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Saapuvilla olleet jäsenet
Miikka Lönnqvist, puheenjohtaja
Sakari Marttila, 1. varapuheenjohtaja
Ari Parviainen
Heli Nurminen
Kristiina Hämäläinen, saapui 17:06
Mari Kurisjärvi
Paavo Takala
Tuija Brax, saapui 17:06
Tuulia Tahvonen
Marko Mikkola, saapui 17:02
Muut saapuvilla olleet
Iina Tuukkala, toimistosihteeri, sihteeri
Eija Jokinen, vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja
Lotta Kivistö, nuorisovaltuuston edustaja
Heli Randell, elinvoimajohtaja, esittelijä
Tiensuu Sauli , kuntatekniikan päällikkö, poistui 17:08
Kurosawa Henna, hankekaavoittaja, poistui 17:12
Johansson Riikka, vesihuoltopäällikkö, poistui 17:21
Molotov Igor, tekninen tuki
Poissa

Mira Viljanen
Tatu Söyrilä
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Eero Virta, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Elina Tura, varajäsen
Erkki Arvila, varajäsen
Jaakko Lahti, varajäsen
Jaana Rantanen, varajäsen
Kirsi Ahlgrén, varajäsen
Minna Halme, varajäsen
Pekka Kotiaho, varajäsen
Pia Salo, varajäsen
Toni Vehmola, varajäsen
Ville Löyttyniemi, varajäsen

Allekirjoitukset

Miikka Lönnqvist
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Iina Tuukkala
Sihteeri
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
13.04.2021

13.04.2021

Heli Nurminen

Tuulia Tahvonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on viety nähtäväksi 14.4.2021 www.hollola.fi
14.04.2021

Iina Tuukkala
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§ 44
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 45
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ari Parviainen ja Heli Nurminen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Nurminen ja Tuulia Tahvonen.
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§ 46
Päällysteurakka 2021-2023
HOLDno-2021-204
Valmistelija / lisätiedot:
Sauli Tiensuu
sauli.tiensuu@hollola.fi
kuntatekniikan päällikkö
Liitteet

