +110,0 -
110,7 m (N60). Lupaa haetaan tasoon +111 m, jotta voidaan taata 
riittävä suojaetäisyys pohjaveteen.  
 
Lähin vapaa-ajanasuinrakennukset sijaitsee lounaassa noin 70 m 
ja lähin vakituinen asunto noin 100 m päässä. Ottoalueelle on 
liittymä Kankaantieltä kiinteistön 169-405-5-13 kautta, johon on 
kulkuoikeus.  
 
Tähän mennessä alueen maa-aines on ollut käytettävissä sellai-
senaan tai seulomisen jälkeen. Suuret maakivet joko murskataan 
tai erotellaan maisemakiviksi. Puusto suojaa lähimpiä häiriintyviä 
kohteita pölyltä.  
 
Vaikutukset ympäristöön 
Pohjaveden päälle jätetään vähintään neljä metriä paksu suoja-
kerros, jota ei puhkaista. Pohjaveden tilaa tarkkaillaan ottoalueen 
reunalle asennetusta pohjavesiputkesta HP4. 
 
Alueella käytettävät polttoaineet muodostavat suurimman riskin 
pohjavedelle.  Alueelle ei perusteta tankkauspistettä. Alueella 
säilytettävät työnaikaiset polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaippa-
säiliöitä ja tankkausalusta tehdään vettä ja öljyä läpäisemät-
tömäksi. Kohteessa ei tehdä koneiden huoltoja eikä korjauksia. 
 
Alueen maisemointi ja jälkihuolto 
Alue viimeistellään reunoiltaan ottotoiminnan aikana heti, kun 
reuna-alue vapautuu. Luiskien verhoilussa ja kasvualustana 
käytetään alueella olevia pintamaita sekä tarvittaessa muualta 
tuotua puhdasta humusmaata. Reunat muotoillaan kaltevuuteen 
1:2,5 – 1:3, mikä noudattelee alueen luontaista rinnekaltevuutta. 
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Kasvualustaksi pohjatasolle ja luiskiin levitetään noin 10 cm 
vahvuinen kerros humusta, joka sekoitetaan pintaosaan. Kasvu-
alustalle kylvetään alueelle luonteenomaisia kasvilajeja tai 
nurmikkoa. Lisäksi istutetaan sekapuustoa 2 000 tainta/ha. 
Luontaisesti syntynyttä kasvustoa ei tästä syystä kuitenkaan 
hävitetä.  Kannot ja hakkuutähteet käytetään ottoalueen jälki-
hoitoon ja maisemointiin. Seulontakivet ja lohkareet toimitetaan 
ottoalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi.  
 
ASIAN KÄSITTELY 

 
Hakemuksesta tiedottaminen 
Ottoalueeseen rajoittuville kiinteistön omistajille ja lähimmille 
asuinkäytössä olevien kiinteistöjen omistajille on lähetetty tieto 
asian vireilletulosta 11.6.2019. Kuulutus on ollut nähtävänä 
Jokioisten kunnan virallisella ilmoitustaululla ja internetsivulla  
12.6. – 11.7.2019. Hakemuksen vireilletulosta on ilmoitettu 
Forssan Lehdessä 12.6.2019.  
 
Huomautukset  
Hakemuksen johdosta ei ole jätetty huomautuksia. 
 
Lausunnot   
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 
lausunnon 18.7.2019. Lausunnossa todetaan muun muassa, että 
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hakemuksen mukainen 
ottotoiminta on mahdollista ilman, että siitä aiheutuu maa-aines-
lain tarkoittamaa haittaa. Lupaharkinnan yhteydessä on otettava 
huomioon mm. seuraavaa: 
- Pohjaveden pinnantaso ottamisalueella on mitattava kolmen 

kuukauden välein (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa).  
- Ottamisen vaikutuksia pohjaveden laatuun tulee seurata 

lausunnon liitteen mukaisesti.  
- Pohjavesitarkkailun tulokset on toimitettava ELY-keskukselle 

raporttina sekä VYH-tiedonsiirtomuodossa, jotta ne voidaan 
tallentaa pohjavesitietojärjestelmään (POVET).  

- Ottotoiminnan tukitoiminta-alueita on sijoitettu pohjoispuoli-
selle kiinteistölle 169-405-5-13. Suunnitelmassa ei käy ilmi 
onko sijoittamisesta sovittu kiinteistönomistajan kanssa. 
Valvonnan vuoksi tulee asiaa tarkentaa. 
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- 
ja infrastruktuurivastuualue lausuu lisäksi mm. seuraavaa: 
- Maantien 13569 (Kankaantie) suoja-alue on 20 m maantien 

keskilinjasta mitattuna.  
- Maantien suoja- ja näkemäalueella ei saa muuttaa maan-

pinnan muotoa eikä tehdä ojitusta tai muuta kaivutyötä siten, 
että muutoksesta voi aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle 
tai haittaa tienpidolle. 

- Ottotoiminta tulee toteuttaa siten, ettei käytetä suoja-aluetta. 
- Hakemuksessa esitettyä liittymää ei löydy Väyläviraston 

tierekisteristä, vaan se on haettava Pirkanmaan ELY-
keskuksesta. Liittymän tarkastuksesta on sovittava ennen 
ottotoiminnan aloittamista. 

- Liittymä ei täytä YE-liittymälle asetettuja teknisiä vaatimuksia. 
 
 

 Hakijan kuuleminen ja vastine 
Luvan hakija ei ole toimittanut vastinetta määräaikaan mennessä. 

 
 
Ehdotus  

Teknisen lautakunnan lupajaosto (Jokioisten kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen) myöntää H & J Vainio Ay:lle maa-aineslain 
(555/81) 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan hiekan ja soran 
ottotoimintaan kiinteistölle Levoharju 169-405-5-77, 22.5.2019 
päivätyn ottosuunnitelman ja seuraavien määräysten mukaisesti:  

 
  Määräykset 

1.  Lupa on voimassa kymmenen (10) vuotta sen voimaantulo-
päivästä lukien. Kokonaisottomäärä on 74 363 k-m3. Maisemointi 
ja kaikki muut jälkihoitotyöt alueella on tehtävä valmiiksi lupa-ajan 
loppuun mennessä riippumatta siitä onko kaikki otettavaksi 
suunniteltu aines otettu vai ei.  

