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§ 15
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja, Kirsi Järvinen ympäristösihteeri
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin
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§ 16
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja, Kirsi Järvinen ympäristösihteeri
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jaakko Lahti ja Sakari Marttila.
Päätös
Hyväksyttiin
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§ 17
Oikaisuvaatimus, päätös 098-2020-40, kattomuodon muutos, As Oy Kalevanhovi
HOLDno-2020-159
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Laitinen
pekka.laitinen@hollola.fi
johtava rakennustarkastaja
Rakennuslupapäätöksellä 2020-40, päätöspäivä 19.2.2020, on hylätty kattomuodon
muutosta koskeva lupahakemus kiinteistöllä 98-455-3-210. Hakemus koskee
autokatoksilla yhdistettyjen asuinrakennusten välissä sijaitsevaa kahden asunnon
autokatosta ja muutosta on haettu vain asunnon B autokatoksen osalle.
Luvan hakijana on kiinteistön omistava As Oy Kalevanhovi, joka on hallituksen
kokouksessaan 7.2.2020 valtuuttanut huoneiston B omistajan tai hänen
valtuttamansa hakemaan toimenpiteelle lupaa rakennusvalvonnasta.
Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, joka on toimitettu määräaikaan mennessä.
Oikaisuvaatimuksessa pyydetään asian uudelleen käsittelyä ja hakijan kannalta
myönteistä päätöstä.
Oikaisuvaatimuksen on tehnyt huoneiston B omistajan lupa-asian hoitamiseen
valtuuttama asianhoitaja. Oikaisuvaatimus on em. perustein katsottu huoneiston
omistajan tekemäksi muutoksenhauksi ja asian käsittelyssä on siksi kuultu myös
kiinteistön omistajana asunto-osakeyhtiötä.
As Oy Kalevanhovin hallitus on kokouksessaan 6.5.2020 päättänyt antaa asiaan
vastineensa, jossa mm. todetaan että yhtiöllä ei ole asiassa mitään lausuttavaa.
Tilannetietona kunnalle ilmoitetaan, että kaikki muut kolme yhtiön huoneistoa, joissa
on nyt samanlainen tasakatto kuin huoneistossa B, ovat tilanneet huopapäällysteen
uusimisen ja aikovat säilyttää kattomuodon tasakattona.
Asunto-osakeyhtiöllä olisi rakennusluvasta valitusoikeus kiinteistön omistajana.
Valitusoikeus rakennuslupapäätökseen on MRL 192 § mukaisesti myös sillä, jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Tässä tapauksessa
lupa-asia koskee yhden asunnon muutostöitä ja sen omistajan kunnossapitovastuulle
kuuluvia toimenpiteitä, joten valitusoikeus on katsottu olevan myös huoneiston B
omistajalla.
Oikaisuvaatimus ja vastine ovat kokonaisuudessaan oheismateriaalina asiaa
käsiteltäessä.

Lupamenettely:
Asuntojen A ja B välisten autokatosten kattojen korjaamisesta ja
erilaisista korjausvaihtoehdoista on oltu yhteydessä Hollolan rakennusvalvontaan
useaan kertaan viime vuosien aikana. Oikaisuvaatimuksessa mainittuun lupa-asian
kulkuun asiatyypin osalta voidaan todeta seuraavaa:
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Puhelinkeskustelussa suunnittelija on esitellyt asiaa ja suullisen kuvauksen perusteella
asiassa on arvioitu ensisijaisina vaikutuksina rakennusten ulkonäön muuttuminen ja
tällöin asiaa on alustavasti ohjattu käsiteltäväksi julkisivumuutoksena (MRL 126 a §, 1.
mom. kohta 7). Hollolan kunnan rakennusjärjestyksen 4 § mukaisesti kunta on
vapauttanut julkisivumuutokset toimenpideluvan tarpeesta ja edellyttänyt sen sijaan
MRL 129 § mukaisen ilmoitusmenettelyn käyttämistä.
Kun ilmoitus on jätetty rakennusvalvontaan suunnitelmista on ilmennyt, että
muutostyöllä on julkisivun muuttumisen lisäksi laajempiakin vaikutuksia.
Autokatoksen kattomuodon muuttuminen aiheuttaa muutostarpeita myös asuinosan
kattorakenteisiin ja vain toiseen puoleen autokatoksesta esitetty muutos vaikuttaa
myös huoneiston A autokatoksen kattoon. MRL 129 § 2. mom. mukaisesti ”kunnan
rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai
toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta
on tarpeen.”