1 Asfalttikallio Oy tarjous
Ei vielä julkinen, Julkinen vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen
2 NCC Industry Oy tarjous
Ei vielä julkinen, Julkinen vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen
3 Peab Industri Oy tarjous
Ei vielä julkinen, Julkinen vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen
Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän kunnat sekä
Heinolan ja Orimattilan kaupungit ovat yhteisesti pyytäneet tarjousta alueillansa
sijaitsevien yleisellä liikenteellä olevien katujen ja muiden liikennealueiden
päällystämisestä vuosille 2021-2023 sekä varannut mahdollisuuden käyttää optiota
vuosilla 2024 ja 2025.
Tarjouspyyntö on ollut nähtävissä Hilmassa 1.3.- 23.3.2021. Tarjoukset tuli jättää
23.3.2021 klo 12.00 mennessä. Valintaperusteena on halvin vertailuhinta.
Vertailuhinta muodostuu tarjouspyynnössä ilmoitettujen määrien ja tarjoajan
antamien yksikköhintojen perusteella lasketusta kokonaishinnasta (laskennassa
käytetyt määrät ovat arvio tilaajien yhteenlasketuista urakkaan kuuluvista töistä v.
2021).
Urakkamuoto on yksikköhintainen kokonaisurakka.
Määräaikaan mennessä hyväksyttävän tarjouksen jättivät Asfalttikallio Oy, NCC
Industry Oy ja Peab Industri Oy.
Tarjousten vertailuhinnat olivat seuraavat:
Asfalttikallio Oy 519 165,40€
NCC Industry Oy 629 871,20€
Peab Industri Oy 528 282,30€
Halvimman tarjouksen antoi Asfalttikallio Oy.
Tarjousasiakirjat ovat julkisia asianosaisille eli tarjoajille heti tämän päätöksen
tekemisen jälkeen ja kokonaan julkisia, kun urakkaa koskeva sopimus on allekirjoitettu.
Hankinnan vuotuinen arvio on n. 150 000-200 000 €.
Merk.
Jäsenet Kristiina Hämäläinen, Tuija Brax ja varajäsen Marko Mikkola liittyivät
kokoukseen aiheesta käydyn esittelyn/keskustelun aikana.
Ehdotus
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Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta päättää valita päällystysurakan 2021-2023 suorittajaksi
halvimman tarjouksen tehneen Asfalttikallio Oy:n.
Samalla elinvoimavaliokunta oikeuttaa elinvoimajohtajan tai hänen valtuuttamansa
allekirjoittamaan sopimuksen ja päättämään mahdollisen option käyttöönotosta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Asianosaiset: tarjoajat Tiedoksi: elinvoimavaliokunta, laskutus@hollola.fi,
talouspalvelut@hollola.fi, projektipäällikkö, rakennutajavalvoja
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Elinvoimavaliokunta, § 69,27.08.2019
Elinvoimavaliokunta, § 82,03.11.2020
Elinvoimavaliokunta, § 13,02.02.2021
Elinvoimavaliokunta, § 47, 13.04.2021
§ 47
Parinpellontien asemakaava, hyväksyminen
HOLDno-2019-699
Elinvoimavaliokunta, 27.08.2019, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Sini Utriainen
sini.utriainen@hollola.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Parinpellontien ak, osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS
Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta kaavoitusohjelman 2019
yhteydessä. Alue sijoittuu Kirkonseudun kunnanosaan Parinpellontielle, joka sijaitsee
Hollolan kirkolla alkaen Rantatieltä ja päättyen pohjoisessa Mäntytien risteykseen.
Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. Tavoitteena on saada katuyhteys
Rantatieltä asemakaavoitetuille asuinalueille. Tällä hetkellä Parinpellontie on
yksityistie. Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,1 hehtaaria ja kaavoitettavan kadun
pituus on noin 1,2 km.
Asemakaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavan tavoitteista, lähtökohdista,
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä vaikutusten arvioinnista.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta päättää asemakaavan vireille tulosta, ja asettaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisen
vuorovaikutuksen järjestämiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Elinvoimavaliokunta, 03.11.2020, § 82
Valmistelijat / lisätiedot:
Sini Utriainen
sini.utriainen@hollola.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 LIITE 4 Kadun yleissuunnitelmaluonnos
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2 Parinpellontien asemakaava_selostus_luonnos
3 LIITE 2 OAS, luonnos
4 LIITE 3 Asemakaava, luonnos
Kaavahankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.9.
-4.10.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 4 lausuntoa ja
2 mielipidettä, jotka on käsitelty kaavaselostuksen kohdassa 4.4.4. Kaavasta on pidetty
ELY-keskuksen kanssa viranomaistyöneuvottelu 22.10.2019.
Kaavoitettavalle alueelle on valmisteltu asemakaavan luonnos. Kaavaan on osoitettu
katualuetta Rantatieltä Mäntytien risteykseen saakka.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavan luonnoksen MRA 62 §:n ja MRA 30 §:n
mukaisesti nähtäville varaten osallisille tilaisuuden esittää mielipide asiasta
nähtävilläoloaikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Elinvoimavaliokunta, 02.02.2021, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Henna Kurosawa
henna.kurosawa@hollola.fi
hankekaavoittaja
Liitteet

1 Asemakaavaehdotus
2 Selostus_ehdotus
3 Selostuksen liitteet_ehdotus
Parinpellontien asemakaavan tavoitteena on osoittaa Parinpellontien yksityistie
katualueeksi. Katualueella varaudutaan kevyen liikenteen väylän toteuttamiseen tien
itäreunalle. Asemakaavalla osoitettavan katualueen varaukseen sisältyy ajoradan ja
kevyen liikenteen väylän lisäksi tilavaraukset katualueen kuivatusratkaisuille sekä
luiskille.
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 12.11.- 11.12.2020 ja nähtävillä olon aikana
luonnoksesta annettiin 5 lausuntoa ja 9 mielipidettä. Lausuntojen ja mielipiteiden
tiivistelmät ja niihin laaditut vastineet ovat kaavaselsotuksen sivuilla 21-25.
Lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta kaavaehdotukseen on tarkistettu
luonnonsuojelualueen haittojen minimoimista koskevaa kaavamääräystä sekä lisätty
määräys katualueen välittömään läheisyyteen sijoittuvien rakennusten osalta
perustusten kuivatusvesien huomioiminen tarkemmassa suunnittelussa.
Mielipiteiden perusteella tarkasteltiin katulinjauksen muutosta Rälssintien risteyksen
tuntumassa sekä kadun varteen sijoitettavien pysäköintipaikojen tilatarvetta
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punaisten hautausmaan kohdalla. Lisäksi katulaueeseen on tehty pieniä tarkennuksia
esimerkiksi yksityisteiden liittymäalueiden kohdalla. Kaikkia mielipiteissä esitettyjä
muutostoiveita ei ole ollut mahdollista toteuttaa, sillä muutosten vaikutusalue on
laaja ja muutokset aiheuttaisivat haasteita etäämmällä muutoskohdetta esimerkiksi
korkotasojen osalta. Rakennettuun ympäristöön ja paikoin kapeaan tilaan
suunniteltava katu kevyen liikenteen väylineen on haastava
sijoitettava. Suunnittelussa on pyritty toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun,
missä turvallisuus huomioiden katutila on suunniteltu mahdollisimman tiiviiksi, jolloin
myös maanomistajille koituva haitta olisi mahdollisimman vähäinen.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n
mukaisesti nähtäville.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Elinvoimavaliokunta, 13.04.2021, § 47
Valmistelija / lisätiedot:
Henna Kurosawa
henna.kurosawa@hollola.fi
hankekaavoittaja
Liitteet

