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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. päivänä tammikuuta 2021 klo 18.00  

KOKOUSPAIKKA Hybridikokous, kunnanvirasto/Teams 

§ LIITE KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2  Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 

3  Teknisen toimialueen laskujen hyväksyminen 

4  Teknisen lautakunnan kokoukset 

5  Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastus 

6  Tiedoksi merkittävät asiat 

7 1 Eläinsuojan ilmoitusmenettely / Liuhalan Tila Oy 

8  Viranhaltijapäätökset 

9  Teknisen hallinnon talouden seuranta 

10 2 Yksityistieavustusten jakaminen vuonna 2021 

11  Turvakieltoroolin hyväksyminen VTJ-ylläpitokäyttöliittymään 

12 3 Oikaisuvaatimus koskien maa-aineksen valvontamaksua 
 

13 4 Oikaisuvaatimus rakennuslupien 2016-37, 2016-38 ja 2016-43 
rakennusaikaisesta muutoksesta 

14 5 Osoitteenmuutos Kankaantie 22, 24, 30 ja 30a 

15 6 Wenäjän kartanon maanvuokrasopimus 

16  Koivistonlammin vedenpinnankorkeuden seuranta 

17  Kauppilantien sillan sulkeminen ajoneuvoliikenteeltä 

18  Muut asiat 

  Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä 
 
27.1.2020 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  
13.01.2021 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 20. päivänä tammikuuta 2021 klo 18.00 – 20.38 

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.  

☒ Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja 

☒ Honkonen Mari, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä  

☒ Hyytiäinen Lauri, nuorisovaltuutettu 

☒ Henna Pirhonen, ympäristötarkastaja, poistui klo 18.20 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

ASIAT 

 
   § 1 - 18 
    

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 

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

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
 
 
 

           
 
 

Juha Laaksonen         Riitta Nokkala 
puheenjohtaja             pj § 10 ja 13 

Mari Honkonen 
pöytäkirjanpitäjä 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 

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

Allekirjoitukset                            Tarkastusaika       _ / ____20___ 

Timo Nikkanen Tanja Uusitalo 

PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ  

Aika ja paikka  
27.1.2021 internetsivuilla 

tekninen johtaja Mari Honkonen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk 1 § 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 
13.1.2021 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



HUMPPILAN KUNTA   PÖYTÄKIRJA      4 (31) 
Tekninen lautakunta   20.1.2021 
       
  

 

_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                      
Nimikirjaimet                                                                                                                           
  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO 
 
Tekn. ltk 2 § 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 Outi 
Prehti-Vedenpää ja Tanja Uusitalo. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
keskiviikkona 27.1.2021 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 
3.2.2021, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 

Timo Nikkanen ja Tanja Uusitalo. 
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TEKNISEN TOIMIALUEEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN 

 
 
Tekn. ltk 3 § Teknisen lautakunnan tulee vuosittain määrätä laskujen 

hyväksyjät taloussäännön toimeenpanoa koskevien ohjeiden 
mukaisesti. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta päättää määrätä vuoden 2021 laskujen 
hyväksyjäksi teknisen johtajan ja sijaiseksi rakennusmestarin, 
muu sijaisuusjärjestely kunnanhallituksen päätöksen Khall 166 §/ 
5.10.2020 mukaan. 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 
 
Tekn. ltk 4 § Kunnan hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin pitää 

kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään 
paikassa. 
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo 
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimien jäsenistä 
tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 
 
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun 
yhteydessä. 
 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-
oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Lautakunta on aikaisemman käytännön mukaan kokoontunut 
kuukauden kolmantena keskiviikkona klo 18.00. Kokouskutsut on 
lähetetty viikkoa ennen kokousta. 
 

  
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Lautakunta päättää noudattaa aiempaa käytäntöä. 
 
 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Tekn. ltk 5 §    Hallintosäännön 145 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan 

toimielimen päättämällä tavalla. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

1. Lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan siten, että 
tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua 
jäsentä. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti. 
Pöytäkirjan tarkastus on suoritettava ennen julkistamista. 
 

2. Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 
nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 
§:ssä tarkemmin säädetään, viikon kuluttua kokouksesta 
erikseen nimettynä aikana.  

 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 

Tekn. ltk 6 §    -     Ala-Paavolan ja Puistoharjun metsänhoidollisten  
toimenpiteiden suorittaminen 

- Teknisen sihteerin paikan täyttäminen ja nimikkeen muutos 
Khall 225§/14.12.2020 

- Merkkipäivien huomioiminen vuonna 2021 Khall 
227§/14.12.2020 

- Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustushakemus 
urheilupuiston huoltorakennushankkeeseen 22.12.2020 

- Vuosiyhteenveto 2020 ns. nitraattiasetuksen 1250/2014 
mukaisista ilmoituksista Hämeen ELY-keskukselle 11.1.2020 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi 
saaduksi. 
 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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ELÄINSUOJAN ILMOITUSMENETTELY / LIUHALAN TILA OY 

 
Tekn. ltk 7 § Liuhalan Tila Oy on toimittanut ympäristönsuojelulain (527/2014)  
Liite 1 115a § mukaisen eläinsuojan ilmoitusmenettelyä koskevan 

hakemuksen. Kyseessä on uusi eläinsuoja tilalle 103-406-1-206.  
 

Tilalle rakennetaan uusi lattiakanala, jossa on paikat 39 990 
munituskanalle ja 1 620 m3:n katettu lantala.  
 
Päätösehdotukseksi on laadittu toimituskirja, joka on liitteenä. 

 

Valmistelija:  Ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,  

 p. 040 3566433 tai henna.pirhonen(at)forssa.fi 

  

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

  Tekninen lautakunta antaa liitteenä olevan toimituskirjan 

mukaisen päätöksen eläinsuojan ilmoitusmenettelystä Liuhalan 

Tila Oy:lle tilalle 103-406-1-206 päätöksessä esitetyin 

lupamääräyksin. 

 

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 

Henna Pirhonen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen 

klo 18.20. 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Tekn. ltk  8 §    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  9 §     Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-joulukuu 2020 

tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 
toteutumavertailun tammi-joulukuulta 2020. 
 
 

Päätös:   Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2021 
 
Tekn. ltk 10 §  Tekninen lautakunnan talousarviossa on varattu 
Liite 2 yksityistieavustuksiin 15 000 euroa vuodelle 2021. Liitteenä 

luonnos hakuehdoista, lehti-ilmoituksesta ja 
avustuskaavakkeesta. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

 
Tekninen lautakunta 
 
1) käy läpi liitteen mukaiset asiakirjat; ja 

 
2) päättää, että avustukset asetetaan haettavaksi siten, että 

avustusten hakuaika päättyy 31.3.2021. Avustushakemukset 
liitteineen on toimitettava määräajassa. 

 
 

Päätös: Juha Laaksonen ja Erkki Ojanen jääväsivät itsensä pykälän 
käsittelyn ajaksi. Riitta Nokkala toimi puheenjohtajana käsittelyn 
ajan. 

 
Päätettiin esityksen mukaan. 
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TURVAKIELTOROOLIN HYVÄKSYMINEN VTJ-YLLÄPITOKÄYTTÖLIITTYMÄÄN 
 
Tekn. ltk 11 §  Kunnat saavat käyttöönsä uuden turvakieltoroolin VTJ-

ylläpitokäyttöliittymään. Turvakieltoroolin ylläpitokäyttäjällä on 
oikeudet nähdä ja poistaa rakennusten ja hankkeiden 
omistajatietoja henkilöiltä, joilla on turvakielto 
väestötietojärjestelmässä.  

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että seuraaville 
VTJ-oikeudet omaaville henkilöille annetaan oikeus käyttää 
VTJYPT_kuntaroolia Humppilan kunnan osalta: 
 
- lupasihteeri Arja Malin, Forssan seudullinen rakennusvalvonta; 

ja 
- lupasihteeri Hanna Visti, Forssan seudullinen 

rakennusvalvonta. 
 

