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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21. päivänä huhtikuuta 2021 klo 18.00 – 20.08 

KOKOUSPAIKKA Hybridikokous, kunnanvirasto/Teams 

§ LIITE KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

49  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

50  Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 

51  Tiedoksi merkittävät asiat 

52 1 Hämeen Kuljetus Oy:n maa-aineslain mukainen lupa kiinteistölle 
Kangasrimmi 103-402-4-39 

53 2 Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus velvollisuudesta liittyä 
Humppilan kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon / 103-403-
4-6 

54 3 Humppilan Kaukolämpö Oy:n ympäristölupa kiinteistölle 103-402-6-
633 

55 4 Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten 
mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 103-404-3-96 

56  Viranhaltijapäätökset 

57  Teknisen hallinnon talouden seuranta 

58  Valtuustoaloite kuntoportaiden rakentamisesta Humppilaan 

59 5 Frisbeegolfradan rakentaminen Puistoharjun alueelle 

60  Muut asiat 

61  Jäteveden käyttömaksusta vapautuksen tai lykkäyksen tai 
erityisperusteisen maksun hakeminen 

62  Maurinpolku 4:n piha-alueen suunnitelmaluonnos 

  Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä 
 
28.4.2021 klo 12 alkaen internetsivuilla  
http://www.humppila.fi/kunta-ja-
hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/ 

PUHEENJOHTAJA  Merk. Juha Laaksonen 

JULKIPANO- 
TODISTUS 

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle  
14.4.2021. Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja 

http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21. päivänä huhtikuuta 2021 klo 18.00 – 20.08 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto/Teams 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 
toimii puheenjohtajana) 

Lautakunta                                       

☒ Laaksonen Juha pj. 

☒ Nokkala Riitta vpj.  

☐ Nikkanen Timo j. 

☐ Kankare Janne j. 

☒ Ojanen Erkki j. 

☒ Prehti-Vedenpää Outi j.  

☒ Uusitalo Tanja j. 

Henkilökohtainen varajäsen 

☐ Kallioinen Pekka 

☐ Thynell Maarit 

☒ Nieminen Teuvo 

☒ Hirvioja Vesa-Pekka 

☐ Valtanen Johanna 

☐ Heikkilä Joonas 

☐ Romppainen Kaija 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

☐ Ahola Kari Khall. 

☒ Suikkanen Aila Khall.  

☒ Sarkkinen Jyri, kunnanjohtaja 

☒ Honkonen Mari, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä  

☒ Kemppainen Ernesti, nuorisovaltuutettu 

☒ Sarkkinen Marika, ympäristötarkastaja, klo 18.00 – 18.22 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

ASIAT 

 
   § 49 – 62 
    

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 

Tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta tai merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta. 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
 
 
 

           
 
 

Juha Laaksonen          
puheenjohtaja             

Mari Honkonen 
pöytäkirjanpitäjä 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.  
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.      

Allekirjoitukset                            Tarkastusaika       _ / ____20___ 

Teuvo Nieminen Vesa-Pekka Hirvioja 

PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ  

Aika ja paikka  
28.4.2021 internetsivuilla 

tekninen johtaja Mari Honkonen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk 49 § Tekninen lautakunnan päätöksen 23.8.2017 51 § mukaan 

kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään 
sähköisenä. Kokouskutsu on mahdollista pyytää paperilla. Koska 
salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla 
yhteydellä, jaetaan ko. materiaali kokouksessa. 
 
Teknisen lautakunnan päätöksen 15.2.2012 3 §:n mukaan 
kokouskutsu lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä 
keskiviikkona. Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti tai postitettu 
14.4.2021 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja 
kunnanjohtajalle. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätös- 

                                       valtainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
 

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.  

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO 
 
Tekn. ltk 50 § Lautakunnan päätöksen 15.2.2012 4 §:n mukaan pöytäkirjat 

tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin 
kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Kuntalain 140 §:n toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine 
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei 
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen 
katsotaan tulleen yleiseen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. 
 
Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Teknisen lautakunnan 
pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n 
mukaisesti kunnan internetsivuilla http://www.humppila.fi/kunta-ja-
hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/ 
kokouksesta seuraavan viikon keskiviikkona klo 12.00 alkaen. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka 
toimivat samalla ääntenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Janne 
Kankare ja Timo Nikkanen. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
keskiviikkona 28.4.2021 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 
30.4.2021, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 

Teuvo Nieminen ja Vesa-Pekka Hirvioja. 
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Tekn. ltk 51 §    -    Muistio, Loimijoki-ryhmän kokous 1/2021 
 

- Ympäristö- ja/tai maa-ainesluvan mukainen vuosiraportti 2020: 
o Haarala Lassi-Antti, lihasikala, 103-401-1-811 
o Rasisen Tila Oy, broileriemomunittamo, 103-402-6-676 
o Stenberg Jari, maa-ainesten otto, Ali-Kauppila, 103-

402-6-431 
o Stenberg Jari, pohjavedenkorkeuden seuranta 

26.11.2020 
 

- Selvityspyyntö 15.2.2021, maa-ainesten otto kiinteistöllä 103-
401-1-250 

o Muistio 18.3.2021 
 

- Metsähallitus 23.3.2021 MH 5587/2019/05.04.01 
Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen 
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla 
alueilla koko maassa 
 

- Metsähallitus 25.3.2021 MH 2614/2019/05.04.01 
Tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen 
metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja 
suojeluun varatuilla alueilla 
 

- Khall 103§/29.3.2021 Kiinteistö Oy Humppilan Koivuniityn 
palovahingon korvausesitys 
 

- Khall 107§/29.3.2021 Valtuustoaloite aurinkopaneelien 
hankkimiseksi ja ympäristöystävälliseen sähköön 
sitoutumiseksi Humppilan kunnan kiinteistöissä 
 

- Museovirasto 30.3.2021 MV/60/02.05.02.00/2020 Kauppilan 
perinnetilan korjaustyö 
 

- Uudenmaan ELY-keskus UUDELY/2167/2021 23.02.2021 
Päätös yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta 
 

- Metsähallitus 9.4.2021 MH 1675/2021/2 Tutkimuslupa 
näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa 
olevilla suojelualueilla 
 

- Metsähallitus 9.4.2021 MH 1814/2021/1 Tutkimuslupa 
näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa 
olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko 
maassa 
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Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi 
saaduksi. 
 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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HÄMEEN KULJETUS OY:N MAA-AINESLAIN MUKAINEN LUPA KIINTEISTÖLLE 
KANGASRIMMI 103-402-4-39 
 
Tekn. ltk § 52 Hämeen Kuljetus Oy on hakenut maa-ainesten ottolupaa  
Liite 1 kiinteistölle Kangasrimmi 103-402-4-39. Lupaa haetaan myös 

toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. 
 Hakemus on jätetty 18.12.2020 ja hakemusta on täydennetty 

15.1.2021. 
 

 Hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä 
seudullisessa ympäristönsuojelussa kaupungintalon 3. kerrokses-
sa ja kokouksessa.  

 Päätösehdotukseksi on laadittu toimituskirja, joka on liitteenä. 

 

Valmistelija:  Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen p. 03 4141 5224 tai 
marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

   

 Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan toimituskirjan 
mukaisen päätöksen ja myöntää maa-aineslain mukaisen luvan 
Hämeen Kuljetus Oy:lle tilalle Kangasrimmi 103-402-4-39. 

 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VAPAUTUSHAKEMUS VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ 
HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JÄTEVESIVERKOSTOON / 103-
403-4-6 
 

Tekn. ltk § 53 Kiinteistön omistaja on hakenut vesihuoltolain mukaista  
Liite 2 (ei julkinen, vapautusta velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan  
JulkL 24.1. § 31) jätevesiverkostoon. Kiinteistö 103-403-4-6 sijoittuu Humppilan 

kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle (hyv. 23.2.2011 § 12) 
ja YKR taajama-alueelle. Kiinteistö sijaitsee osittain 
vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. 
Runkoviemäriä liittymiskaivoineen ei ole vielä rakennettu alueelle. 
Kiinteistöllä sijaitsee hakijan omassa käytössä oleva 
metalliverstas sekä purkukuntoinen, käyttämätön asuinrakennus. 
Verstaan jätevedet johdetaan kolmeen saostuskaivoon, josta ei 
lähde purkuputkea ympäristöön.  