MRL 125 § 3 mom. mukaisesti ”muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja
muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta
rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.” Kattomuodon
muutos esitetyllä tavalla vaikuttaa kantaviin rakenteisiin ja myös vesikattoratkaisujen
kosteustekniseen toimivuuteen, joten kyse on pelkän julkisivumuutoksen sijasta
rakennuslupaa edellyttävästä korjaus- ja muutostyöstä. Kiinteistöllä on aiemmin
toteutettu kahden erillisen asunnon autokatoksen katon muutostyötä, jotka on
käsitelty rakennuslupa-asiana (päätös 2018-258), joten valittu lupatyyppi toteuttaa
myös yhdenvertaisen kohtelun periaatetta saman kiinteistön eri asuntojen osalta. Em.
perustein asia on kuulunut ratkaista ilmoitusmenettelyn sijasta lupa-asiana.

Oikaisuvaatimuksen käsittely:
Kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella, merkinnällä AP-2, asuinpientalojen
korttelialue, jota koskevan kaavamäräyksen mukaan: “rakennukset tulee korttelittain
julkisivu- ja katemateriaalien sekä kattomuodon suhteen rakentaa yhtenäistä
rakennustapaa noudattaen”.
Hakemuksen mukaan erillispientalon B autosuojan kattomuotoa muutetaisiin
tasakatosta loivaksi peltikatoksi. Kaato tulisi Erillispientalon A autosuojaa kohti, joka
on tarkoitus jättää tasakattoiseksi.Hakemuksen liitteenä olevissa suunnitelmissa ei ole
yksilöllisesti esitetty tai selostettu miten korotetun lappeen liittyminen asuinosan
aumakattoon on toteutettavissa, eikä myöskään sitä, miten katon korottaminen ja
lappeen kallistaminen vaikuttaa A asunnon tasakattoiseksi jäävään katon osaan.
Samalla tontilla sijaitsee sekä vastaavia autokatoksilla yhteen kytkettyjä asuntoja
(asunnot A-B, sekä F-G), joissa on keskenään samankaltainen tasakattoratkaisu.
Tontilla sijaitsee myös yksittäisiä taloja (asunnot C, D, E, H). Näistä asuntojen D ja E
autokatoksiin on toteutettu katon muutos loivasti kaltevaksi peltikatoksi ja asunnoissa
C ja H on edelleen alkuperäinen tasakattoratkaisu.
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Hakemuksen mukaisen ratkaisun soveltumista ympäristöön ja tontilla toteutuneeseen
rakentamiseen on arvioitu mm. suhteessa kaavassa asetettuihin yhdenmukaisen
rakentamistavan vaatimuksiin. Kaavan mukaisuutta on arvioitu kohteen osalta myös
rakennusvalvonnan ja kaavoituksen yhteisessä lupapalaverissa.
Oikaisuvaatimuksessa vedotaan muiden perusteiden ohella myös mm.
yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Yhtiömuotoisissa kohteissa yksittäisten asuntojen
muutostöissä tulisi huomioida, että kaikkien huoneistojen osalta on yhdenvertaiset
mahdollisuudet toteuttaa vaikutuksiltaan vastaavia muutostöitä. Asuntojen D ja E
osalta toteutetut muutostyöt eivät ole täysin verrannollisia nyt haetun ratkaisun
kanssa, koska ne ovat erillisiä taloja, joiden autokatokset ovat yksittäisenä
rakennuksen päädyssä.
Yhdenvertaisuuden turvaamiseksi asunnon B autokatoksen muutostyöt tulisi
suunnitella ja toteuttaa niin, että vastaava muutostyö on toteutettavissa myös
asunnon A sekä asuntojen F-G autokatoksissa. Yhdenmukaisen rakentamistavan
vaatimus taas edellyttäisi, että muutostyöt näissä toteutettaisiin samanaikaisesti ja
keskenään yhdenmukaisella rakentamistavalla. Nyt haetussa ratkaisussa oli esitettynä
muutosalueeksi vain puolikas asuntojen A ja B välisen autokatoksen alueesta, jolloin
muutostyö ei tuottaisi yhtenäistä kattoratkaisua koko saman autokatoksen alueelle ja
toisen puolen erillinen toteuttaminen voisi vaikeuttaa asunnon A osalta vastaavan
muutostyön myöhempää toteuttamista.
Lupa-asiassa tarkastellaan aina luvan edellytysten täyttyminen hakemuksen
mukaisella ratkaisulla ja hakemuksessa olevalla aineistolla. Yksittäisestä
lupahakemuksesta tai oikaisuvaatimuksesta annettu päätös ei yleisesti rajoita oikeutta
suunnitella tai hakea lupaa muutostöille, mikäli kohteeseen on suunniteltavissa em.
perusteet huomioiden kaikki asiaa koskevat edellytykset täyttävä korjausratkaisu.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja
Valvontajaosto päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ja pysyttää voimassa kielteisen
rakennuslupapäätöksen 2020-40, koska kaikki MRL 135 § säädetyt rakennusluvan
edellytykset eivät täyty, eikä oikaisuvaatimuksessa ole tuotu esille sellaisia uusia
seikkoja, joiden vuoksi päätöstä tulisi muuttaa.