   
Perustelu: Maa-aineslaki 10 ja11 §, Valtioneuvoston asetus maa-
ainesten ottamisesta 8 §. Lupa ainesten ottamiseen myönnetään 
määräajaksi. Ottaen huomioon hankkeen laajuus ja hakijan esitys 
kymmenen vuoden voimassaoloaika on asianmukainen.  

 
2. Lupaehtojen varmistamiseksi luvan hakijan tulee hyväksyttää 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella maa-ainesten ottamis-
toiminnalle vastaava työnjohtaja.  
 
Jos ottotoiminnan tukitoiminta-alueita sijoitetaan kiinteistön 61-
405-5-77 ulkopuolelle, tulee esittää asiasta esittää kiinteistön-
omistajan suostumus, ennen toiminnan aloittamista.  
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Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Määräys on annettu valvonnal-
lisista syistä. 

   
3. Ottamistoiminta on sallittu seuraavasti: 
– ottotoiminta, kuormaus ja poiskuljetus maanantaista perjantaihin 
kello 7.00 – 22.00  
– yöaikainen ottotoiminta, kuormaus ja poiskuljetus ei ole sallittua 
– arkipyhinä ottotoiminta, kuormaus ja poiskuljetus ei ole sallittua. 

 
Maa-ainesten ottotoiminnasta aiheutuva melutaso lähimmissä 
melulle altistuvissa kohteissa ulkona ei saa klo 7-22 ylittää 55 
dB:n ja klo 6-7 ei saa ylittää 50 dB:n A-painotettua ekvivalentti-
tasoa. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista 
mittauspaikassa, mittaus- tai laskentatulokseen on tarvittaessa 
tehtävä haitallisuuskorjaus. 

 
Luvan hakijan on selvitettävä toiminnan aiheuttama todellinen 
melutaso mittauksin lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa 
(asumiseen käytettävillä alueilla) tarvittaessa valvontaviran-
omaisen määräyksestä.  

 
Perustelu: Maa-aneslaki 11 §. Määräyksessä on otettu huomioon 
lähimmät melulle altistuvat asuinkiinteistöt. Aikarajoituksilla 
turvataan ympärivuotisesti alueella asuville riittävä päivittäinen 
häiriötön aika.  
 
4. Ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista kaivualueen rajat 
on merkittävä asianmukaisesti näkyviin hyväksytyn ottosuunni-
telman mukaisesti.  Ottotoiminnan valvomista varten on ottopai-
kalla oltava näkyvillä korkeusasema. Ottoalueelle johtava tie tulee 
olla suljettu lukittavalla puomilla muulloin kuin toiminta-aikana. 
Ottamisen edetessä aluetta on hoidettava niin, että se ei aiheuta 
vaaraa ihmisille.  

 
Ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista on selvitettävä alle 
500 metrin etäisyydellä ottamisalueesta sijaitsevat talousvesi-
kaivot. Kaivonomistajien suostumuksella kaivoista tulee selvittää 
niiden tyyppi, kunto ja vedenpinnan korkeus. Lisäksi kaivovesistä 
tulee teettää vähintään ennen ja jälkeen ainesten oton seuraavat 
veden laatua kuvaavat parametrit: sameus, väri, haju, maku, pH, 
rauta, mangaani, KMnO4-luku, kloridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, 
Escherichia coli ja koliformiset bakteerit. Selvitykset on toimitet-
tava tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen 
ottamistoiminnan aloittamista.  
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Lisäksi ennen ottamistoiminnan aloittamista hakijan tulee pyytää 
ympäristötarkastajalta alkukatselmusta, jossa todetaan maastoon 
merkitsemiset, pohjavesitarkkailu sekä tarvittaessa pintavesien 
käsittely. 

 
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §, Valtioneuvoston asetus maa-
ainesten ottamisesta 7 §. Määräys on annettu osin valvonnal-
lisista syistä. Lähialueen kaivovesien tutkimisvelvoitteella varmis-
tamaan se, että pystytään arvioimaan ottotoiminnan aiheuttamat 
mahdolliset veden laadun ja antoisuuden muutokset. 

 
5. Luvan haltijan on mitattava alueen pohjaveden korkeustasoa 
kolmen kuukauden välein suunnitelmassa esitetystä tarkkailu-
putkesta HP4 sekä kaivonomistajan suostumuksella tilalla 61-
405-5-68 olevasta kaivosta.  
 
Pohjaveden laatua tulee tarkkailla vähintään yhdestä 
tarkkailuputkesta, joka sijaitsee ottoalueen ja vedenottamon 
välissä (ei kuitenkaan vedenottamon hanasta), ennen toiminnan 
aloittamista ja siitä alkaen kolmen vuoden välein laajan ja väli 
vuosina suppean analyysvalikoiman mukaan: 

Aine / ominaisuus Laaja Suppea 
Aistinvarainen arviointi x x 
Lämpök.koliform. bakteerit x x 
Alkaliniteetti x  
Alumiini x  
Ammonium * x  
Fluoridi * x  
Happi x x 
Kloridi x x 
KMnO4-luku x x 
Kokonaiskovuus x x 
Lämpötila x  
Mangaani x x 
Nitraatti x  
pH-luku x x 
Rauta x x 
Sameus x x 
Sulfaatti x x 
Sähkönjohtavuus x x 
Väri x  
TVOC x  
Mineraaliöljy x x 

 * vain alkunäytteestä, mikäli aineelle ei todeta kohonnutta pitoisuutta 
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Luvan haltijan tulee varmistua siitä, että tarkkailuun käytettävästä 
pohjavesiputkesta on mahdollista ottaa edustavat näytteet. 
 
Tulokset on toimitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä 
tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Hämeen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

   
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Määräys on annettu valvonnal-
lisista syistä. Tarkkailua ei tule tehdä pohjavedenottamon 
hanasta. Ottoalueen lähellä oleva havaintoputki HP4 ei sovellu 
vesinäytteiden ottamiseen. 
 
6. Tarvittaessa pinta- ja kuivatusvedet on ohjattava riittävän 
suuren selkeytysaltaan kautta ojiin. Selkeytysallas on tyhjennet-
tävä tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kerran toiminta-
vuoden aikana siihen laskeutuneesta kiintoaineksesta. 

   
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Selkeytysaltaan teko on vaadittu 
tehtäväksi vain tarvittaessa, koska hulevesiä ei välttämättä synny 
harjualueella. Määräys on annettu vesien suojelemiseksi sekä 
vesien esteettömän kulun turvaamiseksi.  