Lainsäädäntö  

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain 
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019: 10 §, 11 § 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19): 154 b §, 156 a 
§, 156 c § 

Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (kv. 9.12.2020, 
§ 42): 8 § 

Asian käsittely 
 

Hakemuksesta on saatu lausunnot Humppilan kunnan 
viemärilaitokselta 13.1.2021 sekä 26.1.2021 Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymältä.  

 
Humppilan kunnan viemärilaitos on todennut, että kiinteistölle 
voidaan myöntää vapautus kunnalliseen jätevesiviemäriin 
liittämisestä. 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on lausunnossaan 
todennut, että vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan 
myöntää, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja 
käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.  

Päätösehdotus:  
Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-403-4-6 toistaiseksi 
voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan 
viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on voimassa siihen asti, 
kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön 
omistus tai hallinta vaihtuu. 
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Perustelu:  
Liittäminen muodostuu kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun 
huomioidaan vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve ja 
muu vastaava erityinen syy. Kiinteistön jätevesien johtaminen ja 
käsittely on toteutettu ympäristönsuojelulaissa säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti. Perustelut, asian käsittelyyn liittyvät 
lausunnot ja kiinteistön tiedot on esitetty tarkemmin liitteessä. 

 
Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 
0049 

 

Valmistelija:  Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen p. 03 4141 5224 tai 
marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-403-4-6 toistaiseksi 
voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan 
viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on voimassa siihen asti, 
kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön 
omistus tai hallinta vaihtuu. 
 
Liite 2 ei ole julkinen (JulkL 24.1. § 31). 
 
Perustelu:  
Liittäminen muodostuu kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun 
huomioidaan vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve ja 
muu vastaava erityinen syy. Kiinteistön jätevesien johtaminen ja 
käsittely on toteutettu ympäristönsuojelulaissa säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti. Perustelut, asian käsittelyyn liittyvät 
lausunnot ja kiinteistön tiedot on esitetty tarkemmin liitteessä. 

 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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HUMPPILAN KAUKOLÄMPÖ OY:N YMPÄRISTÖLUPA KIINTEISTÖLLE 103-402-6-633 
 
Tekn. ltk § 54 Humppilan Kaukolämpö Oy on hakenut ympäristölupaa  
Liite 3 kiinteistölle 103-402-6-633 (Humppilantie 39). Ympäristölupa 

koskee energiantuotantolaitoksen toimintaa sekä jätteen 
ammattimaista käsittelyä ja hyödyntämistä.  

 

 Energiantuotantolaitoksen rekisteröintiä koskeva ilmoitus on 
jätetty 15.7.2020. Hakijalle on 20.10.2020 kirjallisesti ilmoitettu, 
että rekisteröinti-ilmoitus käsitellään ympäristölupahakemuksena, 
sillä energiantuotantolaitoksessa käytetään polttoaineena 
puujätettä. 

 

 Hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä 
seudullisessa ympäristönsuojelussa kaupungintalon 3. kerrokses-
sa ja kokouksessa.  

 Päätösehdotukseksi on laadittu toimituskirja, joka on liitteenä. 

 

Valmistelija:  Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen p. 03 4141 5224 tai 
marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

  

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

  Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan toimituskirjan 
mukaisen päätöksen ja myöntää ympäristöluvan Humppilan 
Kaukolämpö Oy:lle kiinteistölle 103-402-6-633.  