 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 
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OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN MAA-AINEKSEN VALVONTAMAKSUA 
 
Tekn. ltk 12 §    Esittelytekstiä, liitettä, päätösehdotusta ja päätöstä ei julkisteta 
Liite 3 (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §) 
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OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPIEN 2016-37, 2016-38 JA 2016-43 
RAKENNUSAIKAISESTA MUUTOKSESTA  
 
Tekn. ltk  170 §    Tekniselle lautakunnalle on saapunut 21.10.2020 oikaisuvaatimus  
Liite 1 koskien rakennuslupien 2016-37, 2016-38 ja 2016-43  
18.11.2020 rakennusaikaista muutosta. Asiaa koskien on konsultoitu 

Kuntaliiton lakiyksikköä. 
 
 Rakennustarkastaja on 27.10.2020 pidetyssä aloituskokouksessa 

antanut suostumuksensa tuulivoimaloiden roottorityypin 
muuttamiseen Nordex N131 3 MW -tyypistä Vestas V150 4,3 MW 
-tyyppiin. Aloituskokouspöytäkirjan mukaan ’roottorin lapojen 
yläkorkeus on sama kuin aikaisemmassa tyypissä eikä 
alituskorkeus 60 metriä muutu. Mallinnetut arvot äänen, 
varjostusten ja välkkeen muodossa eivät osoita, että naapureille 
tulisi haittaa.’  

 
 Oikaisuvaatimuksen mukaisesti ’muutoksenhakijat pyytävät, että 

tekninen lautakunta kumoaa tuulivoima-alueen aloituskokouksen 
pöytäkirjassa mainitun, rakennustarkastajan hyväksymän 
päätöksen rakennusaikaisesta poikkeamasta ja ottaa asian 
käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 
150 e § 2 momentin mukaisena rakennusvalvontaviranomaisen 
ratkaistavana asiana, koska lupapäätöksessä hyväksytyistä 
suunnitelmista poikkeaminen, sen laatu ja lupaharkintaa koskevat 
säännökset huomioon ottaen, merkitsee tässä tapauksessa luvan 
olennaista muuttamista sekä vaikuttaa naapurien asemaan.’ 

 
 Muutoksenhakijat ovat täydentäneet oikaisuvaatimustaan 

27.10.2020 seuraavasti: ’Pyydämme täten, 21.10.2020 
lähettämämme oikaisuvaatimuksen muuttamista siten, että asia 
käsitellään ja päätetään ensisijaisesti hallintolain 50 §:n 
mukaisena korjauksena (ns. itseoikaisuna), ja toissijaisesti 
oikaisvaatimuksena. ---’ 

 
 MRL 121 § mukaisen aloituskokouksen pitämisestä määrätään 

rakennusluvassa ja se on luonteeltaan rakennushankkeeseen 
liittyvää viranomaistoimintaa. Aloituskokouksessa ovat läsnä 
vähintään rakennusvalvontaviranomaisen edustaja, 
rakennushankkeeseen ryhtyvä tai rakennushankkeeseen 
ryhtyvän edustaja, pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. 
Aloituskokouksesta tehdään pöytäkirja, johon kirjattuja 
menettelyitä on noudatettava rakennustyössä. 
Aloituskokouksen pöytäkirjaan ei liitetä 
oikaisuvaatimusohjeita tai valitusosoitusta.  

 
 Rakennuslupien 2016-37, 2016-38 ja 2016-43 

aloituskokouksessa on annettu MRL 150 e §:n mukainen 
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suostumus poiketa rakennusluvassa hyväksytyistä suunnitelmista 
rakennustyön aikana. Rakennustarkastaja voi antaa MRL 150 e 
§:n mukaisen suostumuksen suunnitelmasta poikkeamiseen 
rakennustyön aikana, mikäli ’poikkeaminen ei sen laatu ja 
lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset huomioon 
ottaen merkitse luvan merkittävää muuttamista eikä vaikuta 
naapurien asemaan’.  