1 Asemakaavakartta ja -määräykset_hyväksyminen
2 Selostus_hyväksyminen
3 Selostuksen liitteet_hyväksyminen
Parinpellontien asemakaavaehdotus oli nähtävillä 17.2.-18.2.2021. Kaavaehdotuksesta
annettiin viisi lausuntoa ja kaksi muistutusta. Lausunnon antoivat Hämeen Ely-keskus,
Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä/
Ympäristöterveyskeskus, DNA Finland Oy ja LE-Sähköverkko Oy. Muistutuksia jätettiin
kaksi, joista toinen oli yksityishenkilö ja toinen Parinpellon yksityistiekunta. Tiivistelmät
lausunnoista ja kaavoittajan vastineet löytyvät kaavaselostuksen sivuilta 25-
28. Asemakaavaehdotukseen ei tehty muutoksia saatujen lausuntojen tai
muistutusten pohjalta.
Parinpellontien asemakaavassa esitetään Parinpellontien yksityistie katualueeksi
Rantatien ja Mäntytien väliselle osuudelle. Katualueeseen on varattu tila kevyen
liikenteen väylälle, joka sijoittuu väylän rannan puoleiseen reunaan.
Katualuevarauksessa on myös huomioitu katualueen tarvitsemat kuivatusojat ja
luiskat.

Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
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Elinvoimavaliokunta esittää Parinpellontien asemakaavan kunnanhallitukselle
valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hankekaavoittaja, suunnitteluavustaja, muistutuksen tehneet (erilllinen
täytäntöönpano-ohjeistus)
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§ 48
Hollolan vesihuollon toiminta-alue, päivitys
HOLDno-2021-13
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Johansson
riikka.johansson@hollola.fi
vesihuoltopäällikkö
Liitteet