 
7. Ottotasot on vaaittava vuosittain, mikäli alueella on ollut otto-
toimintaa. Vaaituspisteet on oltava vähintään sadan metrin välein. 
Lisäksi vaaitus on tehtävä alimmista ottokohdista. Kirjanpito on 
toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain 
tammikuun loppuun mennessä. 
 
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Määräys on annettu valvonnal-
lisista syistä.  

 
  8. Maa-ainesten otto toteutetaan suunnitelman mukaisesti 

enintään tasoon +111,00 m (N60) siten, että ylimmän havaitun 
pohjaveden tason yläpuolella on joka paikassa säilytettävä 
vähintään neljän metrin suojakerros.  
 
Ottoalueen pohja on korotettava tasoon +111,00 m (N60) vuoden 
kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 
 
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Alin sallittu ottotaso on annettu 
pohjaveden suojelemiseksi.   

 
9. Polttoaineet on säilytettävä nestettä läpäisemättömällä 
alustalla. Polttoainesäiliöiden tulee olla lukittavia, kaksois-
vaipallisia ja varustettu ylitäytön- ja laponestolaitteilla. 
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Tankkaus- ja säiliöntäyttöpaikan tulee olla nestettä läpäisemätön.  
Mikäli tankkaus tai säiliöntäyttö tilanteissa muodostuu likaisia 
sadevesiä, on sadevesien keräily ja käsittely järjestettävä niin, 
että likaisten sadevesien imeytyminen maaperään pohjavesi-
alueelle ei ole mahdollista. Tankkausta ja täyttöä tulee seurata 
koko tapahtuman ajan. 

   
Alueella ei saa huoltaa eikä korjata koneita tai laitteita ja niiden 
säilytyspaikat on suojattava asianmukaisesti. Alueella ei saa säi-
lyttää eikä tankata maa-aineksen kuljetuskalustoa. Maaaineksen 
seulontaan tulee ensisijaisesti käyttää sähkökäyttöistä seulaa. 
 
Työkoneiden ja laitteiden säilytyspaikan on oltava varsinaisen 
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Lisäksi on 
huolehdittava siitä, että  pyöräkoneen sekä poltto-moottorikäyt-
töisen seulan ja/tai aggregaatin toiminta-, tankkaus- ja säilytys-
paikat on suojattu siten, ettei ympäristöön pääse öljyisiä tai muita 
luontoon kuulumattomia vesiä.  

  
Öljyn ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyssä on 
noudatettava erityistä huolellisuutta. 

 
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Määräys on annettu pohjaveden 
ja maaperän suojaamiseksi. 

 
10. Mikäli öljyä tai muuta pohjavesille haitallista ainetta suojaus-
toimenpiteistä huolimatta pääsee maaperään tai pohjaveteen, lu-
van hakijan tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin haitan poistamiseksi 
ja välittömästi ilmoitettava asiasta Kanta-Hämeen pelastus-
laitokselle.  

   
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Määräys on annettu pohjaveden 
ja maaperän suojaamiseksi. 

   
11. Öljyvahingon varalta alueella on pidettävä ottotoiminnan 
aikana riittävä määrä öljyntorjuntaan tarkoitettua imeytys-
materiaalia. Työntekijöiden tulee tietää missä imeytysmateriaalia 
säilytetään ja miten sitä käytetään. 

   
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Määräys on annettu pohjaveden 
ja maaperän suojaamiseksi. 

 
12. Alueella ei saa polttaa tai haudata jätteitä. Romutavara ja 
jätteet on kuljettava viivytyksettä muualle jätelain mukaisesti 
hävitettäväksi. Aluetta ei saa käyttää ylijäämämaiden läjitys-
alueena ja sinne voidaan tuoda vain alueen jälkihoidon  
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edellyttämän kasvukerroksen muodostamiseen tarvittava määrä 
puhtaita maa-aineksia. 

   
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Määräys on annettu pohjaveden 
ja maaperän suojaamiseksi. 

 
13. Alueelta vuosittain otetut maa-ainesmäärä ja laatu on 
ilmoitettava seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja/tai sähköisesti 
suoraan ympäristöhallinnon asianhallintatietojärjestelmään.  

   
  Perustelu: Maa-aineslaki 23 a §. 
 

14. Ottamisalueelle tulee jälkihoitotoimenpiteenä muodostaa 
kasvukerros seuraavalla tavalla: Pohjatasolle ja luiskiin hiekka-
kerroksen päälle levitetään vähintään 10 cm vahvuinen kerros 
humusta, joka sekoitetaan hiekkaisen maan pintaosaan. Tähän 
tarkoitukseen voidaan käyttää alueelta kuorittua pinta-maata tai 
muualta tuotua tarkoitukseen sopivaa humusta. Kasvu-alustalle 
kylvetään alueelle luonteenomaisia kasvilajeja tai nurmikkoa. 
Puustoksi tulee istuttaa sekametsää, mäntyä 2 500 tainta 
hehtaarille ja sekapuuna koivua, pihlajaa tai haapaa 500 tainta 
hehtaarille. 
 
Luontaisesti syntynyttä kasvustoa ei tarvitse hävittää, mikäli kysei-
sessä kohdassa maanpinta on ottosuunnitelman mukaisessa ta-
sossa. Alueelle muualta tuotavien jälkihoito-materiaalien puhtaus 
tulee varmistaa. Silttiä ei saa käyttää sellaisenaan alueen maise-
mointiin.  

  
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Ottamisalueen jälkihoito tulee olla 
mahdollisimman ennallistava, jolloin alue saadaan takaisin 
hakijan esittämään metsätalouskäyttöön ja maisemallisesti 
ottoalue saadaan sulautumaan ympäristöön. Siltti ei sovellu 
sellaisenaan alueen maisemointiin, koska se hienojakoisena maa-
aineksena estää veden imeytymistä ja voi vaikuttaa pohjaveden 
muodostumiseen. 

 
15. Lupamääräyksissä edellytettyjen toimenpiteiden suorittamisen 
vakuudeksi hakija antaa Jokioisten kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaiselle 8 000 euron pankki- tai vakuutuslaitoksen antaman 
omavelkaisen takauksen tai pankkitalletuksen, josta luvanhakija 
luovuttaa talletustodistuksen vakuudeksi ennen maa-ainesten 
ottamisen aloittamista. Vakuuden tulee olla voimassa siihen 
saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien 
toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, mutta 
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kuitenkin vähintään vuoden luvan voimassaoloajan jälkeen. 
Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana. 