Oikaisuvaatimuksessa pyydetyn uuden käsittelyn osalta todetaan lisäksi, että hakija
voi halutessaan jättää asiasta uuden lupahakemuksen, mikäli kohteeseen on
löydettävissä kaikki rakennusluvan edellytykset täyttävä suunnitteluratkaisu.
Päätös
Valvontajaosto hylkäsi oikaisuvaatimuksen.
Tiedoksi
Asianosaiset: oikaisuvaatimuksen tekijä, luvan hakija
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§ 18
Päätös vähäisestä poikkeamisesta maa-ainesluvan lupamääräyksistä, Peltola Raimo, 98-411-
29-0 (Pelto-Eskola)
HOLDno-2020-51
Valmistelija / lisätiedot:
Jenna Kenttä
jenna.kentta@hollola.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Maisemointisuunnitelma
Tausta
Raimo Peltolalla on ollut maa-aineslupa soran ottoon kiinteistöllä 98-411-29-0 (Pelto-
Eskola) Hollolan kunnan Kalliolan kylässä. Luvan voimassaolo on päättynyt 23.2.2020.
Raimo Peltola on jättänyt 24.1.2020 hakemuksen koskien vähäistä poikkeamista maa-
ainesluvan lupamääräyksistä. Maa-ainestenottoalue sijaitsee suurelta osin
Kulonpalon pohjavesialueella, pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen
ulkopuolella. Kulonpalon pohjavesialue on luokitukseltaan II-luokan pohjavesialue
(vedenhankintaan soveltuva).
Maa-ainesluvan mukaan maisemointi olisi tullut suorittaa loppuun luvan
voimassaoloaikana. Maa-ainesten ottaminen alueella on päättynyt, mutta maisemointi
on osittain kesken. Alueella maa-ainestenoton aikana paljastuneiden runsaiden
kallioesiintymien vuoksi maa-ainestenottoa ja näin ollen myöskään maisemointia ei
ole voitu suorittaa alkuperäisen otto- ja maisemointisuunnitelman mukaisesti. Alueen
keskellä on 8-9 metrin syvyinen, jyrkkäreunainen kalliokuoppa. Kuoppa on syntynyt jo
ennen nyt päättyneen maa-ainesluvan myöntämistä.
Koska kohde sijaitsee osittain pohjavesialueella, olisi sinne tarvittu ympäristölupa
kallion louhinnalle, vaikka louhintaa oltaisiin tehty alle 50 päivää. Ympäristölupaa ei
kuitenkaan voinut kohteeseen saada. Ottamisen jatkaminen ja kalliokuopan
luiskaaminen sen kautta ei siis ole vaihtoehtona kyseisessä kohteessa, koska se
edellyttäisi louhintaa. Vaihtoehtona nyt esitetylle kuopan täyttämiselle olisi kuopan
pysyvä aitaaminen, verkottaminen ja kyltittäminen, jolloin maa-aineslain
maisemointitavoitteet eivät toteutuisi eikä alue palautuisi kaavan mukaiseen käyttöön
eli metsätalousalueeksi.
Maa-ainesluvan mukainen alin ottotaso on + 125. Lisäksi luvassa on edellytetty
jättämään vähintään 4 metrin etäisyys pohjaveden pintaan. Alueen eteläosassa
ottotaso on paikoin + 123. Pohjaveden pinnantasoksi on viimeksi lokakuussa 2019
mitattu + 114,70, joten etäisyys pohjaveden pintaan on vähimmilläänkin yli 8 metriä.
Maa-ainesluvan mukaan ottoaluetta maisemoitaessa luiskat olisi tullut tehdä
kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi eikä alueelle ei ole saanut tuoda maa-aineksia
muualta ilman valvontaviranomaisen suostumusta. Muualta tuoduista maa-aineksista
on tullut olla selvitys, joka raportoidaan vuosittain otettujen maa-
ainesmääräilmoitusten yhteydessä. Maisemointia koskien toiminnanharjoittaja on
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jättänyt myös ympäristölupahakemuksen, jolla haetaan lupaa tuoda alueelle 2 200 – 2
700 m3 (4 000 – 4 900 t) pilaantumattomia ylijäämämaita maisemointitarkoituksessa.
Maa-ainesluvan mukaan naapuritiloihin olisi tullut jättää 10 metrin suojaetäisyys.
Ottoalueen luoteisreunalla on ylitetty naapurikiinteistön raja pieneltä osin. Asialle on
saatu naapurikiinteistön omistajan hyväksyntä, joka on esitetty hakemuksen
täydentämisen yhteydessä.
Koska maa-ainestenottoa ja maisemointia ole voitu tehdä alkuperäisen
maisemointisuunnitelman mukaisesti, on maisemoinnin uudelleen suunnittelua
vaadittu alueen ennallistamiseksi.
Raimo Peltola on antanut toiminnalle vakuuden, joka on voimassa 31.12.2024 saakka.