1 Vesihuollon toiminta-alue, koko Hollola
2 Vesihuollon toiminta-alue, Herrala-Rekola
3 Vesihuollon toiminta-alue, Hämeenkoski
4 Vesihuollon toiminta-alue, Kirkonseutu
5 Vesihuollon toiminta-alue, Kukkila-Kalliola-Paimela
6 Vesihuollon toiminta-alue, Salpakangas
7 Pöytäkirjan ote-Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto - 10.03.2021, klo 17:00
8 Lausunto Hämeen Ely-keskus
9 Lausunto Ympäristöterveyskeskus
Hollolan vesihuoltolaitoksen huolehtimisvastuulla oleva vesihuollon toiminta-alue on
tarpeen päivittää vastaamaan toteutunutta ja suunniteltua yhdyskuntakehitystä.
Toiminta-aluetta on esitetty laajennettavaksi niin, että siihen sisällytetään uudet
asemakaava-alueet sekä jo rakennettujen Hollolan vesihuoltolaitoksen vesi- ja
jätevesiverkostojen piirissä olevat alueet, jotka ovat asemakaavoitettua aluetta
vastaavasti rakentuneet tiheästi. Elinvoimavaliokunta on kokouksessaan
16.2.2021 päättänyt asettaa vesihuollon toiminta-alueen päivitysluonnoksen nähtäville
ja lausuttavaksi.
Merkittävimpiä toiminta-alueeseen sisällytettäviä alueita ovat:
Toteutuneet asemakaava-alueet: Hämeenkosken kirkonkylä ja Ojastenmäki,
Krouvi, Hopeakallio-Paassilta, Vanhatalonrinne-Perhoslehto, Rätikkö, Lehtoranta,
Kiventöyry/Tasatarha ja Pyhäniemen kartanoympäristö
Toteutuneet tiheästi rakentuneet alueet, joissa mahdollisesti myös pohjaveden ja
/tai vesistön suojelusyy tai talousveden laatuongelmia: Parinpelto, Kirkonseudun
ranta-alue, Hämeenkosken asemakaava-alueen lievealueet, Rekola, Kukkilan
vedenottamon ympäristö ja Lintumäentien alue
Suunnitellut asemakaava-alueet: Kiventöyryntie/Tasatarha (tavoitteellinen
vesihuollon laajentamisen rakentamisaikataulu 2021-2028), Perhoslehto-
Hirvimäki (tavoitteellinen rakentamisaikataulu 2021-2024), Sorvanen
(tavoitteellinen rakentamisaikataulu 2025), Parinpelto II (tavoitteellinen
rakentamisaikataulu 2026)
Lisäksi Kukkila-Kalliolan jäteveden viemäröinnin piirissä oleva toiminta-alue
yhdenmukaistetaan vedenjakelun piirissä olevan alueen kanssa.
Esitysluonnos toiminta-alueen laajentamisesta on ollut nähtävillä 24.2.
–31.3.2021 Hollolan kunnan kuulutuksissa ja siitä on tiedotettu yleisesti kunnan
tiedotuskanavilla. Luonnoksesta on lähetetty
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lausuntopyynnöt valvontaviranomaisille (ELY-keskus sekä kunnan terveyden – ja
ympäristönsuojeluviranomaiset ) sekä Lahti Aqua Oy:lle niin, että lausunoja on
pyydetty 31.3.2021 mennessä. Hämeen ELY-keskukselta, kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselta (elinvoimavaliokunnan valvontajaosto) sekä
terveydensuojeluviranomaiselta (Päijät-Soten ympäristöterveyskeskus) on saatu
lausunnot, joiden mukaan toiminta-alueen laajentamisesitystä pidetään pääosin
hyvänä ja tarpeellisena. Esitetyn toiminta-aluerajauksen hyväksyminen edistää
osaltaan terveydensuojelua sekä pinta- ja pohjaveden suojelua. Toiminta-aluerajaus
velvoittaa sekä vesihuoltolaitosta rakentamaan vesi- ja jätevesiverkostot kiinteistöille,
että toisaalta kiinteistöjä liittymään niihin. Muita lausuntoja tai mielipiteitä toiminta-
alueluonnoksesta ei saatu.
Sekä ELY-keskuksen että terveydensuojeluviranomaisen lausunnoissa on nostettu
esiin Hangasmäen alue, jossa ei ole vesihuoltoverkostoja ja jota ei ole esitetty
sisällytettäväksi toiminta-alueeseen. Hangasmäen alue on tiheästi
rakentunutta aluetta, jossa on todettu yksityiskaivojen talousveden laatuongelmia.
Alueelle on vuonna 2019 tehty vesihuoltokysely, jonka vastausten perusteella
pääosa kiinteistöistä ilmoitti halukkuutensa liittyä vesihuoltoverkostoihin sen tullessa
mahdolliseksi. Alueen vesihuoltoverkostojen toteuttamiseen vaikuttaa
merkittävästi kaavoitus ja tuleva maankäyttö. Miekkiön - Hangasmäen alue on
strategisessa yleiskaaassa 2020 selvitysaluetta eli alue on potentiaalista tulevaisuuden
taajama/työpaikka-aluetta, jonka toteuttamiseen ja sen ajoitukseen liittyy erityisiä
reunaehtoja ja lisäselvitystarpeita.
Hallintosäännön mukaisesti elinvoimavaliokunta päättää vesihuollon toiminta-alueen
hyväksymisestä.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta päättää hyväksyä lausuttavana ja kuultavana olleen vesihuollon
toiminta-alueen laajentamisesityksen sekä asettaa hyväksymispäätöksen tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tiedoksi: Hämeen ELY- keskus, elinvoiman valvontajaosto, Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymän ympäristöterveyskeskus, Lahti Aqua Oy, vesihuoltopäällikkö,
kuulutus
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§ 49
Lausunto Manskivi Oy:n hakemuksesta viljankuivauslaitoksen yhteyteen tulevista
nestekaasusäiliöstä ja höyrystinkeskuksesta
HOLDno-2021-157
Valmistelija / lisätiedot:
Katariina Tuloisela
katariina.tuloisela@hollola.fi
kaavoitusarkkitehti
Liitteet