 
  
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta 
1) merkitsee oikaisuvaatimuksen tietoonsa saatetuksi; ja 
2) päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta seuraavin 

perusteluin: 
 

1) kyseessä on MRL 150 e §:n mukainen rakennustarkastajan 
antama suostumus poiketa lupapäätöksessä esitetyistä 
suunnitelmista; 

2) kyseessä ei ole hallintolain 43 § tai 44 § mukainen 
hallintopäätös, jonka voisi oikaisuvaatimuksella saattaa 
kunnan rakennusvalvontaviranomaisen käsiteltäväksi; ja 

3) kuntalain 92 § 5. momentin mukaisesti ’ylemmän 
toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa 1) lain tai 
asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai 
toimitusmenettelyä koskevia asioita; ---’.  

 
Päätös:  Juha Laaksonen jääväsi itsensä 170 § käsittelyn ajaksi. 

Puheenjohtajana 170 § käsittelyn ajan toimi Riitta Nokkala. 
 
Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 

  --- --- --- 
 
Tekn.ltk. 13 § Lautakunnan päätöksestä 170 §/18.11.2020 on valitettu  
Liite 4  Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus 

kehottaa lausuntopyynnössään 4.1.2021 teknistä lautakuntaa 
antamaan lausunnon ja liittämään asiakirjoihin jäljennökset 
valituksenalaisen päätöksen perusteena olevista asiakirjoista. 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelle seuraavan lausunnon: 
 
Rakennustarkastaja antoi 27.10.2020 pidetyssä 
aloituskokouksessa antanut suostumuksensa lupien 2016-37, 
2016-38 ja 2016-43 mukaisten tuulivoimaloiden roottorityypin 
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muuttamiseen Nordex N131 3 MW -tyypistä Vestas V150 4,3 MW 
-tyyppiin. Aloituskokouspöytäkirjan mukaan ’roottorin lapojen 
yläkorkeus on sama kuin aikaisemmassa tyypissä eikä 
alituskorkeus 60 metriä muutu. Mallinnetut arvot äänen, 
varjostusten ja välkkeen muodossa eivät osoita, että naapureille 
tulisi haittaa.’ 
 
Tekniselle lautakunnalle saapui 21.10.2020 oikaisuvaatimus 
koskien rakennuslupien koskien yllä mainittua rakennuslupien 
2016-37, 2016-38 ja 2016-43 18.11.2020 rakennusaikaista 
muutosta. Asiaa koskien konsultoitiin Kuntaliiton lakiyksikköä.  

 
 Oikaisuvaatimuksen mukaisesti ’muutoksenhakijat pyytävät, että 

tekninen lautakunta kumoaa tuulivoima-alueen aloituskokouksen 
pöytäkirjassa mainitun, rakennustarkastajan hyväksymän 
päätöksen rakennusaikaisesta poikkeamasta ja ottaa asian 
käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 
150 e § 2 momentin mukaisena rakennusvalvontaviranomaisen 
ratkaistavana asiana, koska lupapäätöksessä hyväksytyistä 
suunnitelmista poikkeaminen, sen laatu ja lupaharkintaa koskevat 
säännökset huomioon ottaen, merkitsee tässä tapauksessa luvan 
olennaista muuttamista sekä vaikuttaa naapurien asemaan.’ 

 
 Muutoksenhakijat täydensivät oikaisuvaatimustaan 27.10.2020 

seuraavasti: ’Pyydämme täten, 21.10.2020 lähettämämme 
oikaisuvaatimuksen muuttamista siten, että asia käsitellään ja 
päätetään ensisijaisesti hallintolain 50 §:n mukaisena korjauksena 
(ns. itseoikaisuna), ja toissijaisesti oikaisvaatimuksena. ---’ 

 
 MRL 121 § mukaisen aloituskokouksen pitämisestä määrätään 

rakennusluvassa ja se on luonteeltaan rakennushankkeeseen 
liittyvää viranomaistoimintaa. Aloituskokouksessa ovat läsnä 
vähintään rakennusvalvontaviranomaisen edustaja, 
rakennushankkeeseen ryhtyvä tai rakennushankkeeseen 
ryhtyvän edustaja, pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. 
Aloituskokouksesta tehdään pöytäkirja, johon kirjattuja 
menettelyitä on noudatettava rakennustyössä. Aloituskokouksen 
pöytäkirjaan ei liitetä oikaisuvaatimusohjeita tai valitusosoitusta.  