Hakemus
Hakemuksella haetaan maisemoinnille jatkoaikaa 31.12.2024 saakka. Lisäksi haetaan
muutosta lupamääräykseen, jonka mukaan ottoa ei saa ulottaa tasoa +125
alemmaksi, siten, että ottoa ei saa ulottaa tasoa +123 alemmaksi. Luiskakaltevuuden
osalta haetaan muutosta siten, että luiskat saavat olla jyrkimmillään kaltevuudessa 1:
2,5. Tällä vähennetään maisemoinnissa tarvittavan maa-aineksen määrää olennaisesti.
Ottamistoiminnan osalta hakemus koskee vain alueella olevan maa-aineksen (sora)
leikkaamista ja siirtämistä toiseen paikkaan alueen sisällä haluttujen
luiskakaltevuuksien saavuttamiseksi. Alueelta ei oteta maa-aineksia vietäväksi alueen
ulkopuolelle.
Muutosta haetaan myös lupamääräykseen, jonka mukaan alueelle ei saa tuoda maa-
aineksia muualta ilman valvontaviranomaisen suostumusta. Lisäksi haetaan muutosta
vaatimukseen 10 metrin suojaetäisyydestä edellä mainitun naapuritilan osalta.
Maisemoimatta olevan alueen kokonaispinta-ala on 1,13 ha. Maisemointi on
suunniteltu uudelleen huomioiden alueen palaaminen metsätalouskäyttöön.
Maisemoinnin suunnittelussa on huomioitu myös alueen mahdollinen virkistyskäyttö,
ja maisemointi on suunniteltu niin, että liikkuminen alueella olisi turvallista.
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri
Hollolan valvontajaosto antaa Raimo Peltolalle suostumuksensa poiketa kiinteistölle
98-411-29-0 myönnetyn maa-ainesluvan lupamääräyksistä siten, että maisemointi
tulee suorittaa loppuun 31.12.2024 mennessä. Maisemointi tulee suorittaa
hakemuksen ja sen liitteenä esitetyn maisemointisuunnitelman mukaisesti.
Maisemointisuunnitelma-asemapiirros esitetty liitteenä. Jyrkimmät luiskat voidaan
tehdä kaltevuuteen 1:2,5. Maisemoinnin etenemisestä tulee toimittaa
valvontaviranomaiselle karttaesitys vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
Vakuuden on oltava voimassa vähintään siihen asti, kun maisemointi on suoritettu ja
valvontaviranomainen on lopputarkastuksen myötä todennut maisemoinnin
hyväksytyksi.
Maisemointia varten alueelle tuotavien ylijäämämaiden osalta asia ratkaistaan
erillisessä ympäristölupamenettelyssä.
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Perustelut
Oikeusohjeet
Maa-aineslain 16 §:n mukaan lupaviranomainen voi luvan voimassaoloaikana antaa
päätöksellään suostumuksen poiketa vähäisesti lupapäätöksessä hyväksytystä
ottamissuunnitelmasta tai annetuista lupamääräyksistä. Suostumuksen edellytyksenä
on, että poikkeaminen ja sen laatu, ottaen huomioon lupaharkintaa koskevat
säännökset ja määräykset, ei merkitse luvan olennaista muuttamista eikä vaikuta
asianosaisen asemaan tai luonnonolosuhteisiin.
Maa-aineslain 11 §:n mukaan lupamääräyksiä voidaan antaa esimerkiksi ajasta, jonka
kuluessa kyseisen pykälän nojalla määrätyt toimenpiteet on suoritettava.
Maa-ainesasetuksen 8 §:ssä todetaan, että maa-aineslain 12 §:n nojalla määrätyn
vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten
edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty.
Yksityiskohtaiset perustelut
Edellä kuvatut lupamääräysten muutokset eivät merkitse luvan olennaista
muuttamista eivätkä vaikuta asianosaisen asemaan tai luonnonolosuhteisiin.
Maisemointia ei ole luvanhaltijasta riippumattomista syistä voitu toteuttaa
alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, joten se on suunniteltu uudelleen
mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi alueen jatkokäyttöä ja turvallisuutta
ajatellen.
Alueelta ei enää oteta maa-aineksia, ja maisemointityön aiheuttamat haitat lähialueen
asutukselle jäävät vähäisiksi. Hieman alkuperäistä suunnitelmaa jyrkempi
luiskakaltevuus osassa luiskista vähentää alueelle tuotavan maisemointimaan määrää
olennaisesti, jolloin maa-ainesten kuljetuksesta aiheutuvat haitat jäävät
vähäisemmiksi. Myös ulkopuolelta tuotaviin maa-aineksiin liittyvät mahdolliset riskit
jäävät mahdollisimman vähäisiksi, kun maa-aineksia tuodaan vähemmän. Alueen
topografia on luontaisesti jyrkkää.
Maa-ainesluvassa määrätyn alimman ottotason alittaminen ei aiheuta pohjaveden
pilaantumisen vaaraa tai vaikuta muutoin luonnonolosuhteisiin, sillä
suojakerrospaksuus on silti vähimmillään 8 metriä. Maa-ainesluvassa edellytetty 4
metrin etäisyys pohjaveden pintaan täyttyy koko alueella, vaikka luvan mukainen alin
ottotaso on paikoin alitettu.