1 Lausuntopyyntö Tukes
2 VT1220-Kemikaaliturvallisuuslupahakemus 207495
3 VT612-Tukes Liite nestekaasua koskevaan lupahakemukseen
4 VT614-Liite 2 RSA Manskivi Oy
5 VT611-Liite 3 Riskianalyysi Manskivi Oy
6 VT609-Pohjavesialueet
7 VT610-Pohjavesialue lähikuva
8 VT1095-Öljysäiliöt
9 VT1218-Pelastussuunnitelma 2021
10 VT607-Liite 5a Tontin kaavoitus
11 VT608-Liite 5b Kaavoituskatsaus2020 Hollola
12 VT1219-Liite 6 kuivurin tarkastuslista_lomakepohja
13 VT1217-Liite 7 Onnettomuustilanteen toimintaohje Kosan 09.02.2017
14 VT615-Liite 7A Asemapiirros P1034-A1A 1:1000
15 VT616-Liite 7B kartta P1034-A1B 1_500
16 VT617-Liite 7C kartta P1034-A1C 1_250
17 VT618-liite 9a Lämpösäteilyn vaikutusalue höyrystin
18 VT619-liite 9b painevaikutusalue höyrystin
19 VT620-liite 9c terveysvaikutusalue höyrystin
20 VT621-liite 9d painevaikutusalue säiliö
21 VT622-Liite 10 kemikaaliluettelo
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kunnan lausuntoa Manskivi Oy:n
viljankuivauslaitoksen yhteyteen tulevista nestekaasusäiliöstä ja
höyrystinkeskuksesta.
Maapeitteinen nestekaasusäiliö on 32 m3 ja n. höyrystinkeskus 300 kg/h. Laitteistoon
liittyy nestekaasuputkisto. Tontille on sijoitettu myös 3 kpl farmarisäiliöitä, joissa
varastoidaan työkoneiden polttoöljyä yhteensä 13 000 l. Rakennushankkeelle ja on
haettu ja saatu rakennuslupa 24.07.2020.
Lausunto pyydetään Hollolan kunta: Mahdollistaako kaavoitus ko. toiminnan? Onko
rakennusluvassa erityistä huomioitavaa Tukesin lupakäsittelyssä? Liitteenä on
lausuntopyyntö liiteasiakirjoineen.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta päättää kunnan lausuntona seuraavaa:
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Hakemuksen mukainen suunnitelma nestekaasulaitos on sijoitettu lähelle ranta-
asemakaava-aluetta ja alueella on voimassa strateginen yleiskaava, jonka valtuusto on
hyväksynyt 3.4.2017.
Suunniteltu nestekaasulaitos sijoittuu 300 metrin etäisyydelle ranta-asemakaavan
mukaista loma-asutuksesta. Laitoksen sijaintipaikka on yleiskaavassa pääkartalla
alueella, jonka merkintä on; Laajat maisemallisesti ja tuotannollisesti merkittävät
maatalousvyöhykkeet. Alue on varattu ensisijaisesti maatalouden elinkeinoalueeksi ja
maankäytön suunnittelussa tulee edistää maatalouden toimintamahdollisuuksia.
Peltoalueet on pyrittävä säilyttämään avoimina ja rakentaminen sekä muut toiminnot
sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan niiden ulkopuolelle. Lisäksi alue sijoittuu
maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön, strategisen yleiskaavan
(teemakartta 3/5).
Rakennusluvan yhteydessä on tehty harkinta laitoksen sopivuudesta
kulttuurimaisemaan. Rakennukset ja rakenteet on sijoitettu muun tilan rakentamisen
yhteyteen peltoalueen ulkopuolelle.
Strategisen yleiskaavan (teemakartta 4/5) mukaan nestekaasulaitos on noin 100
metrin päässä vedenhankinnalle tärkeästä pohjavesialueesta. Kaavan määräyksissä
on yleismääräys; Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen
ohjauksessa tulee ottaa huomioon ajantasaiset pohjavesiselvitykset ja -aluerajaukset
sekä vedenottamoiden sijainti ja niiden edellyttämät suoja-alueet. Pohjavesien
pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava
riittävän etäälle pohjavesialueesta tai suojattava niin, että pohjavesialueen
käyttökelpoisuus vedenhankintaan ei vaarannu. Pohjavesialueilla tulee maankäytön
seurauksena maanpintaa merkittävästi peittävillä alueilla laatia yksityiskohtaisemman
suunnittelun yhteydessä hulevesiselvitys.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kirjaamo@tukes.fi (viite: 865/03.01/2021), kunnanhallitus, kaavoitusarkkitehti, kehitys-
ja kaavoituspäällikkö, johtava rakennustarkastaja
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§ 50
Hollolan elinvoimavaliokunnan lausunto erilliskeräysvelvoitteiden alueellisesta rajauksesta
HOLDno-2020-730
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Randell
heli.randell@hollola.fi
elinvoimajohtaja
Liitteet