 
 Rakennuslupien 2016-37, 2016-38 ja 2016-43 

aloituskokouksessa on annettu MRL 150 e §:n mukainen 
suostumus poiketa rakennusluvassa hyväksytyistä suunnitelmista 
rakennustyön aikana. Rakennustarkastaja voi antaa MRL 150 e 
§:n mukaisen suostumuksen suunnitelmasta poikkeamiseen 
rakennustyön aikana, mikäli ’poikkeaminen ei sen laatu ja 
lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset huomioon 
ottaen merkitse luvan merkittävää muuttamista eikä vaikuta 
naapurien asemaan’.  
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 Valituksenalaisessa päätöksessä tekninen lautakunta merkitsi 

oikaisuvaatimuksen tietoonsa saatetuksi ja päätti jättää 
oikaisuvaatimuksen tutkimatta seuraavin perusteluin: 

 
1) kyseessä on MRL 150 e §:n mukainen rakennustarkastajan 

antama suostumus poiketa lupapäätöksessä esitetyistä 
suunnitelmista; 

 
2) kyseessä ei ole hallintolain 43 § tai 44 § mukainen 
     hallintopäätös, jonka voisi oikaisuvaatimuksella saattaa  
     kunnan rakennusvalvontaviranomaisen käsiteltäväksi; ja 

 
3) kuntalain 92 § 5. momentin mukaisesti ’ylemmän toimielimen 

käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa 1) lain tai asetuksen 
mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä 
koskevia asioita; ---’.  

 
Valituskirjelmän I vaatimus nro 1 (s.3): rakennustarkastajan 
8.10.2020 aloituskokouspöytäkirjan mukaista suunnitelmasta 
poikkeamista ei tule kumota, koska kyseessä ei teknisen 
lautakunnan kannan mukaan ole kyseessä ei ole hallintolain 43 § 
tai 44 § mukainen hallintopäätös vaan rakennustarkastajan 
antama suostumus poiketa lupapäätöksessä esitetyistä 
suunnitelmista. 
 
Valituskirjelmän I vaatimus nro 2 (s.3): tekninen lautakunta on 
jättänyt oikaisuvaatimuksen tutkimatta päätöksessään 170 
§/18.11.2020 mainituin perusteluin. Teknisen lautakunnan päätös 
perustuu teknisen lautakunnan tulkintaan voimassaolevasta 
lainsäädännöstä sekä Kuntaliiton lakiyksikön tulkintaan asiasta, 
eikä teknisen lautakunnan päätöstä tule täten kumota. 
 
Valituskirjelmän I vaatimus nro 3 (s. 3-4): Teknisen lautakunnan 
tulkinnan mukaan tekninen lautakunta ei voi ottaa 
oikaisuvaatimusta käsiteltäväkseen ja tutkia sitä vaatimuksen nro 
3 edellyttämällä tavalla seuraavin perusteluin: kuntalain 92 § 5. 
momentin mukaisesti ’ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei 
kuitenkaan saa ottaa 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, 
ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; ---’.  
 
Valituskirjelmän I vaatimus nro 4 (s. 4): Tekninen lautakunta ei ota 
kantaa vaatimukseen nro 4. 
 

 
Päätös:  Juha Laaksonen ja Outi Prehti-Vedenpää jääväsivät itsensä 

käsittelyn ajaksi. Riitta Nokkala toimi puheenjohtajana käsittelyn 
ajan. Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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OSOITTEENMUUTOS KANKAANTIE 22, 24, 30 ja 30a 

 
Tekn.ltk.  14 § Kankaantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-3-133  
Liite 5  Maijala osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty 

Kankaantie 35. Kuitenkin kulku kiinteistölle lähtee epäloogisesti 
numeroiden 20 ja 22 välistä. Kiinteistöltä 103-402-3-105 
Lehmusrinne puuttuu osoite Maanmittauslaitoksen rekisteristä. 

