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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18. päivänä marraskuuta 2020 klo 18.00 -  

KOKOUSPAIKKA Hybridikokous, kunnanvirasto/teams 

§ LIITE KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

166  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

167  Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 

168  Tiedoksi merkittävät asiat 

169  Viranhaltijapäätökset 

170 1 Oikaisuvaatimus rakennuslupien 2016-37, 2016-38 ja 2016-43 
rakennusaikaisesta muutoksesta 

171 2 Lausuntopyyntö ehdotuksesta jätetaksaksi vuodelle 2021 

172 3 Valtuustoaloite metsänhoitosuunnitelman tekemiseksi Humppilan 
kunnalle 

173  Teknisen hallinnon talouden seuranta 

174  Osoitteenmuutos Ratatie 1 

175 4 Valtuustoaloite Humppilan urheilu- ja pesäpallokentän 
huoltorakennuksen rakentamisesta  
 

176  Muut asiat 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä 
 
25.11.2020 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  
11.11.2020  
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 18. päivänä marraskuuta 2020 klo 18.00 – 19.30 

KOKOUSPAIKKA Hybridikokous, 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.  

☒ Honkonen Mari, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä  

☒ Hyytiäinen Lauri, nuorisovaltuutettu 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 
    
§ 166 - 176 
 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 

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

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
 
 
 
 

           
 

Juha Laaksonen       Riitta Nokkala 
puheenjohtaja           pj § 170 

Mari Honkonen 
pöytäkirjanpitäjä 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 

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

            
Allekirjoitukset                            Tarkastusaika 23.11.2020 

Timo Nikkanen Tanja Uusitalo 

PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ  

Aika ja paikka  
25.11.2020 klo 12 alkaen internetsivuilla  

tekninen johtaja Mari Honkonen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 
Tekn. ltk 166 § 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 
11.11.2020 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja kunnanjohtajalle. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
 

Päätös:  Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.  
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITO 
 
 
Tekn. ltk 167 § 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 Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka 
toimivat samalla ääntenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Tanja 
Uusitalo ja Janne Kankare. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
keskiviikkona 25.11.2020 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 
2.12.2020, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

   
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. Päätettiin valita 

pöytäkirjantarkastajiksi Tanja Uusitalo ja Timo Nikkanen. 
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
 
Tekn. ltk 168 §     

- Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
lausunto ruoppausilmoituksesta 3.11.2020 

 
- Puolimatkan asemakaavoituksen aloituspalaveri 13.11.2020 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi 
saaduksi. 

  
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
 
Tekn. ltk  169 §    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 
oheismateriaalina.  

 
  
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

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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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 

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 suostumus poiketa 
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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. 
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LAUSUNTOPYYNTÖ EHDOTUKSESTA JÄTETAKSAKSI VUODELLE 2021 
 
 
Tekn. ltk  171 §    Jätelautakunta pyytää lausuntoa ehdotuksesta yhteistoiminta- 
Liite 2 alueen kuntien yhteiseksi jätetaksaksi vuodelle 2021. Lausunto 

pyydetään toimittamaan jätelautakunnalle 4.12.2020 mennessä. 
 
 Taksaehdotuksen keskeiset muutokset ovat lausuntopyynnön 

liitteenä. 
   
  
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että 
Humppilan kunnalla ei ole lausuttavaa ehdotuksesta jätetaksaksi 
vuodelle 2021. 
 

 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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VALTUUSTOALOITE METSÄNHOITOSUUNNITELMAN TEKEMISEKSI HUMPPILAN 
KUNNALLE 
Khall 175 §  Minna Autio on tehnyt valtuustoaloitteen metsänhoitosuunnitel- 

2.11.2020  man tekemiseksi Humppilan kunnalle ja sen liittämiseksi ilmasto-                 

 ja ympäristövaikutusten arviointiin. Valtuustoaloite on liitteenä 57. 

 

Valmistelija:  Susanna Hokkanen, vt. kunnanjohtaja, p. 044 729 4881 

Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen teknisen 

Lautakunnan valmisteltavaksi.  