Hakija on laittanut hakemuksen vähäisestä lupamääräyksistä poikkeamisesta vireille
maa-ainesluvan voimassaoloaikana.
Käsittelymaksu
Hollolan kunnan maa-ainestaksan (voimaan 1.4.2020) 2.9 §:n mukaan, mikäli
ottamisluvan voimassaoloaikaa hakemuksesta jatketaan, peritään lupahakemukseen
liittyvän ottamissuunnitelman tarkastamisesta vain kohdan 2.1. mukainen
perusmaksu edellyttäen, että jatkoajan myöntäminen ei vaadi ko. suunnitelman
muuttamista. Maksu peritään myös, mikäli maisemoinnille on myönnetty jatkoaikaa.
Näin ollen tästä päätöksestä peritään edellä mainitun kohdan 2.1 mukainen
perusmaksu, joka on 210 €.
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Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun haetaan muutosta hallintovalituksella
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Muutoksenhakuohjeet päätöksen liitteenä.
Päätös
Hyväksyttiin
Tiedoksi
Päätös: Peltola Raimo, Hämeen ELY-keskus
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§ 19
Päätös ympäristölupahakemuksesta, Peltola Raimo, 98-411-29-0 (Pelto-Eskola)
HOLDno-2020-51
Valmistelija / lisätiedot:
Jenna Kenttä
jenna.kentta@hollola.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Päätösliite valjao 27052020 ympäristölupa Peltola Raimo
Raimo Peltola on jättänyt Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee
pilaantumattomien ylijäämämaiden käyttöä maa-ainestenottoalueen maisemoinnissa.
Raimo Peltolalla on ollut maa-ainestenottolupa kyseessä olevalle kiinteistölle. Luvan
voimassaolo on päättynyt 23.2.2020. Maa-ainesten ottaminen alueella on päättynyt,
mutta alueen maisemointi on kesken. Maa-ainestenottoluvan mukainen ottaminen on
toteutettu vain osittain, ja siitä johtuen maisemointi on suunniteltu uudelleen. Peltola
on hakenut maisemoinnille lisäaikaa. Maisemoinnin lisäaika-asia käsitellään erillisessä
menettelyssä koskien vähäistä poikkeamista maa-ainesluvan lupamääräyksistä.
Alueella maa-ainestenoton aikana paljastuneiden runsaiden kallioesiintymien vuoksi
maa-ainestenottoa ja näin ollen myöskään maisemointia ei ole voitu suorittaa
alkuperäisen otto- ja maisemointisuunnitelman mukaisesti. Alueen keskellä on 8-9
metrin syvyinen, jyrkkäreunainen kalliokuoppa. Kuoppa on syntynyt jo ennen nyt
päättyneen maa-ainesluvan myöntämistä.
Ympäristölupahakemuksella haetaan lupaa tuoda alueelle pilaantumattomia
ylijäämämaita maisemointitarkoitusta varten. Alueelle tuodaan enintään 4 900 tonnia
maa-aineksia kalliokuopan täyttämistä ja alueen muuta maisemointia varten.
Maisemoinnin päätyttyä alue palaa metsätalouskäyttöön. Kalliokuopan täyttämisen
yhtenä tavoitteena on tehdä alueesta turvallinen sen jatkokäyttöä ajatellen.
Suunnittelualue sijaitsee osittain vedenhankintaan soveltuvalla Kulonpalon
pohjavesialueella.
Liitteessä on kuvattu hakemus ja asian käsittely sekä annettu ehdotus
ympäristöluvasta perusteluineen.
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri
Valvontajaosto päättää myöntää Raimo Peltolalle liitteen mukaisesti
ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kiinteistölle 98-411-29-0 (Pelto-
Eskola).
Päätös
Hyväksyttiin
Tiedoksi
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Päätös: Raimo Peltola, Hämeen ELY-keskus, PHHYKY / Terveysvalvonta, Lahden
kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen; tieto päätöksestä: asianosaiset
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§ 20
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien-ja ilmansuojelu ry:n toiminta Hollolassa 2019
HOLDno-2020-258
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Järvinen
kirsi.m.jarvinen@hollola.fi
ympäristösihteeri
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja
Juha Niemi on laatinut selvityksen yhdistyksen Hollolaan kohdistuneista toimista
vuonna 2019.