 
   Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja 

muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on 
tarpeellista oikaista. 

 
     
Valmistelija:  Tekninen sihteeri: 
 

1) Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-3-133 
Maijala osoitteeksi Kankaantie 24. 
 

2) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-3-105 
Lehmusrinne osoitteeksi Kankaantie 22. 
 

3) Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-3-144 
Ruusu osoitteeksi Kankaantie 30, ja rakennuksen 
102320240W osoitteeksi 30a. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
    

1) Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-3-133 
Maijala osoitteeksi Kankaantie 24. 
 

2) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-3-105 
Lehmusrinne osoitteeksi Kankaantie 22. 
 

3) Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-3-144 
Ruusu osoitteeksi Kankaantie 30, ja rakennuksen 
102320240W osoitteeksi 30a. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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WENÄJÄN KARTANON MAANVUOKRASOPIMUS 

 

Tekn.ltk.  49 §  Yksityiselle toimijalle myydyn Venäjän ala-asteen jääkiekko- 
20.5.2019  kaukalo sijaitsee Wenäjän kartanon tilalla 103-406-1-327. 

Jääkiekkokaukalon käytöstä ja vastuiden jakautumisesta kunnan 
ja maanomistajan välillä on syytä solmia erillinen 
maanvuokrasopimus.  

  

Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen tehtäväksi 
kunnan ja maanomistajan välille sekä valtuuttaa nimeämänsä 
henkilöt allekirjoittamaan kunnan puolesta 
maanvuokrasopimuksen koskien Venäjän jääkiekkokaukaloa. 

 

Päätös:  Päätettiin esityksen mukaan. 
 
  ___ ___ ___ 
 
Khall 119 §   Kj: Kunnanhallitus päättää  
 

1.) hyväksyä maanvuokrasopimuksen tehtäväksi kunnan ja 
maanomistajan välille sekä  

2.) valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan 
kunnan puolesta maanvuokrasopimuksen koskien Venäjän 
jääkiekkokaukaloa. 

 
Päätös:                   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
 
   --- --- --- 
 
Tekn.ltk.  15 §                Kunnanhallitus on kokouksessaan 49§/20.5.2019 hyväksynyt  
Liite 6  liitteenä olleen maanvuokrasopimuksen. Maanomistaja esittää 

maanvuokrasopimukseen tehtäväksi seuraavat muutokset:  
- sopimuksen tarkoitus (’Omistaja ei vastaa vuokra-alueella 

mahdollisista tapahtuvista henkilö- tai materiaalivahingoista tai 
mahdollisesta maapohjan saastumisesta. Vuokralainen vastaa 
vuokra-aikana tapahtuvasta toiminnastaan tai 
laiminlyönnistään aiheutuvasta maaperän tai pohjaveden 
pilaantumisesta sekä muusta ympäristövahingosta. 
Vuokralainen vastaa mahdollisista vuokraustoiminnan 
aiheuttamien haitallisten ympäristövaikutusten 
vähentämisen/poistamisen kustannuksista ja korvauksista. 
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Vuokralainen vastaa kaikista Omistajalle tai kolmannelle 
osapuolelle aiheutuneista vahingoista ja haitoista, jotka 
johtuvat vuokralaisen vuokra-alueella harjoittamasta 
toiminnasta.’); 
 

- sopimuksen voimaantulo ja sitovuus sekä raukeaminen 
(poistettu kunnan lunastusoikeutta koskeva kohta, lisätty   
’ lukuun ottamatta sitä, että Vuokralainen vastaa kaikista 
Omistajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista 
vahingoista ja haitoista, jotka johtuvat vuokralaisen vuokra-
alueella harjoittamasta toiminnasta. ’); ja 

 
- sopimuksen päättyminen (sopimuksen päättymisajankohta v. 