1 Lausuntopyyntö erilliskeräysvelvoitteiden alueellisesta rajauksesta
2 Taajamat ja yli 5 huoneiston rakennukset
3 Yli 10000 asukkaan taajamat
Kuntien lakisääteinen viranomainen, Päijät-Hämeen jätelautakunta pyytää kuntien
ympäristöviranomaisilta ja kunnilta lausuntoa vireillä olevan lainsääädännön
mukaisesta biojätteiden keräyksestä.
Liitteenä:
lausuntopyyntö
karttaliitteet
Eduskunta on ottanut käsittelyyn hallituksen esityksen jätelaiksi. Kiertotaloutta
edistetään antamalla kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä
selvästi tiukempia velvoitteita jätteiden erilliskeräykseen. Yksi keskeinen muutos olisi,
että kuntien on järjestettävä keskitetysti erilliskerättävien jätteiden kuljetus.
Konkreettisista erilliskeräysvelvoitteista säädettäisiin keväällä annettavilla asetuksilla.
Tarkoituksena on, että:
Pienmetallijätteen ja pakkausjätteen erilliskeräys alkaa viimeistään heinäkuussa
2023.
Biojätteen erilliskeräys alkaa kaikissa taajamissa vähintään viiden huoneiston
kiinteistöissä viimeistään heinäkuussa 2022 ja laajenisi yli 10 000 asukkaan
taajamissa kaikille kiinteistöille viimeistään heinäkuussa 2024. Asetuksen
mukainen taajamarajaus tulee olemaan Syken YKR-taajamarajaus.
Esityksen mukaan kunta kilpailuttaisi ja järjestäisi erilliskerättävien jätteiden eli
biojätteen, pienmetallijätteen ja pakkausjätteen kuljetuksen kiinteistöiltä. Päijät-
Hämeen jätelautakunnan alueella se tarkoittaa Salpakierto Oy:ta, jolle se on annettu
tehtäväksi. Salpakierron tulee järjestää pienmetallijätteen ja pakkausjätteen
kuljetukset viimeistään kahden vuoden kuluttua lain voimaan tulosta ja biojätteen
kuljetukset viimeistään kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta.
Lausuntopyynnössä pyydetään ottamaan kantaa:
Tulisiko pakolliseen erilliskeräysvelvoitealueeseen lisätä kunnastanne muita
alueita ?
Tulisiko vapaaehtoisen erilliskeräysalueeseen lisätä kunnastanne alueita
pakollisen keräysvelvoitteen ulkopuolelta ?
Ehdotus
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Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Biojätteen keräys taajama-alueella tulee olemaan kuntalaisten toiminnoissa uusi asia,
josta toistaiseksi on vain vähän kokemusta ja tietoa. Tähän perustuen
erilliskeräysvelvoitteen toteuttamista lain edellyttämää vähimmäisvelvoitetta
laajempana olisi tarkoituksenmukaista harkita vasta, kun biokeräys saadaan
toimintaan, siitä on saatu kokemuksia ja palautetta ja mahdolliset
käynnistymishaasteet on saatu hallintaan.
Kunnalla ei ole lausuttavaa esitettyjen aluerajauksen osalta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Päijät-Hämeen jätelautakunta
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§ 51
Purkuhanke Kiinteistö Oy Aleksintie 3, Hollola
HOLDno-2021-115
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen, Heli Randell
paivi.rahkonen@hollola.fi, heli.randell@hollola.fi
kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja
Liitteet