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

  --- --- --- 
 
Tekn. ltk  172 §    Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.11.2020 päättänyt lähettää  
Liite 3 valtuustoaloitteen metsänhoitosuunnitelman tekemiseksi 

Humppilan kunnalle teknisen lautakunta valmisteltavaksi. 
Valtuustoaloitteessa esitetään, että kunnan hallinnoimat metsät 
kattava metsänhoitosuunnitelma tehdään ympäristöalan 
ammattilaisen toimesta ja että siihen liitetään ilmasto- ja 
ympäristövaikutusten sekä luontovaikutusten arviointiprosessi, joka 
tulee toteuttaa ennen metsänhoidollisia tai muita toimenpiteitä, 
sekä olla muutenkin osana kaikkea kunnan metsänhoidollista 
toimintaa ja suunnittelua. 

 
 Kunnan metsätiloja koskevan metsänhoitosuunnitelman valmistelu 

on aloitettu ja Metsänhoitoyhdistys Loimijoki on 21.10.2020 antanut 
tarjouksen metsänhoitosuunnitelman laatimisesta. 
Metsänhoitosuunnitelmaa laadittaessa tullaan huomioimaan 
ilmasto- ja ympäristövaikutukset sekä luontovaikutukset. 

 
Päätösehdotus:  Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta päättää 
 
1) merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi; 
 
2) aloittaa metsänhoitosuunnitelman tekemisen koskien kunnan 
hallinnoimia metsäalueita; ja 
 
3) että valtuustoaloite ei vaikuta niihin metsänhoidollisiin 
toimenpiteisiin, joiden osalta on tehty toimeksisaajan kanssa 
kirjallinen osapuolia sitova sopimus. 

 
 
Muutettu   
päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
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Tekninen lautakunta päättää 
 
1) merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi; ja 
 
2) esittää kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen seuraavan 

vastauksen: 
 

Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 123 
§/19.8.2020 Metsänhoitoyhdistys Loimijoen selvityksen 
metsänhoidollisista toimenpiteistä ja päättänyt pyytää tarjoukset 
metsänhoidollisista toimenpiteistä koskien Ala-Paavolan ja 
Puistoharjun alueita. Ala-Paavolan ja Puistoharjun alueiden 
osalta toimeksisaajaksi on valittu Metsä Group Oy (164 
§/21.10.2020). 
 
Teknisen lautakunnan alainen tekninen osasto on aloittanut 
metsänhoitosuunnitelman valmistelun. 
Metsänhoitosuunnitelmassa on tarkoituksenmukaista huomioida 
Humppilan kunnan omistuksessa olevat metsänhoidolliselta 
kannalta merkittävimmät metsäalueet, joita ovat  
 
103-402-4-52  Ala-Paavola 
103-406-1-281  Kumpula 
103-402-5-181  Kennilä 
103-402-6-705  Kauppila 
103-402-6-657  Puistoharju 
103-403-2-193  Vähäkätön puisto 
103-402-5-144  Kuumaoja 
103-402-61-3  Humppilan meijeri 
103-402-6-689  Ilolan alusta 
103-403-24-1 Puistola 
103-403-14-17 Karinsuo 
103-402-6-603 Mäntyrinne 
103-403-3-123  Kunnanmaa 
 
Metsänhoitosuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan ilmasto- ja 
ympäristövaikutukset sekä luontovaikutukset. 
Metsänhoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä 
Metsänhoitoyhdistys Loimijoen kanssa. 
 

 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan seuraavalla lisäyksellä: 

valtuustoaloite ei vaikuta niihin metsänhoidollisiin toimenpiteisiin, 
joiden osalta on tehty toimeksisaajan kanssa kirjallinen osapuolia 
sitova sopimus. Tulevan vuoden talousarviossa varaudutaan 
metsänhoitosuunnitelman laatimiseen.  
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TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA 
 
 
Tekn. ltk  173 §     Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-lokakuun 2020 

ajalta tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

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

Päätös:   Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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OSOITTEENMUUTOS RATATIE 1 
 
 
Tekn.ltk. 174 § Ratatien ja Mäntymäentien risteyksessä sijaitsevan kiinteistön 

103-402-6-600 Naulaamo osoitteeksi Maanmittauslaitoksen 
rekisteriin on merkitty Mäntymäentie 16. Kiinteistölle ei ole kulkua 
Mäntymäentieltä vaan Ratatieltä.  

 
   Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja 

muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoite on 
tarpeellista oikaista. 

 
     
Valmistelija:  Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522 
 

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-6-600 Naulaamo 
osoitteeksi Ratatie 1. 
 

 
Päätösehdotus:   Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
   Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-6-600 
   Naulaamo osoitteeksi Ratatie 1. 
 