 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA 
YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN MUKAISISTA TALOUSJÄTEVESIEN 
KÄSITTELYVAATIMUKSISTA, 103-404-3-96 

 

Tekn. ltk § 55 Kiinteistön omistaja on toimittanut Humppilan kunnan 
Liite 4 (ei julkinen, ympäristönsuojeluviranomaiselle 22.2.2021 laaditun hakemuksen  
JulkL 24.1. § 31) talousjätevesien käsittelyvelvoitteesta poikkeamisesta 

ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukaisesti. 
Poikkeamaa haetaan sekä ympäristönsuojelulain mukaisesta 
perustason puhdistusvaatimuksesta että Humppilan kunnan 
ympäristönsuojelumääräyksien jätevesien käsittelyvaatimuksista. 
Kiinteistöllä 103-404-3-96 sijaitseva asuinrakennus sijaitsee 
vedenhankintaa varten tärkeällä luokan I pohjavesialueella. 
Kiinteistö on vakituisesti asuttu. Käyttövesi otetaan 
vesijohtoverkostosta. Kiinteistön asuinrakennuksessa on 
vesikäymälä, suihku, astianpesukone ja pyykinpesukone. 
Jätevedet johdetaan kahden saostuskaivon kautta avo-ojaan. 

Lainsäädäntö  

Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19): 154 b §, 155 §, 
156 a §, 156 c §, 156 d § 
Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (Kvalt 
9.12.2020, § 42): 8 §, 25 §  

Päätösehdotus 

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-105 
ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman 
talousjätevesien käsittelyvaatimuksista kolmeksi (3) vuodeksi.  

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-105 
Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n 
mukaisen poikkeaman määräysten 8 §:stä kolmeksi (3) vuodeksi. 

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että 
kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. 
Hakija vastaa siitä, että kiinteistön nykyisestä 
jätevesijärjestelmästä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista. 

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu. 

Perustelu 
Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden 
kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön 
haltijalle kohtuuttomat. Perusteluista, asian käsittelystä ja 
kiinteistön käytöstä kerrotaan tarkemmin liitteessä.  
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Lisätiedot 
Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049, 
marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 
Käsittelymaksu 

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat 
kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (17.6.2020, § 93) 
mukaisesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 156 d 
§:n mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista 
poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €. (YSL 527/2014, 205 §)  

 
Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan 
hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun 
ottamatta. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, 
jollei muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun asiakirja 
on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on päätöksen 
liitteenä. Päätös lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä.  

Liite: Liite 4. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja 
ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien 
käsittelyvaatimuksista, 103-404-3-96 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-105 
ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman 
talousjätevesien käsittelyvaatimuksista kolmeksi (3) vuodeksi.  

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-105 
Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n 
mukaisen poikkeaman määräysten 8 §:stä kolmeksi (3) vuodeksi. 

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että 
kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. 
Hakija vastaa siitä, että kiinteistön nykyisestä 
jätevesijärjestelmästä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista. 

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu. 

Perustelu 
Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden 
kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön 
haltijalle kohtuuttomat. Perusteluista, asian käsittelystä ja 
kiinteistön käytöstä kerrotaan tarkemmin liitteessä.  
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Lisätiedot 
Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049, 
marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 
Käsittelymaksu 

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat 
kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (17.6.2020, § 93) 
mukaisesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 156 d 
§:n mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista 
poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €. (YSL 527/2014, 205 §)  

 
Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan 
hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun 
ottamatta. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, 
jollei muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun asiakirja 
on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on päätöksen 
liitteenä. Päätös lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä.  

Liite: Liite 4. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja 
ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien 
käsittelyvaatimuksista, 103-404-3-96 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 

 

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen poistui kokouksesta klo 
18.22. 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Tekn. ltk 56 §    Lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvan asian ottamisesta 

lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen 
puheenjohtaja tai esittelijä. Kunnan viranomaisen on ilmoitettava 
lautakunnalle päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan 
käsiteltäväksi. 

 
 Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden sekä 

rakennustarkastajan päätösluettelot ovat esityslistan 
oheisaineistona.  

  
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi teknisen 
lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset ja päättää, ettei 
yllämainittuja päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Tekninen lautakunta merkitsee rakennustarkastajan 
viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA 
 
Tekn. ltk 57 §     Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-maaliskuu 2021 

tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 
toteutumavertailun tammi-maaliskuulta 2021. 
 