   
Perustelu: Maa-aineslaki 12 §, Valtioneuvoston asetus maa-
ainesten ottamisesta 8 §. Vakuus on annettava maa-aineslain 11 
§:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. 

 
 

16. Muilta osin maa-ainesten oton on oltava esitetyn 
suunnitelman mukaista. 
 
17. Luvan haltija sitoutuu vastaamaan yksin kaikista näissä lupa-
määräyksissä esitetyistä töistä ja niiden suorittamisesta 
aiheutuvista kustannuksista sekä kaikista tarvittavista tai 
määrätyistä varotoimenpiteistä ympäristöön nähden. Haltijan on 
estettävä ihmisten asiaton liikkuminen alueella. 

 
 Vastaukset lausuntoon 

Hämeen ELY-keskuksen lausunto on huomioitu määräyksissä nro 
2 ja 5, niiltä osin kuin asioiden käsittely kuuluu maa-aineslupaan.   

 
  KÄSITTELYMAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Hakijalta peritään maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkasta-
misesta maksu Jokioisten kunnanvaltuuston 6.3.2006 hyväksy-
män taksapäätöksen mukaisesti. Ottamissuunnitelman tarkastus-
maksuna peritään 738 euroa. Lisäksi peritään hakemuksen 
käsittelyn kuulemiskulut 100 euroa sekä todelliset lehti-
ilmoituskulut.  
 
Ottamistoiminnan valvontamaksua peritään kulloinkin voimassa 
olevan taksan mukaisesti. Luvan myöntämishetkellä voimassa 
oleva taksan mukaan valvontamaksua peritään vuosittain 279 
euroa. 
 
 

  PÄÄTÖKSESTA TIEDOTTAMINEN 
  Ympäristönsuojeluviranomainen kuuluttaa tästä päätöksestä 

julkisesti kuuluttamalla Jokioisten kunnan ilmoitustaululla ja 
kunnan internetsivuilla. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös 
Forssan Lehdessä. 

 
   
  Lupapäätöksestä ilmoitetaan Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle sähköisen asioinnin kautta.  
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  MUUTOKSEN HAKU  
   
  Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeen-

linnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuunottamatta. Maksua 
koskevaa oikaisua saa hakea Jokoisten kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselta. Valitusosoitus on liitteenä. 

 
  Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 6.9.2019. 
  Valitusaika päättyy 7.10.2019. 
 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
  päätösehdotuksen. 
 
  Merkittiin, että teknisen lautakunnan lupajaoston jäsen Sami 

Räsänen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn. 
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Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Uusioaines Oy:n ympäristölupahakemuksesta 
annettava lausunto 
 
Lupaj § 7  
29.8.2019 ASIA  

 
Uusioaines Oy on toimittanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
ympäristölupahakemuksen, joka koskee lasinpuhdistuslaitoksen ja 
vaahtolasitehtaan ympäristöluvan muuttamista. 
 
Lasinpuhdistuslaitos ja vaahtolasitehdas sijaitsevat Forssan kau-
pungin puolella, rajautuen Jokioisten kuntaan. Raaka-aineiden ja 
tuotteiden varastointi alue sijaitsee Jokiosilla. Toimintaan on Etelä-
Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa nro 
193/2016/1, 15.8.2016 ja Vaasan hallinto-oikeuden päätös 
18/0559/3, 18.12.2018. Uusioaines Oy hakee vaahtolasituotteen 
jäteluokituksen päättymistä. Tällä hetkellä vaahtolasin jäteluokituk-
sen päättymisestä on olemassa 17.11.2011 päivätty Hämeen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Jotta vaahtola-
sia voidaan myydä myös Suomen rajojen ulkopuolelle, Uusioaines 
Oy haluaa sisällyttää jätteeksi luokittelun päättymisen kriteerit lai-
toksen ympäristölupapäätökseen. Lisäksi Uusioaines Oy hakee 
muutosta 15.8.2016 annetun ympäristöluvan nro 193/2016/1 lupa-
määräyksiin 1, 4, 6, 14 ja 40. 
  
Lupamääräyksen 1 osalta esitetään vaahtolasitehtaalle ja lasin-
puhdistuslaitokselle vastaanotettavien lasijätteiden määrän yhdis-
tämistä koko laitosaluetta koskevaksi vastaanottomääräksi. Lai-
tokselle vastaanotettavien jätejakeiden kokonaismäärään (180 
000 t/a) ja vaahtolasitehtaalla käytettävien jakeiden enimmäis-
määrään (60 000 t/a) ei haeta muutosta. 
 
Voimassa oleva ympäristöluvan lupamääräyksen 4 mukaan laitok-
sen kenttäalueiden on oltava asfaltoituja tai muutoin pinnoitettuja. 
Hakija esittää, että määräyksessä sallitaan vaahtolasin varastointi 
pinnoittamattomalla alueella. 
 
Lupamääräykseen 6 hakija esittää muutosta tuotetun lasinsirun 
luokitukseen. Lasinpuhdistuslaitoksella muodostuvaa lasisirua 
voidaan myydä kaksille markkinoille. Ensisijaisilla markkinoilla la-
sisiru luokitellaan ja myydään EU asetuksen 1179/2012 mukaises-
ti ei-jätteenä (EOW, glass cullet). Vaihtoehtoisilla markkinoilla la-
sisiru myydään jätteenä, jos EOW-statukselliselle lasisirulle ei ole  
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riittävästi kysyntää. Lasisiru on laadullisesti samaa sen luokittelus-
ta riippumatta.  
 
Lupamääräyksen 14 mukaan vaahtolasitehtaan sekä haketus- ja 
murskaustoiminnan hulevesijärjestelmä on varustettava tarkoituk-
seen soveltuvalla kiintoaineen erotusjärjestelmällä. Hakija esittää 
kiintoaineen erotusjärjestelmän asentamista tarvittaessa ja perus-
teet kiintoaineen raja-arvon saavuttamiselle. Laitoksella ei enää 
harjoiteta puun murskaustoimintaa eikä alueelle ole tarvetta asen-
taa kiintoaineen erotusjärjestelmää. 
 
Lupamääräyksen 40 mukaista hulevesiojien tarkkailua tehdään 
nykyisen suunnitelman mukaisesti kaksi kertaa vuodessa syksyyn 
2020 asti. Jos jäljellä olevalla kolmella tarkkailukerralla ei tapahdu 
merkittävää muutosta kiintoainekuormituksessa, hakija ehdottaa 
tarkkailuvälin palautusta yhteen kertaan vuodessa.  
 