Yhdistys on toiminut jo 31 vuotta alueellisena asiantuntijajärjestönä, jonka toiminta on
monipuolistunut kattavasta alueen perustutkimuksesta ja selvityksistä ympäristön
kunnostus- ja ennallistamistoimintaan, alueen asukkaiden neuvonta- ja
valistushankkeisiin, ympäristökasvatukseen ja kansainväliseen toimintaan. Yhdistys
pyrkii toiminnallaan edistämään vesien- ja ilmansuojelua toimialueellaan ja toimimaan
jäsenistönsä asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä. Yhdistyksen toimialue muodostuu
vesistöalueiden valuma-alueiden mukaan. Hollolan kunnan pinta-alasta lähes
kolmasosa, eli noin 30% (223 km2) sijaitsee Porvoonjoen valuma-alueella, joka on
vesiensuojeluyhdistyksen keskeistä toimialuetta.
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen vuosibudjetti on
noin 260 000 euroa, josta jäsenmaksujen osuus noin 34 000 euroa. Yhdistyksen
pääasiallinen rahoitus muodostuu erilaisesta hanke- ja tutkimustoiminnasta, jonka
pääasiallisia rahoittajia ovat valtio (ELY-keskukset ja ministeriöt), alueen kunnat ja
yritykset sekä kalatalousalueet. Hollolan kunta ei ole yhdistyksen varsinainen jäsen,
mutta kunta on tukenut vuosittain yhdistyksen Vesistötalkkarihanketta (aiemmin
Jokitalkkarihanke) 3000 euron avustuksella. Vuoden 2019 aikana Hollolan alueelle
kohdistui yhdistyksen toiminnan kautta panostusta arviolta noin 12 000 euron
arvosta. Panostus jakaantui pääsääntöisesti työvoimakuluihin tutkimus-, kunnostus- ja
asiantuntijatoiminnassa, mutta myös kunnostusten tarvike- ja materiaalikuluihin.
Vuonna 2019 yhdistyksen toiminta Hollolassa kohdistui erityisesti Porvoonjoen ainoan
alkuperäisen taimenkannan lisääntymisalueiden kunnostuksiin Hollolan Vähäjoella,
jossa toiminta ja seuranta on jatkuva osa yhdistyksen työkenttää. Kunnostuksesta
tiedotettiin laajasti ja Musti-Porvoonjoen kalatalousalueen osissa vesistöä suoritettiin
myös kalastuksenvalvontaa. Hollolan alueelle toteutetaan säännöllisesti mäti-
istutuksia, mutta vuonna 2019 niitä ei luonnollisen lisääntymisen seurantavuoden
johdosta toteutettu. Vähäjoen vesistössä toteutettiin myös taimenen kudun
seurantaa. Yhdistys koordinoi Porvoonjoen neuvottelukunnan toimintaa (Hollola
mukana neuvottelukunnassa), joka kokoontui vuonna 2019 kahdesti ja lisäksi
Porvoonjoelle valmistui toimenpideohjelma vuosiksi 2019-2029. Hollolan alueella on
asukkaille annettu vähäisessä määrin haja-asutusalueen jätevesineuvontaa
yhteydenottoihin pohjautuen. Yhdistys toteuttaa vuosittain Porvoonjoen
kalataloudellista velvoitetarkkailua, jossa seurataan joen eliöstön tilaa ja sen
kehittymistä sekä erityisesti yhdyskuntajätevesien vaikutuksia eliöstön tilaan.
Velvoitetarkkailusta suoraan osa kohdistuu Hollolan alueelle jätevesistä vapaana

Hollolan kunta
Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto

Pöytäkirja
27.05.2020

3/2020

16 (28)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

seuranta-alueena. Hollolan jätevedet johdetaan Lahteen, josta Porvoonjokeen
johdettavat puhdistetut jätevedet vaikuttavat jokeen myös alempana. Lisäksi Hollolan
alueella Luhdanjoki inventoitiin Porvoonjoen melontareitin mahdollisena
laajentamiskohteena. Alue on korkean veden aikaan melottavissa, mutta alue ei
sellaisenaan sovellu melontareittikohteeksi useiden vaikeasti melottavien osuuksien
takia.
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri
Valvontajaosto merkitsee tiedoksi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja
ilmansuojeluyhdistyksen Hollolan kunnan alueelle kohdistuneen toiminnan vuodelle
2019 ja lähettää asian tiedoksi elinvoimavaliokunnalle.
Päätös
Merkittiin tiedoksi
Tiedoksi
elinvoimavaliokunta; Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys /
Juha Niemi
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§ 21
Lausunto AVI:lle: A-kassi ky:n ympäristöluvan muuttaminen ja lupamääräyksessä 7
edellytetty selvitys, Hollola
HOLDno-2019-382
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Lehtinen
ulla.tt.lehtinen@hollola.fi
ympäristötarkastaja
Aluehallintovirasto pyytää Hollolan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa A-
kassi Ky:n hakemuksesta, joka koskee ympäristöluvan muuttamista ja
lupamääräyksessä 7 edellytettyä selvitystä. Lausunnon antamiseen on pyydetty
lisäaikaa ja lausunto tulee antaa 28.5.2020 mennessä.