 

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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VALTUUSTOALOITE KUNTOPORTAIDEN RAKENTAMISESTA HUMPPILAAN 

 
Tekn. ltk. 47 § Valtuutettu Vesa-Pekka Hirvioja (Kok.) on tehnyt  
Liite 4  kunnanvaltuuston kokouksessa 45§/9.12.2020 valtuustoaloitteen  
24.3.2021  kuntoportaiden rakentamisesta Humppilaan. Valtuustoaloite on 

liitteenä. 
 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:    

Lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle valtuutettu Vesa-
Pekka Hirviojan valtuustoaloitteeseen kuntoportaiden 
rakentamisesta Humppilaan seuraavan vastauksen: 

Kuntoportaiden rakentamiseen ei ole varauduttu vuoden 2021 
talousarviossa, joten hanketta valmistellaan siten, että hanke 
olisi mahdollista toteuttaa v. 2022. 

Tekninen lautakunta selvittää vuoden 2021 aikana 
kuntoportaiden rakentamisen kustannusarvion sekä mahdollista 
sijaintia. Mikäli kuntoportaiden rakentaminen hyväksytään osaksi 
vuoden 2022 talousarviota, hankkeeseen haetaan 
liikuntapaikka-avustusta talousarvion hyväksymisen jälkeen. 

 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 

   ___ ___ ___  

Khall 117 §   
29.3.2021 
 
Valmistelija:   Mari Honkonen, Tekninen johtaja, p. 050 3648 702  

Päätösehdotus:  Kj: Kunnanhallitus päättää:  

1) merkitä teknisen lautakunnan tekemän selvityksen tiedoksi ja  
2) esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun 

käsitellyksi. 
  
Käsittely:    Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Asia 

palautetaan valmisteluun ja teknistä lautakuntaa pyydetään 
perustamaan laajan edustuksen työryhmä selvittämään 
kuntoportaiden sijaintia ja hintaa sekä yleistä 
kehityssuunnitelmaa harjun alueelle.  

 

Päätös:   Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.    
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Tekn. ltk. 58 § Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 117§/29.3.2021 palauttaa 
valtuustoaloitteen kuntoportaiden rakentamisesta takaisin 
valmisteluun ja pyytää teknistä lautakuntaa perustamaan laajan 
edustuksen työryhmän selvittämään kuntoportaiden sijaintia ja 
hintaa sekä yleistä kehityssuunnitelmaa harjun alueelle. 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:    

Lautakunta päättää perustaa laajan edustuksen työryhmän 
seuraavasti: lautakuntia pyydetään nimeämään työryhmään 
edustaja ja ilmoittamaan edustajan yhteystiedot tekniselle 
johtajalle 31.5.2021 mennessä. Nuorisovaltuusto ja 
vanhusneuvosto voivat halutessaan nimetä työryhmään 
edustajan. Lisäksi työryhmään nimetään toimialajohtajat ja 
rakennusmestari. Tarvittaessa työryhmän kokouksiin voidaan 
kutsua muita osallistujia. 

Työryhmän tavoitteena on selvittää kuntoportaiden sijainti, hinta-
arvio sekä laatia yleinen kehityssuunnitelma harjun alueelle. 
Ensimmäinen kokous järjestetään kesäkuussa 2021. 
Tavoitteena on, että selvitystyö valmistuu syksyllä 2021. 

Muutettu 
päätösehdotus: Tekninen johtaja:   
  

Lautakunta päättää perustaa laajan edustuksen työryhmän 
seuraavasti: lautakuntia pyydetään nimeämään työryhmään 
edustaja ja ilmoittamaan edustajan yhteystiedot tekniselle 
johtajalle 31.5.2021 mennessä. Nuorisovaltuusto ja 
vanhusneuvosto voivat halutessaan nimetä työryhmään 
edustajan. Lisäksi työryhmään nimetään toimialajohtajat, 
rakennusmestari, Humppilan Vesihuolto Oy:n edustaja ja 
seudullisen ympäristönsuojelun edustaja. Tarvittaessa 
työryhmän kokouksiin voidaan kutsua muita osallistujia. 