2041). 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
    
   Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että  
   kunnanhallitus 
 

1) hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen; ja 
 
2) valtuuttaa nimeämänsä henkilöt allekirjoittamaan kunnan  

   puolesta maanvuokrasopimuksen. 
 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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KOIVISTONLAMMIN VEDENPINNANKORKEUDEN SEURANTA 
 
Tekn.ltk.  16 § Kuntalainen on pyytänyt suullisesti kunnalta toimenpiteitä 

Koivistonlammin vedenpinnankorkeuden saattamiseksi alempaan 
tasoon. Kyseessä on hallintolain mukainen hallintoasian 
vireilletulo. Hallintolain 16 § mukaisesti selvityspyynnöstä on 
käytävä ilmi, mitä asia koskee, ja siinä on mainittava lähettäjän 
nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hallintoasia 
on tullut vireille 13.1.2021, jolloin kuntalaiselle on annettu 
suostumuksen suullisen selvityspyynnön vastaanottamiseen.  

 
 Hallintolain 24 § mukaisesti ’asia käsitellään julkisesti, jos niin on 

säädetty tai erityisen säännöksen nojalla päätetty. Asiakirjojen 
julkisuudesta ja asianosaisen tiedonsaantioikeudesta säädetään 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa.’ 

 
 Koivistonlammin vedenpintaa on seurattu v. 2017 

Rakennemittaus Veikko Heiska Oy:n toimesta. Tekninen 
lautakunta käsitteli tutkimustuloksia kokouksessaan 23.7.2017, 
jolloin tekninen lautakunta valtuutti aiemman teknisen johtajan 
pyytämään asiasta lausunnon ELY-keskukselta ja VR:ltä. 
Hämeen ELY-keskuksen 5.10.2017 lausunnon mukaan 
peruskartoilla esitetyt korkeudet ovat monessa tapauksessa olleet 
melko epätarkkoja ja perustuneet mahdollisesti peruskartan 
mittausten yhteydessä tehtyihin suuremman virhemarginaalin 
hyväksymiin mittauksiin. Lausunnossa todetaan, että purkuputki 
voidaan avata ja tällöin vedenpinta tulee ennalta arvioiden 
palautumaan alkuperäiseen tasoon. Lausunnon mukaan asiaan ei 
tarvita Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupaa. Tekninen 
lautakunta päätti kokouksessaan 16.5.2018, että 
Liikennevirastolle (= ELY-keskus/Väylävirasto) lähetetään pyyntö 
purkuputken avaamisen suorittamisesta ja siitä aiheutuvista 
kustannuksista, ja että rantakiinteistöjä informoidaan kirjeitse. 

 
 Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 8.4.2020 

Humppilan Riviera -hankkeen toteuttamisen ja pyysi 
kunnanhallitusta myöntämään hankkeelle investointiluvan. 
Kunnanhallitus myönsi hankkeelle investointiluvan 
kokouksessaan 4.5.2020. Humppilan Riviera eli Koivistonlammin 
uimaranta kunnostettiin pääosin kesän 2020 aikana, jolloin 
uimarannalle rakennettiin katos, uusittiin uimalaituri sekä 
hyppytorni sekä kunnostettiin ranta-aluetta. AVI myönsi 
Humppilan Riviera -hankkeeseen liikuntapaikka-avustusta. 

 
 Tekninen lautakunta antoi 18.6.2020 tiedotteen koskien 

Koivistonlammia. Kesällä 2020 Uudenmaan ELY-keskus ja Destia 
suorittivat kaivuun tiealueella Koivistontien ja rautatien 
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risteyskohdassa. Koekaivannon alueella ei havaittu 
ylivuotoputkea. 

 
Koivistonlammi on orsivesilampi, mikä tarkoittaa sitä, että vesi on 
kerääntynyt heikosti vettä läpäisevän kerroksen, kuten savi- tai 
silttikerrostuman, päälle. Kerrostuman läpi suodattuu orsivettä 
hitaasti varsinaiseen pohjavesimuodostumaan. Mikäli vuosittainen 
sade- ja sulamisvesi ei poistu haihtumalla tai muuta purkureittiä 
pitkin, aiheutuu tavanomaista suurempaa vedenkorkeuden 
muutosta. Jotta vedenkorkeus pysyy vakaana, tulee ylimääräisen 
veden päästä poistumaan hallittua reittiä pitkin. 
 