1 Lausumapyyntö purkuhankkeeseen Kiinteistö Oy Aleksintie 3
Kiinteistö Oy Aleksintie 3 pyytää Hollolan kunnalta lausuntoa koskien purkulupaa.
Kunnan lausunto annetaan ARA:lle tehtävää purkuhakemusta varten.
KOY Aleksintie 3:een kuuluu kolme tonttia, joilla on yhteensä 8 rakennusta, joissa
yhteensä 40 asuinhuoneistoa. Purkuhakemus koskee koko yhtiötä.
Vuokratalokohteet ovat valmistuneet vuonna 1979-1980. Talojen korjaustarpeen
mukainen kustannusarvio on 1,5-1,8 milj. euroa. Asuntojen käyttöaste on tällä hetkellä
27,5 %.
Liitteenä hakemus, oheisaineistona kaavakartta ja kaavamääräykset sekä kiinteistön
sijainti opaskartalla.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta antaa ARA:lle seuraavan lausunnon:
Hollolan kunta puoltaa KOY Aleksintie 3:n purkuhakemusta perustuen rakennusten
korkeaan korjausasteeseen ja asuntojen alhaiseen käyttöasteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kiinteistö Oy Aleksintie 3

Hollolan kunta
Elinvoimavaliokunta

Pöytäkirja
13.04.2021

4/2021

19 (27)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 52
Ilmoitusasiat
Pöytäkirjat
24.3.2021 Lahden seudun joukkoliikennelautakunta
24.3.2021 Ote Lahden seudun joukkoliikennelautakunta § 14 Lahden seudun
joukkoliikenneviranomaisen yhdistelmäraportti 2020
24.3.2021 Ote Lahden seudun joukkoliikennelautakunta § 15 Joukkoliikenteen
viestintä- ja markkinointisuunnitelma 2021
Esityslistat
(Tekstiä)
Kirjeet
25.3.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätös 90/2021 dnro ESAVI/14142/2020
Kosken sillan uusiminen Teuronjoen yli ja valmistelulupa, Hollola. Valmistelulupaa
koskeva käsittelyratkaisu ja sen perustelu: Valmistelulupahakemus jätetään sillensä,
koska hakija on perunut hakemuksen.
31.3.2021 Päijät-Hämeen vesijärvisäätiö Toimintakertomus 2020
7.4.2021 Uudenmaan Ely-keskus Lahden ja Hollolan maanteinä lakkaavien väylien
vuoden 2021
kunnossapitokustannusten korvaaminen, maksatuspäätös Hollolan
kunnalle 35.470,80 euroa.
Muuta
Metsänhoitosuunnitelmien laadintaprosessin eteneminen / Heli Randell
Elinvoimavaliokunta kokoontuu nykyisellä kokoonpanolla 22.6.2021
Kalliolan-Paimelan osayleiskaavasta yksi valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa
vireillä (hyväksymiskäsittely valtuusto 22.2.2021 § 9)
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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Kunnallisvalitus
§48
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan
jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa.
Valitusaika
Kunnallisvalitus 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. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
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)
vaatimusten perusteet
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:
valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)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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Muutoksenhakukielto
§44, §45, §47, §49, §50, §51, §52
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.
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Oikaisuvaatimus
§46
Oikaisuvaatimusohje
Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus / kynnysarvot ylittävät
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä
asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.
I Hankintaoikaisuohje
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksianto
Kun hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti: Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Kun hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä: Asianosainen on saanut
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä
saaneensa tiedon myöhemmin.
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Kun hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi: Asianosainen on saanut
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät
jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Hollolan kunta / kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Faksinumero: 03 880 3474
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-
15.00.
Hankntaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös
tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta
ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Tiedoksianto
Kun hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti: Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
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asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Kun hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä: Asianosainen on saanut
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä
saaneen tiedon myöhemmin.
Kun hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi: Asianosainen on saanut
päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää
ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden
virka-ajan päättymistä.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella
tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä
tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös),
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimuksen perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohditus
valittajaan.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi
käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustajansa tai asiamies, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa
ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.
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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 markkinaoikeus valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinlaissa (1455/2015) säädetään.
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun
lain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa
markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Markkinaoikeuden osoite:
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Markkinaoikeus
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinnumero: 029 56 43300
Faksinumero: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
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