Hakemus koskee yrityksen pinnoitettujen piha-alueilta muodostuvien hulevesien
käsittelyä ja johtamista. A-kassi Ky on ympäristölupansa (määräys 7.) ja
tarkkailusuunnitelman mukaisesti seurannut parkkipaikaltaan muodostuvien
hulevesien öljyhiilivetypitoisuutta. Tarkkailusuunnitelman on hyväksynyt valvova
viranomainen Hämeen ELY-keskus. Tarkkailun yhteenvetoraportissa todetaan,
että tarkkailujakson näytteissä öljyhiilivetyjen (C10-C40) korkein todettu pitoisuus
sekä pitoisuuksien keskiarvo alittavat selkeästi I-luokan öljynerottimen erottelukyvyn.
A-kassi ky esittää, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto täsmentää ympäristölupaa
niin, että lupamääräyksestä 7 poistetaan vaatimus öljynerotuskaivosta.
Toiminnanharjoittajan A-kassi Ky:n hakemus liitteineen on sähköisenä
osoitteessa https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1785564.
A-kassi Ky:n ympäristöluvan määräyksessä 6 määrätään: "Pinnoitettujen piha-alueiden
hulevedet on johdettava niin, että niistä ei aiheuu pinta- ja pohajvesien
pilaantumisvaaraa. Piha-alueen hulevedet on johdettava tiiviissä viemärissä
keräilykaivon tai -altaan kautta pohjavesialueen ulkopuolelle. ..."
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri
Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto Hollolan ympäristönsuojeluviranomaisena
lausuu seuraavaa:
Kunnan vesilaitoksen sekä kuntatekniikan mukaan kunnan hulevesiviemärissä on tiivis
keräilyallas ja sen jälkeen on sulkuventtiili. Hulevedet johdetaan tällä hetkellä
keräilyaltaasta tiiviillä viemäriputkella pohjaveden muodostumisalueen rajan
ulkopuolelle Kintterönsuolle eikä pohjavesialueen ulkopuolelle kuten hakemuksessa
esitettiin ja kuten ympäristöluvan määräyksessä 6 vaaditaan.
Hulevesien tarkkailun yhteenvedon mukaan: "Öljynerottimen asentamista kiinteistön
hulevesien johtamista varten ei nähdä tarpeellisena, sillä I-luokan öljynerotin ei auta
vähentämään öljyhiilivetypitoisuuksia tarkkailussa todetuista ennestään alhaisista
pitoisuuksista."
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Valvontaviranomaisen tulisi tehdä lupaviranomaiselle pyyntö saattaa ympäristöluvan
tiedot ajan tasalle koskien lupamääräystä 6 antamalla YSL 92 §:n mukaisen kirjallisen
lausuma. Laitoksen hulevedet johdetaan pohjaveden muodostumisalueen
ulkopuolelle eikä pohjavesialueen ulkopuolelle. Ratkaisu on hyväksytty
valvontaviranomaisen lausunnossa HAMELY/174/07.02/2010 RAK/101A/2010. Hollolan
ympäristönsuojelun tietojen mukaan tämän hyväksynnän jälkeen laitoksen toiminta ei
ole muuttunut olennaisesti siten, että valvontaviranomaisen olisi tullut tiukentaa
tulkintaansa. Hulevesiratkaisu on toteutettu em. lausunnon mukaisesti. Näin ollen
Hollolan valvontajaosto tulkitsee, että lupamääräyksessä 6 on ollut tarkoituksena
määrätä johtamaan hulevedet pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle, kuten
tilanne on. Asian näin ollessa laitoksen vaikutustarkkailuun tulisi lisätä erillinen
hulevesien tarkkailu kohdasta, jossa pystytään ottamaan näytteitä vain ko. laitoksen
hulevesistä. Salpakankaan teollisuusalueen hulevesien mukana on todettu
kulkeutuvan erityisesti sinkkiä, kuparia ja öljyhiilivetyjä. Myös hulevesien sisältämä
tolueeni on todettu riskiksi pohjavesien kannalta.
Päätös
Hyväksyttiin
Tiedoksi
Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun
kautta (www.avi.fi/muistutus). Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro ESAVI/10459
/2020.
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§ 22
Vanajavesikeskuksen toiminta Hollolassa 2019
HOLDno-2020-332
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Järvinen
kirsi.m.jarvinen@hollola.fi
ympäristösihteeri
Liitteet

1 Hämeenkoski_toimenpiteet 2019
Vanajavesikeskus hoitaa Hämeen vesiä ja kulttuurimaisemaa, virkistää
elinkeinoelämää sekä sopeuttaa seutua ilmastonmuutokseen. Tavoitteena on alueen
järvien ja jokien kuntoon saaminen ja koko Hämeenlinnan seudun vetovoimaisuuden
vahvistaminen.Vuoden 2014 alusta Vanajavesikeskus siirtyi Hämeen liitosta
Vanajavesisäätiön alaisuuteen. Muutos tarkoittaa jatkuvuutta, kun aikaisemmin
hankkeena tehty Vanajavesikeskuksen toiminta muuttuu pysyväksi työksi.