Hakemuksen mukaan suunnitelluilla muutoksilla ei ole merkittäviä 
vaikutuksia toiminnan ympäristökuormitukseen. Laitoksella on te-
hostettu piha-alueiden siivousta, minkä vuoksi piha-alueilla olevan 
vaahtolasipölyn määrä on vähentynyt merkittävästi. Tämän olete-
taan myös vähentävän kiintoainekuormitusta ojiin. Vaahtolasipölyn 
oletetaan voivan kulkeutua lyhyitä matkoja sadeveden mukana. 
Kokonaisuudessaan lasinkäsittelylaitokselta ympäröiviin avo-ojin 
kulkeutuva kiintoainekuormitus on vähäistä.  
 
Julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa 
sa www.avi.fi/lupatietopalvelu ja hakemus kokonaisuudessaan on 
nähtävänä kokouksessa. (NSÅ, HM) 
 
Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,  
p. 03 4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi 
 
 

Ehdotus   Teknisen lautakunnan lupajaosto (Jokioisten kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen) antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
Uusioaines Oy:n (dnro ESAVI/15100/2019) ympäristölupahake-
muksesta seuraavan lausunnon: 
 
Lupajaosto ei näe ympäristönsuojelullista estettä, että vaahto-
lasitehtaan ja lasinpuhdistuslaitoksen vastaanotettavien lasijättei-
den määrä yhdistetään koko laitosaluetta koskevaksi vastaanotto-
määräksi. 
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Toiminnanharjoittajan näkemyksen mukaan vaahtolasin varastoin-
tikentän pinnoitus mahdollisesti jopa kasvattaisi kiintoaineskuormi-
tusta avo-ojaan, kun hulevedet voisivat valua pinnoitetta pitkin 
suoraan ojaan sen sijaan, että kiintoaines kerrostuu kenttäraken-
teeseen. Todennäköisesti tulkinta pitää paikkansa, koska pinnoit-
tamattomana koko kenttä toimisi ikään kuin suodatus- ja veden 
viivytyskenttänä. Lisäksi, jos ottaa huomioon selvityksissä esitetty-
jen vaahtolasin sisältämien haitallisten aineiden alhaiset pitoisuu-
det ja liukoisuudet, ei vaahtolasi kerrostuessaan varastokentälle 
aiheuta ympäristön pilaantumista. Pinnoitetuilla alueilla kiintoai-
neen kerääjiksi voisi ojiin rakentaa esimerkiksi yleisesti käytössä 
olevia lietekuoppia ja -taskuja.  
 
Kuten edellä on todettu, niin oletettavasti pinnoittamaton varasto-
kenttä vähentää tai ainakin hidastaa ojiin ohjautuvaa kiintoaineen 
määrää. Tällä oletuksella voisi määräystä muuttaa hakijan esittä-
mällä tavalla eli kiintoaineen erotusjärjestelmän tulisi rakentaa tar-
vittaessa. Lisäksi tulisi seurata puun murskauksen loppumisen 
vaikutuksia kulkeutuvan kiintoaineksen määrään. Kiintoaineen tal-
teenottojärjestelmien asentamisen sijaan ensisijaisesti tulisi kehit-
tää ojavesien näytteenottoa, niin että tulokset paremmin kertoisi-
vat päästöjen kokonaismäärästä eikä hetkellisistä tilanteista.  
 
Ehdotetulla lasisirun luokitusmuutoksella ei lupajaoston käsityksen 
mukaan ole kielteisiä ympäristövaikutuksia toiminta-alueella eikä 
jatkokäytön kannaltakaan.  

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
  päätösehdotuksen. 
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Yhdyskuntateknisten johtojen sijoittamista koskeva päätös kiinteistölle 169-408-1-
1307 
 
Lupaj § 8  
29.8.2019 ASIA  

 
Haetaan päätöstä pysyttää 20 kV:n ilmajohdot Jokioisten kunnan 
alueella olevalla kiinteistöllä Peltolahti 169-408-1-1307 (MRL 161 
§). 
 

 Luvan hakija 
 Elenia Oy c/o Xxxx Xxxxxxxxxxx 
 PL 2, 33901 Tampere 

yhteyshenkilö: Xxxx Xxxxxxxxxx p: xxx xxx xxxx 
  
 Alueen maanomistaja 
 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx,  
 Xxxxxxxxxxxxx xx, xxxxx Xxxxxxxxx 
 
 Hakemuksen vireilletulo 
 Hakemus on jätetty 8.7.2019.Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä 

Jokioisten kunnantalon teknisellä osastolla ja kokouksessa. 
  
 Hakemus 

Ilmajohtojen sijainti on esitetty hakemusliitteissä. Hakija on käynyt 
neuvotteluja kiinteistön omistajan kanssa. Neuvotteluista huoli-
matta osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen uusista maan-
vuokrasopimuksista vanhojen päätyttyä. 
 
Hakijan selvityksen mukaan pohjoisen palstan ilmajohdot 
palvelevat Lamminkylän alueen sähkönjakelua. Eteläisen palstan 
ilmajohto palvelee Leimukallion – Lääverin alueen sähkönjakelua. 
Ilmajohtojen korvaaminen pelkästään kiistanalaiset kiinteistö-
osuudet kiertämällä maakaapelilla ei olisi järkevää, koska kaapelit 
eivät olisi käyttökelpoisessa paikassa tulevaisuuden laajempia 
kaapelointeja ajatellen. Kaapeloinnit tehdään alueellisesti laajoina 
kokonaisuuksina, eikä kyseessä olevilla johdoilla ole välitöntä 
saneeraustarvetta. Vanhojen ilmajohtojen purkamiskustannukset 
yhdessä korvaavien maakaapeleiden kanssa olisivat molemmilta 
palstoilta yhteensä noin 31 700€ alv0%. Hakijan mukaan, em. 
syistä johtuen, johtojen purkamista sekä sijoittamista uuteen 
paikkaan, ei voida järjestää kohtuullisin kustannuksin. Alueen 
muiden kiinteistöjen osalta johtoaluesopimukset ovat voimassa. 
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ASIAN KÄSITTELY 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 161 § mukaan kiinteistön omistaja ja 
haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palve-
levan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen 
alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja 
kohtuullisin kustannuksin. Johtoa tai muuta laitetta ei saa 
rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan 
toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan 
ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennus-
valvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitet-
tävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta 
haittaa. 
 