Koivistonlammin ylivuotoputken pohjan korkeuden on mitattu 
olevan tasolla +104,96 ja haihtuminen huomioon ottaen 
vedenpinnan alimman korkeuden arvioidaan olevan tasolla 
+104,40. Humppilan Rivieran kunnostustöiden yhteydessä 
vedenpinnan korkeudeksi mitattiin SL-Laiturisuunnittelun toimesta 
+105,52 (8.5.2020). 
 
Vesilain 5 luvun 13 § 2 momentin perusteella tien alittavan 
rummun kunnossapito kuuluu tienpitäjälle ja radan alittavan 
rummun kunnossapito radanpitäjälle. Koivistontien alittavan 
rummun osalta kunnossapidosta vastaa tienpitäjä eli ELY-keskus. 
Radan alittavan rummun osalta kunnossapidosta vastaa 
radanpitäjä eli Väylävirasto. Rummun alapuolisten ojien 
kunnossapidosta vastaavat kyseisten ojien hyödynsaajat, joita 
ovat ojien kuivatusalueella olevat kiinteistöt. 
 
Kunnalla ei ole tietoa mahdollisen ylivuotoputken omistajasta tai 
tarkasta sijainnista. Kunta ei ole maanomistaja Koivistontien 
puoleisella ranta-alueella, joten kunta ei voi antaa lupaa 
mahdolliseen ylivuotoputkeen liittyviin kaivuu-urakoihin ko. 
alueella. Alueella tehtävien toimenpiteiden suunnittelu on tehtävä 
yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten ja alueen 
maanomistajien kanssa. 
 

 
Päätösehdotus:              Tekninen johtaja:  
   
                   Tekninen lautakunta päättää antaa asiassa seuraavan  
                   vastineen: 
 

Kunnalla ei ole tietoa mahdollisen ylivuotoputken omistajasta tai 
tarkasta sijainnista. Kunta ei ole maanomistaja Koivistontien 
puoleisella ranta-alueella, joten kunta ei voi antaa lupaa 
mahdolliseen ylivuotoputkeen liittyviin kaivuu-urakoihin ko. 
alueella. Alueella tehtävien toimenpiteiden suunnittelu on tehtävä 
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yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten ja alueen 
maanomistajien kanssa. 

 
 
Päätös:                 Tekninen lautakunta antaa asiassa seuraavan  
                  vastineen: 
 
                                      Asianomaisella on mahdollisuus suorittaa kaivuu-urakointia   
                                      maanomistajan suostumuksella. Kunta ei ole maanomistaja ko.  
                                      alueella. Kunta huomauttaa, että toimenpiteessä on huomioitava  
                                      ympäristönsuojelumääräykset sekä pohjavedensuojelu ja  
                                      tarvittaessa konsultoitava toimivaltaisia viranomaisia. 
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KAUPPILANTIEN SILLAN SULKEMINEN AJONEUVOLIIKENTEELTÄ 

 
Tekn.ltk.  17 § Kauppilantien sillalle on suoritettu yleistarkastus 12/2020. 

Tarkastusasiakirja tuodaan lautakuntaan oheismateriaalina. 
 
   Yleistarkastuksessa havaittujen puutteiden vuoksi Kauppilantien 

silta tulee sulkea ajoneuvoliikenteeltä. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
    
   Tekninen lautakunta päättää sulkea Kauppilantien sillan  
   ajoneuvoliikenteeltä toistaiseksi turvallisuussyistä. 
 
    
Päätös:  Päätettiin jättää asia pöydälle. 
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MUUT ASIAT 

 

Tekn. ltk 17 §     Tuotiin tiedoksi seuraavat asiat: 

- vapautushakemusten käsittelyn aikataulu viemäriin liittämisestä 

vapauttamiseksi; ja 

- osoitteenmuutostarve: Kyläntie 45 b ja c. 

 

Tekninen lautakunta päätti merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi. 
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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 1-6, 8-11, 13, 15, 17-18 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla:  
Pykälät 14 
 

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 14 
 
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. 
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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 12, 16 

 

 

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 7 

 

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