Vanajavesikeskuksen takana on hyvin laaja yhteistyö: mukana on kansalaisjärjestöjä,
tutkimus- ja oppilaitoksia, yrityksiä, viranomaisia, etujärjestöjä sekä kaikki alueen
kunnat.
Vanajavesikeskuksen ydintehtävä on kokonaisen vesistöreitin – Vanajan reitin –
suojeleminen. Sen järviä ja jokia ei voida suojella hoitamatta samalla koko valuma-
aluetta. Vanajaveden valuma-alue eli Vanajan reitti ulottuu yhdentoista kunnan ja
kolmen maakunnan alueelle.
Alueen kunnat ovat Hämeenlinna, Janakkala, Hattula, Loppi, Riihimäki, Hausjärvi,
Kärkölä, Hollola (Hämeenkoski), Tammela, Valkeakoski, Akaa ja Lempäälä. Kaikki
alueen kunnat ovat mukana rahoittamassa Vanajavesikeskusta.
Vanajavesikeskus puolustaa vesiensuojelun lisäksi myös alueen muita arvoja.
Tähtäimessä on koko alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen.
Vesistöasiantuntija, pääsihteerin sijainen Suvi Mäkelä on laatinut selvityksen, jossa on
esitetty Vanajavesikeskuksen toimintaa Hollolassa 2019. Selvitys on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri
Valvontajaosto merkitsee tiedoksi Vanajavesikeskuksen Hollolan kunnan alueelle
kohdistuneen toiminnan vuodelle 2019 ja lähettää asian tiedoksi
elinvoimavaliokunnalle.
Päätös
Merkittiin tiedoksi
Tiedoksi
elinvoimavaliokunta; Vanajavesikeskus/Suvi Mäkelä
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§ 23
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Lehtinen
ulla.tt.lehtinen@hollola.fi
ympäristötarkastaja
Saapuneet
15.4.2020 Valitus ympäristölupa-asiassa ESAVI 27.4.2018 nro 60/2018/1. Vaasan
hallinto-oikeus
Puolustusvoimien Hälvälän ampumaradan toiminta. Valitukset hylättiin ja päätös jäi
voimaan.
30.4.2020 Sairakkalan vedenottamon tarkkailun vuosiraportti 2019. Hollolan-Lahden
vesilaitoskuntayhtymä.
30.4.2020 Kellolähteen-Helvetinlähteen vedenottamon tarkkailun vuosiraportti 2019.
Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä.
15.5.2020 Bellmer Vaahto Paper Machinery Oy:n vuosiraportti

Lähteneet
14.4.2020 Ympäristötarkastaja Kenttä: kirje betonijätteen hyödyntämisestä
maarakentamisessa, kiinteistö 98-452-1-20
17.4.2020 Ympäristötarkastaja Kenttä: kirje betonijätteen hyödyntämisestä
maarakentamisessa, kiinteistö 98-436-3-101
20.4.2020 Ympäristötarkastaja Kenttä: kirje betonijätteen hyödyntämisestä
maarakentamisessa, kiinteistö 98-435-18-150 (betonijätteen hyödyntämistä ei
suositeltu)

Viranhaltijapäätökset
16.4.2020 Ympäristötarkastaja; Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta
meluilmoituksesta: louhinta, Hopeakallio, Kuusan maansiirto Oy
16.4.2020 Ympäristötarkastaja, Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta
meluilmoituksesta, Kuusan maansiirto Oy, Hopeakallio, louhinta
23.4.2020, Ympäristötarkastaja, Hankintapäätös, ympäristöviikko, -neuvonta ja -
katsaus
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja, Kirsi Järvinen ympäristösihteeri
Valvontajaosto merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat. Valvontajaosto
päättää, ettei se käytä otto-oikeutta päätöspöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa.
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Valvontajaosto päättää, että aluehallintoviraston ym. päätökset eivät anna aihetta
muutoksenhakuun.
Päätös
Merkittiin tiedoksi
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Hallintovalitus
§18
Hallintovalitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan
yleisen edun vuoksi. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen
tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on
luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta
vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä
tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset)
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamista
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo@hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-
15.00.
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Hallintovalitus
§19
Hallintovalitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan
yleisen edun vuoksi. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.
Valitusaika
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä pävänä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen
tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on
luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta
vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä
tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2760
Puhelinnumero: 029 564 2780
Aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
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päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset)
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamista
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo@hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-
15.00.
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Hallintovalitus
§17
Hallintovalitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan
yleisen edun vuoksi. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.
Valitusaika
Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitusaika on 30 päivää edellä mainitusta
päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: Raatihuoneenkatu, 13100 HÄMEENLINNA
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: ma-pe klo 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset)
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamista
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo@hollola.fi
Faksi: 03 880 3474
Puhelin: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-
15.00.
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Muutoksenhakukielto
§20, §21, §22
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on
jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).
Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