Jokioisten kunnan hallintosäännössä ei ole siirretty yhdyskunta-
teknisten laitteiden sijoittamispäätöstä (MRL 161 §) rakennus-
tarkastajalle, joten toimivaltainen viranomainen on Jokioisten 
kunnan rakennusvalvontaviranomaisena Teknisen lautakunnan 
lupajaosto. 
 
Maanomistaja Xxxxxx Xxxxxxxxx on kieltäytynyt käyttösopimuk-
sesta (hakemusliite 7) vedoten korvauksen pienuuteen haittaan 
nähden, pelloilla ylimääräiseen työhön tolppien kiertelystä, 
metsän kasvutappiot ja kosmeettinen haitta. Maanomistajalle on 
annettu mahdollisuus lausua mielipide lupa-asiasta ja hakemuk-
sesta (Forssan seudun rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu/ 
Asianosaisen kuuleminen 9.7.2019, uudelleen lähetetty 
30.7.2019). Saapuneen vastauksen (8.8.2019) mukaan kysymys 
on ainoastaan korvauksesta. Maanomistajan mukaan asiasta on 
yritetty sopia Elenian kanssa useita kertoja. Korvaukset eivät ole 
maanomistajan mukaan riittävät haittaan suhteutettuna. 
 
Kiinteistöjen alueella on lainvoimainen (27.1.2016) keskustan ja 
lähiympäristön osayleiskaava. Pohjoisen johdon sijoituspaikka on 
MT-aluetta (maatalousalue) ja eteläisen sijoituspaikka M-aluetta 
(maa- ja metsätalousvalainen alue). Rakennuksia kiinteistöillä ei 
ole johtojen lähettyvillä. 

 
 
Ehdotus  Teknisen lautakunnan lupajaosto (Jokioisten kunnan 

rakennusvalvontaviranomainen) myöntää luvan 20 kV:n 
ilmajohtojen sijoittamiseen hakemuksessa esitetyille paikoille, 
joissa ne nykyisin sijaitsevat. 
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Perustelut 
Johtojen sijoittamista ei voida muulla tavoin tyydyttävästi järjestää 
kohtuullisin kustannuksin. Sijoittaminen ei aiheuta haittaa kaavoi-
tukselle eikä kaavan toteutumiselle. Esitettyjä haittoja ei voida 
pitää kohtuuttomina. Haitta kiinteistöjen käyttämiseen maa- ja 
metsätalouteen tai rakentamiseen on vähäinen.  
 
Kiinteistön omistajalla on oikeus saada korvaus haitasta ja vahin-
gosta. Jollei korvauksesta päästä sopimukseen, asia ratkaistaan 
lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Korvauksen suuruus 
määritetään lunastustoimituksessa, ei tässä päätöksessä. 

 
 
  KÄSITTELYMAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 

Hakijalta peritään päätöksestä 200 euron maksu Jokioisten 
kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymän taksapäätöksen 
mukaisesti. 
 

  PÄÄTÖKSESTA TIEDOTTAMINEN 
  Rakennusvalvontaviranomainen kuuluttaa tästä päätöksestä 

julkisesti kuuluttamalla Jokioisten kunnan ilmoitustaululla ja 
kunnan internetsivuilla. 

 
 
  MUUTOKSEN HAKU  
  Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeen-

linnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuunottamatta. Maksua 
koskevaa oikaisua saa hakea Jokoisten kunnan 
rakennusvalvontaviranomaiselta. Valitusosoitus on liitteenä. 

 
 
  Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 6.9.2019. 

Valitusaika päättyy 7.10.2019. 
 

Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
  päätösehdotuksen. 
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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 ympäris-
tö on pidetty rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kun-
nossa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 167 §).  
 
Kokouksessaan 14.6.2018 § 15 lupajaosto päätti antaa kehotuk-
sen purkaa kiinteistöltä 169-408-1-1343 (Xxxxxxxxx X, XXXXX 
Xxxxxxxxx) pitkään keskeneräisenä ollut asuinrakennushanke, jo-
ka 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 osoitteeseen: Jokioisten 
rakennusvalvonta, Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen. Selvitys on 
annettava neljäntoista (14) päivän kuluessa tämän selvityspyyn-
nön tiedoksisaamisesta. Vaikka selitystä ei anneta, voidaan asia 
siitä huolimatta ratkaista.  
 

Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-
ehdotuksen. 

 
 …………….. 
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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 raken-
nuslupa.  
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 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: Kiinteistöllä 169-408-1-1343 sijaitsee keskeneräinen 
runkovaiheessa oleva asuinrakennushanke, jonka rakennusluvan 

mailto:harri.saarinen@outlook.


JOKIOISTEN KUNTA kokouspäivämäärä sivu nro 

          Tekninen lautakunta / 29.8.2019 37 2 
 lupajaosto 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto     

           Lisätietoja:Harri Saarinen 
            puh. 050-3771687 
            harri.saarinen@outlook.com 
  
  

 
 

voimassaoloaika on päättynyt vuonna 2009. Rakennus on luvaton. 
Rakennushanke tulee määrätä purettavaksi ja tontti siivottavaksi.  

 
Ehdotus   Teknisen lautakunnan lupajaosto  

1. asettaa Xxxx Xxxxx-Xxxxxxx 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 Xxxxx-Xxxxxxx päävelvoitteeksi kiinteistön 169-
408-1-1343 siivoamisen puretun keskeneräisen asuinrakennus-
hankkeen jäteistä niin, että kiinteistö täyttää hyvän ympäristökuvan 
ja viihtyisyyden vaatimukset 15.7.2019 mennessä  
 
4. määrää asetetun siivousvelvoitteen tehosteeksi kolmetuhatta 
(3.000) euron kiinteämääräisen uhkasakon.  
 
5. määrää Xxxx Xxxxxx-Xxxxxxx ilmoittamaan tilan 169-408-1-
1343 luovutuksen saajalle tässä määrätyistä päävelvoitteista ja 
päävelvoitteille asetetuista uhkista sekä ilmoittamaan luovutukses-
ta myös Jokioisten teknisenlautakunnan lupajaostolle 
  
6. asettaa ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin tehosteeksi kah-
dentuhannen (2.000) euron uhkasakon 
  
7. määrää, että rakennuksen purkamisvelvoite sekä kiinteistön sii-
voamisvelvoite uhkineen sekä mahdollisen luovutuksen ilmoitus-
velvollisuus uhkineen tulevat voimaan muutoksenhausta huolimat-
ta, jollei valitusviranomainen toisin määrää  
 
8. päättää, ettei asiaa ilmoiteta poliisin tutkittavaksi, koska yleinen 
etu ei vaadi syytteen nostamista 
  
9. perii Xxxx Xxxxx-Xxxxxxxxx rakennusvalvontaviranomaisen teh-
tävien maksun kohdan 10.5 mukaisesti: Rakennusvalvontaviran-
omaisen päätös, johon sisältyy uhkasakon asettaminen, maksu 
200 euroa / päätös 

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
 
Täytäntöönpanotiedot  

Hallintovalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeus 30 pv kuluessa tie-
doksisaannista  
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Otteet: saantitodistuksella / haastetiedoksianto Xxxx Xxxxx-Xxxxxx 
 

…………….. 
 