Työryhmän tavoitteena on selvittää kuntoportaiden sijainti, hinta-
arvio sekä laatia yleinen kehityssuunnitelma harjun alueelle. 
Ensimmäinen kokous järjestetään kesäkuussa 2021. 
Tavoitteena on, että selvitystyö valmistuu syksyllä 2021. 

 

Päätös:   Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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FRISBEEGOLFRADAN RAKENTAMINEN PUISTOHARJUN ALUEELLE 
 
Tekn. ltk. 59 § Puistoharjun alueella toteutettiin metsänhoidollisena  
Liite 5  toimenpiteenä puistohakkuu 12/2020 – 1/2021 välisenä aikana. 

Puistohakkuun yhteydessä huomioitiin mahdollisen 
frisbeegolfradan rakentaminen Puistoharjun alueelle siten, että 
ennen puistohakkuun alkamista teknisen osaston toimesta 
toteutettiin 12/2020 maastokatselmus, jonka yhteydessä 
merkittiin alustavasti mahdollisen frisbeegolfradan sijainti.  

 
   Maastokatselmuksessa ja frisbeegolfradan merkitsemisessä 

käytettiin pohjana aiemmin tehtyä suunnitelmaa vuodelta 2019.  
   Radan merkitsemisessä maastoon huomioitiin 

metsänhoidollisten toimenpiteiden suorittaminen rajatulla 
alueella sekä lisäksi Puistoharjun maasto ja sen 
korkeudenvaihtelut. 

 
   Frisbeegolfrataehdotus liitteenä. Kustannusarvio tuodaan 

lautakuntaan oheismateriaalina. 
 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:    

Lautakunta päättää 

1) hyväksyä frisbeegolfrataehdotuksen tarkemman suunnittelun 
pohjaksi; ja 
 

2) valtuuttaa teknisen johtajan ja rakennusmestarin tekemään 
tarvittavat hankinnat frisbeegolfradan rakentamiseksi 
kustannusarvion mukaisesti. 

 

Päätös:  Puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen: 

Lautakunta päättää 

1) frisbeegolfrataehdotuksesta poiketen frisbeegolfradan 
lähtöpaikka sijoittuu Mäntyrinteen puolelle; 
 

2) valtuuttaa teknisen johtajan ja rakennusmestarin tekemään 
tarvittavat hankinnat frisbeegolfradan rakentamiseksi 
kustannusarvion mukaisesti. 

 

   Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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MUUT ASIAT 
 
Tekn. ltk 60 §          Keskusteltiin seuraavista asioista: 

- liikenneympyrän istutusten kunnostaminen 

- Koivistonlammin tilannekatsaus 

- Humppilan Vesihuolto Oy:n ja Humppilan kunnan väliset 

säännölliset yhteistyöpalaverit  

- kiinteistötietopäivityksen tilannekatsaus 

- ala-asteen jääkiekkokaukalon asfaltoinnista tehdään pykälä 

toukokuun lautakuntaan 

- Kaartokallion puistoalueen harvennustarve 

- Päivänpaisteen päiväkodin tilantarve suurempi nykyisillä 

lapsimäärillä, mahdollinen päiväkodin laajentaminen 
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JÄTEVEDEN KÄYTTÖMAKSUSTA VAPAUTUKSEN TAI LYKKÄYKSEN TAI 
ERITYISPERUSTEISEN MAKSUN HAKEMINEN 
 
Tekn. ltk. 61 § Hallintosäännön 25 § mukaisesti teknisen lautakunnan tehtäviin  
   kuuluu sopia sekä myöntää vapautus tai lykkäys jäteveden 

käyttömaksusta sekä määrätä erityisperusteinen maksu. On 
tarkoituksenmukaista, että tekninen lautakunta linjaa 
vapautuksen tai lykkäyksen jäteveden käyttömaksusta tai muun 
erityisperusteisen maksun hakemisesta sekä päätöksentekoon 
vaikuttavista asioista. 