Lupaj § 9  
29.8.2019 
  Lupajaoston päätöksestä kiinteistön omistaja on valittanut 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto oikeus pyytää teknisen 
llautakunnan lupajaoston lausuntoa ja asiaan liittyviä asiakirjoja 
9.9.2019 mennessä. 

 
  Kiinteistölle 169-408-1-1343 on myönnetty 19.5.2004  rakennus-

lupa 2004-24 asuinrakennuksen rakentamiseen. Maankäyttö- ja 
rakennuslain (MRL) 143 §:n mukaan jollei rakennustyötä ole 
aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden 
kuluessa lupa on rauennut. Luvan voimassa oloaikana rakennus-
valvontaviranomainen voi pidentää hakemuksesta ko.luvan 
loppuunsaatamisen määräaikaa enintään 3 vuodella kerrallaan. 
Rakennusluvalle 2004-24 ei ole haettu jatkoaikaa. Luvan mukai-
sen hankkeen aloittamisen huomioiden lupa on ollut voimassa 
24.5.2009 saakka. Lupa on ollut rauenneena runsas 10 vuotta. 

 
  Asemakaava-alueella, rakennetussa ympäristössä, olevan raken-

nuksen kiinteistö on pusikoitunut ja rakennus on ollut pitkään 
alttiina säiden rasituksille. Selkeästi kuvastuu rakennushankkeen 
olleen jo pitkään hylättynä. Jo rakennettuja rakenteita on vaurioi-
tunut käyttökelvottomaksi rakennuksen rakenteiden osana. 
Keskeneräisyydessä ilmenee myös rakennuksen vakavuus ja 
turvallisuusriskejä. 

 
  Rakennusluvan vanhentumisesta rakennustarkastaja on lähesty-

nyt kiinteistön omistajaa 8.3.2010 ja 23.3.2016 päivätyillä kirjeillä. 
Kirjeissä on pyydetty ottamaan yhteyttä rakennustarkastajaan 
vanhentuneen luvan johdosta. 

 
  Lupajaosto on suorittanut ympäristökatselmuksen 16.5.2018. 

Kokouksessa 14.6.2018 § 15 lupajaosto päätti antaa kehotuksen 
purkaa kiinteistöllä 169-408-1-1343 pitkään keskeneräisenä ollut 
asuinrakennushanke, joka rumentaa ympäristöä (kehotusvaihe). 
Kehotus on postitettu 20.6.2018 päivätyllä kirjeellä kiinteistön 
omistajalle. Lupajaosto käsitteli asiaa 13.12.2018 ja varasi 
kiinteistön omistajalle tilaisuuden antaa kirjallinen selvitys 
käsiteltävään asiaan (asettamisvaiheen kuuleminen). Päätös 
lähetettiin postin välityksellä tavallisena kirjeenä kiinteistön 
omistajalle. Postista ei ole palautunut edellä mainittuja lähetettyjä 
kirjeitä.  
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  Lupajaoston käsitteli asiaa edelleen kokouksessa 28.3.2018 

(asettamispäätös). Päätös lähetettiin ensin saantitodistuksella 
kiinteistön omistajalle. Kiinteistön omistaja ei kuitenkaan noutanut 
postista kyseistä päätöstä ja kirje palautui kuntaan. Josta johtuen 
päätös toimitettiin haastemiehen kautta. Päätöksen tiedoksianto 
on tällöin tapahtunut 4.7.2019. Päätöksen valitusaika alkaa 
tiedoksisaannista. 
 

  Päätöksessä on asetettu uhkasakkoa päävelvoitteelle 5 000 €, 
siivousvelvoitteelle 3 000 € ja kiinteistön luovutuksen ilmoitus-
velvollisuudesta  2 000 €. Uhkasakkojen tulee olla tuntuvia 
tehostaakseen vaatimusta. Velvoitteisiin, asian pitkäkestoi-
suuteen, uhkasakkojen kertaluonteisuuteen (vrt juokseva uhka-
sakko), rakennukseen valmiiksi saattamisen kustannuksiin verra-
ten asetetut uhkasakot ovat varsin kohtuullisia, ellei jopa matalia.  

 
Ehdotus 
  Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää antaa Hämeenlinnan 

halinto-oikeudelle asiasta Dnro 01760/19 lausuntonaan;  
- rakennuslupa on rauennut 25.5.2009, 
- kiinteistön omistajaa on tiedotettu riittävästi ja annettu 

mahdollisuus tulla kuulluksi käsiteltävästä asiasta, 
- asetetut uhkasakot ovat kohtuullisia ja 
- valituksessa ei ole tuotu esiin mitään uutta sellaista seikkaa, 

jonka perusteella päätöstä tulisi muuttaa.  
 
Toimitetaan hallinto-oikeudelle asiaan liittyvät asiakirjat. 
 
Valitus tulee hylätä perusteettomana. 
 
 

Liite  Valokuvia kohteesta 20.8.2019 
 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
  päätösehdotuksen. 
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Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle annettava vastine koskien 
Kiipunjärven polttomoottorikäyttöisen vesiliikenteen kieltämistä 
 
Lupaj § 10  
29.8.2019 ASIA  

 
Jokioisten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 19.2.2015 
päättänyt esittää Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle, että Jokioisten ja Humppilan kunnissa sijaitsevalla 
Kiipunjärvellä kielletään vesi- ja jääliikenne polttomoottori-
käyttöisillä kulkuneuvoilla vesiliikennelain 15 §:n mukaisesti. 
 
Ympäristönsuojeluviranomainen on perustanut päätöksensä 
Kiipunjärven suojeluyhdistyksen KIPSU ry:n asiasta 30.1.2015 
antamaan lausuntoon. Kiipunjärven suojeluyhdistys toimii alueen-
sa vesiensuojelun, virkistyskäytön, luonnonsuojelun ja maiseman 
hoidon edistämiseksi sekä koko toimialueensa kunnostamiseksi, 
suojelemiseksi ja hoitamiseksi. Suojeluyhdistys on lausunnossaan 
esitellyt toimintaansa Kiipunjärven tilan parantamiseksi.  
 