 
   Vesihuoltolain 19 § mukaisesti ’vesihuoltolaitoksen tulee periä 

vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön 
käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun 
perusteella. – ’ Vesihuoltolain 18 § mukaisesti ’ – maksujen tulee 
olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan 
ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen 
käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai 
määrä. – ’ Osittaisesta tai täydellisestä maksun vapautuksesta ja 
maksun suorittamisen lykkäyksestä säädetään lain 
jätevesimaksusta 15 §:ssä. 

 
 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:    

Lautakunta päättää linjata jäteveden käyttömaksusta 
vapautuksen tai lykkäyksen tai erityisen maksun hakemisesta 
seuraavasti: 
 
Hakemus koskien jäteveden käyttömaksusta vapauttamista tai 
lykkäystä tai erityisperusteista maksua on toimitettava tekniselle 
lautakunnalle kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään 3 kk 
kuluessa hakemuksen perusteen ilmaantumisesta. Hakemus 
tehdään tähän tarkoitetulla hakemuslomakkeella ja siihen 
liitetään päätöksentekoon vaikuttavat asiakirjat ja selvitykset. 
 
Hakemuksessa on esitettävä perusteet jäteveden 
käyttömaksusta vapautuksen, lykkäyksen tai erityisperusteisen 
maksun hakemiselle. Hakija on velvollinen pyydettäessä 
täydentämään hakemustaan hakemuslomakkeen ja liitteiden 
osalta päätöksentekoa varten. Hakemus hylätään, mikäli 
puutteellista hakemusta ei täydennetä pyynnöstä määräaikaan 
mennessä. 

 
Päätöksenteossa ei huomioida käyttövesimäärän ja viemäriin 
palautuvan vesimäärän vähäisiä eroavaisuuksia. 
Pääsääntöisesti viemäriverkostoon palautumaton vesimäärä on 
todennettava viemärilaitoksen hyväksymällä 
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mittarointijärjestelmällä. Poikkeustapauksissa viemäriverkostoon 
palautumaton vesimäärä voidaan todentaa kirjallisen selvityksen 
perusteella, josta käy luotettavasti ilmi viemäriverkostoon 
palautumaton vesimäärä. 
 
Päätöksenteossa huomioidaan MRL 166 § mukainen 
huolehtimisvelvollisuus rakennuksen ja sen ympäristön 
kunnossapidosta. Jäteveden käyttömaksusta ei voi saada 
vapautusta siltä osin kuin hakija saa tästä rahallista korvausta 
muualta. 

 

Päätös:  Riitta Nokkala teki seuraavan päätösehdotuksen: 

Tekninen lautakunta päättää teknisen johtajan ehdotuksen 
mukaan seuraavalla lisäyksellä: edellä mainitun nojalla 
kumotaan 187 § 2. kohdassa oleva virheellinen päätös ja 
hakemukset tuodaan aina erikseen lautakunnalle 
päätöksentekoon. 

Vesa-Pekka Hirvioja kannatti Riitta Nokkalan päätösehdotusta. 

 

Päätettiin Riitta Nokkalan päätösehdotuksen mukaan. 
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MAURINPOLKU 4:N PIHA-ALUEEN SUUNNITELMALUONNOS 
 
Tekn. ltk 62 §    Kunnan ja Attendo Oy:n välisen 23.1.2018 allekirjoitetun 

maanvuokrasopimuksen mukaisesti ’Mikäli vuokraaja purkaa 
vuokra-alueella olevat rakennukset ennen vuokra-ajan 
päättymistä, niin vuokrasopimus päättyy ilman irtisanomista sen 
vuoden lopussa, kun rakennukset on kokonaan purettu ja tämä on 
yhteisesti todettu. Lisäksi vuokraajalla on rakennukset purettuaan 
oikeus koska tahansa irtisanoa vuokrasopimus päättymään 3 
kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. –’ 

 
 Tekninen lautakunta on kokouksessaan 163§/21.10.2020 

myöntänyt Attendo Oy:lle purkamisluvan. Paikan päällä 21.4.2021 
pidetyn katselmuksen perusteella on tehty suunnitelmaluonnos, 
joka tuodaan kokoukseen oheismateriaalina. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää, että 
 