Järven pinta-ala on 60,7 ha ja sen pituus on 2,1 kilometriä ja 
leveys 300 metriä. Järveen laskee useita pelto-ojia. Järven luusua 
sijaitsee järven pohjoisrannalla, josta saa alkuunsa 8,5 kilometriä 
pitkä Rautaoja. Järven rantaviiva on 5,3 kilometriä pitkä ja ranta 
on pääosin moreeni- ja kalliopohjaista metsämaastoa. Pohjoi-
sessa ja etelässä järvi rajautuu peltomaahan. Rannoille on raken-
nettu yli 30 loma-asuntoa ja asuinrakennusta. Humppilan ja 
Jokioisten raja kulkee järven poikki siten, että Humppilan puolella 
on suurempi osa järveä. Kiipunjärvellä esiintyy sinileväkukintoja 
vuosittain. 
 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt 
ympäristönsuojeluviranomaisen vastinetta esitykseen tulleista 
kahdesta lausunnosta ja yhdestä muistutuksesta. 
 

Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto (Jokioisten kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen) antaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle Kiipunjärven polttomoottorikäyttöisen 
vesiliikenteen kieltoesityksestä (HAMELY/517/2015) annetuista 
lausunnoista ja muistutuksesta seuraavan vastineen: 
 
Kiipunjärven suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Järveltä 
saadun tiedon mukaan Kiipunjärvi on syvyydeltään vain noin 1,5 – 
2,0 m. Hänen mukaansa rantakiinteistöjen omistajilla on pelkäs-
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tään sähkökäyttöisiä perämoottoreita. Yhdistys on 2000-luvulla 
imuruopannut järveen 5-6 syvännettä. Niitä ei ole tyhjennetty, 
koska ei ole löytynyt imuruoppausmassoille sopivaa läjitysaluetta. 
Ilkka Järven mukaan polttomoottoriveneet tuodaan varta vasten 
järvellä ajelua varten. Vesillelaskupaikkana käytetään entistä 
kunnan uimarantaa.  
 
Ottaen huomioon Kiipunjärven mataluus ja polttomoottori-
käyttöisten veneiden käyttötarve, näyttäisi lupajaoston mielestä 
tarkoituksen mukaiselta kieltää polttomoottorikäyttöinen 
vesiliikenne. 
 
Kunnalla ei ole tiedossa muita järven tutkimustuloksia kuin Hertta-
järjestelmässä on vuosilta 1977-2007. 
 
Pelastus-, valvonta- ja hälytystehtävien hoitaminen sekä järven 
kunnostustoimiin liittyvät toimenpiteet tulee jatkossakin sallia 
tehtävän polttomoottorikäyttöisillä aluksilla ja ajoneuvoilla. 

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
  päätösehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Lupaj § 11 
29.8.2019  

 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 14.6.2019 kos-
kien Genencor International Oy:n hakemusta toiminnan lopetta-
misesta ja ympäristöluvan rauettamisesta. 
 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot 
3.4.2019, 17.4.2019  ja 14.6.2019 koskien sähkökaapelien sijoit-
tamista vesistöön, Jänhijoki ja Syrjäniitunoja. 
 
Adven Oy:n ilmoitus 30.7.2019 ns. geotuubin loppusijoitukseen 
viemisestä ja alueen siivoamisesta. 
 
Huittinen-Forssa 400 kV + 110 kV voimajohtohankkeen YVA-
menettelyn ennakkoneuvottelun 15.5.2019 muistio.  
 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 
8.8.2019 koskien Pintos Oy:n entisen naulatehtaan maaperän pi-
laantuneisuutta ja tarkkailun jatkamista. 
 
Ilmoitus nimenmuutoksesta 1.7.2019, YIT Teollisuus Oy (ent. YIT 
Infra Oy ja Lemminkäinen Infra Oy ja YIT Suomi Oy). 
 
Tarkastusmuistio 1.7.2019 YIT Teollisuus Oy:n maa-ainesten ot-
toalueella Myllymäki. 
 
Siivouskehotus 2.7.2019 kiinteistölle 169-406-2-246. 
 
Osatori Oy:n vesinäytetuloket 26.6.2019. 
 

 Metsähallituksen päätös 30.4.2019 koskien koskien tutkimuslupaa 
näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa ole-
villa suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, 
ympäristöhallinnon hämähäkkityöryhmä. 

 
 Metsähallituksen päätös 2.4.2019 koskien tutkimuslupaa näyt-

teenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla 
suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, Matti 
Kulju. 
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 Metsähallituksen päätös 11.4.2019 koskien koskien tutkimuslupaa 
näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa ole-
villa suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, 
ympäristöhallinnon kasvityöryhmä.  

 
 Metsähallituksen päätös 6.5.2019 koskien koskien lintujen ren-

gastamiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla 
ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, Metsähallituksen 
Luontopalvelut. 
 
Ympäristöluvan tai rekisteröinnin mukainen vuosiraportti 2018: 
- Genencor International Oy 
 
Vuosiyhteenveto Vaulammin entisen kaatopaikan kuormitus- ja 
vesistötarkkailusta vuodelta 2018. 
 
Viranhaltijat ovat toimittaneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti: 
rakennustarkastaja 21.3.2019 – 21.8.2019, lupaluettelo esityslis-
tan oheisaineistona. 

 
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päätös 19.8.2019 sallia ilotulitus 
ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta 31.8.2019 klo 
18:00 – 24:00 eli ns. venetsialaisviikonloppuna. 
 

 Kukonharjun pohjavesitarkkailun tulokset 2019, KVVY ry. 
 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lisälausunto 
27.8.2019 koskien sähkökaapelien sijoittamista vesistöön, Lähde-
ojan alitus. 

 
 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää merkitä edellä luetellut 

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

koskien Genencor International Oy:n ympäristöluvan rauettamista 
ole tarvetta antaa lausuntoa sekä tyytyy Metsähallituksen päätök-
siin. 

 
Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
 päätösehdotuksen. 
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Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 
Tekninen lautakunta/ ja valitusosoitus 
lupajaosto 29.8.2019  
 

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

musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
5, 7, 9 - 11 
 
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:  6, 8 
_______________________________________________________ 
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. 