1) Maurinpolku 4:n piha-alue toteutetaan suunnitelmaluonnoksen 

mukaisesti; ja 
 

2) vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa varaudutaan piha-
alueen asfaltointiin. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS  
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet  
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 
valmistelua tai täytäntöönpanoa:  
Pykälät 49-51, 56-62 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla:  
Pykälät  
 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 

  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimus-
viranomainen 
 
Viranomainen, jolle 
oikaisuvaatimus 
tehdään, osoite ja 
postiosoite 

 

HUMPPILAN KUNTA  

Tekninen lautakunta 

Kisakuja 2  

31640 HUMPPILA 

 

Sähköpostiosoite:  
kirjaamo@humppila.fi 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen 
Pykälät  
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
hankintaoikaisu-vaatimuksen 

Pykälät  

 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun 
hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta 
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua. Asia voidaan myös saattaa 
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asianomainen voi 
tehdä hankintaa koskevasta asiasta hankintayksikölle 
oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen. 
Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa. 

 

Oikaisuvaatimus ja vaatimus hankintaoikaisusta on tehtävä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§).  
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 
(KuntaL 140§). Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN TUTKITTAVAKSI 

Valitus 
markkinaoikeudelle 
 
MARKKINAOIKEUS 
Käyntiosoite: 
Tuomioistuimet-talo, 
Radanrakentajantie 
5, 00520 Helsinki 
 
Postiosoite: 
Radanrakentajantie 
5, 00520 Helsinki 
 
Sähköposti: 
markkinaoikeus@ 
oikeus.fi 
 
Puhelinvaihde:  
029 56 43300 
Faksi: 029 564 3314  

 

 

Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden 
käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty 
julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tai sen nojalla 
annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai 
maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen 
vastaisesti. 

 

Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän 
kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä 
ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, 
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan 
lähettämisestä. 
 
Pykälät  

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle 
ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille 
markkinaoikeudessa. 

 

 

 

  



HUMPPILAN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  25 (27)  
Tekninen lautakunta   21.4.2021 
       
  

 

_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                      

Nimikirjaimet                                                                                                                           
  

VALITUSOSOITUS 

Viranomainen 
 
HÄMEENLINNAN 
HALLINTO-OIKEUS 
                                                                                                                                                   
Postiosoite: 
Raatihuoneenkatu 1, 
13100 Hämeenlinna 
 
Käyntiosoite: 
Hämeenlinnan 
oikeustalo, Arvi 
Kariston katu 5, 
13100 Hämeenlinna 
 
Sähköpostiosoite: 
hameenlinna.hao@ 
oikeus.fi 
 
Puhelinnumero:  
029 56 42210 
(asiakaspalvelu) 
Faksi: 029 564 2269  

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan 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. 
 

Pykälät 52-53 

 

 

Valitusaika 30 päivää 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
 
 
 
 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 
3) 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: 

1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 

2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. 
 

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

Oikeudenkäynti-
maksu 

Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuinmaksulakiin 
(1455/2015). 

   

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään 
pöytäkirjanotteeseen 
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VALITUSOSOITUS 

Viranomainen 
 
VAASAN HALLINTO-
OIKEUS 
                                                                                                                                                   
Postiosoite: 
PL 204, 65101 Vaasa 
Käyntiosoite: 
Korsholmanpuistikko 
43, 4. krs, 65101 Vaasa 
 
Sähköpostiosoite: 
vaasa.hao@ 
oikeus.fi 
 
Puhelinnumero:  
029 56 42611 
(puhelinvaihde) 
029 56 42780 
(kirjaamo) 
Faksi: 029 56 42760 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan 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. 
 

Pykälät 54-55 

 

Valitusaika 30 päivää 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 

Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

4) päätös, johon haetaan muutosta 
5) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 
6) 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: 

4) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 

5) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

6) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. 

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. 

Oikeudenkäynti-
maksu 

Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuinmaksulakiin 
(1455/2015). 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