 
Päätös:    Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN URHEILU- JA PESÄPALLOKENTÄN 
HUOLTORAKENNUKSEN RAKENTAMISESTA  
 
Khall 64 §   Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen urheilu- 
11.3.2019   ja pesäpallokentän huoltorakennuksen rakentamisesta (liitteenä  

30). Aloitteessa on mainittu, että vanha huoltorakennus ei täytä 
millään kriteereillä nykyajan vaatimuksia eikä mahdollista 
yhtäaikaista toimintaa eikä tapahtumien järjestämistä.  
Kokoomus esittää, että kunta aloittaa urheilukenttää, 
pesäpallokenttää ja koko aluetta palvelevan huoltorakennuksen 
suunnittelun välittömästi ja toteuttamisen jo vuoden 2019 
toimintakautena. Suunnittelussa tulisi huomioida ja kuulla kaikki 
alueen käyttäjät esim. urheiluseurat, koulut, päiväkodit ja 
yhdistykset. Ajanmukainen huoltorakennus varastoineen 
mahdollistaa alueen täysipainoisen käytön ja sitä kautta tuo 
kuntaan lisää vetovoimaa.  

 
Kj: Kunnanhallitus päättää  
 
1) valtuuttaa teknisen lautakunnan valmistelemaan asiaa. 

Valmistelussa selvitetään onko aloite mahdollista toteuttaa, 
mahdolliset kustannukset sekä aikataulu  

 

2) että valmistelun jälkeen tekninen lautakunta tuo asian kunnan-
hallituksen käsittelyyn.  

 
Päätös:   Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

__ __ __  
 
Tekn.ltk. 47§  Urheilu- ja pesäpallokentän huoltorakennuksen rakentamisesta on 
24.4.2019   tehty valtuustoaloite kunnanhallitukselle, joka on kokouksessaan  

64 §/11.3.2019 päättänyt valtuuttaa teknisen lautakunnan 
valmistelemaan asiaa. Valmistelussa on tarkoitus selvittää, onko 
aloite mahdollista toteuttaa, mahdolliset kustannukset sekä 
aikataulu, ja valmistelun jälkeen tuoda asia kunnanhallituksen 
käsittelyyn.  

 
Päätösehdotus:  Tekninen johtaja:  

Teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarviossa ei ole 
varauduttu uuteen huoltorakennukseen liittyviin suunnittelu- tai 
rakentamiskustannuksiin.  
Tekninen lautakunta aloittaa hankkeen valmistelun seuraavasti:  
 
1) tekninen osasto haastattelee mm. urheiluseurojen, koulujen, 
päiväkotien ja yhdistysten edustajat,  

 
2) haastattelujen ja kyselyjen perusteella tehdään alustava 
tilaohjelma,  
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3) tilaohjelman perusteella laaditaan alustava hinta-arvio ja 
aikataulu.  

  
Tilaohjelmaa suunnitellessa huomioidaan myös mahdollinen 
urheilukentän nurmikonhoitolaitteistojen säilytykseen varattava tila.  
Tekninen lautakunta tuo valmistelun tulokset kunnanhallitukselle 
30.8.2019 mennessä. 
 

Päätös:  Päätettiin, että asiaa ei oteta teknisen lautakunnan valmisteluun 
perusteena talouden tasapainottamistoimenpiteet.  

 
Khall 117 §   Kj: Kunnanhallitus päättää tuoda kunnanvaltuustolle tiedoksi, että 
20.5.2019  tekninen lautakunta on kokouksessaan käsitellyt valtuustoaloitteen  

huoltorakennuksen rakentamisesta ja, että asiaa ei otettu teknisen 
lautakunnan valmisteluun perusteena talouden 
tasapainottamistoimenpiteet.  

 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
__ __ __ 

 
Kvalt 24 §  
28.5.2019 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti, että asia palautetaan 

kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi ja, että aloitteen 
valmistelua jatketaan teknisessä lautakunnassa 24.4.2019 teknisen 
johtajan tekemän esityksen mukaisesti.  

 
Käsittely: Vesa-Pekka Hirvioja ehdotti, että asia tulee palauttaa 

kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi ja, että aloitteen 
valmistelua jatketaan teknisessä lautakunnassa 24.4.2019 teknisen 
johtajan tekemän esityksen mukaisesti.  
Minna Autio kannatti ehdotusta.  
 
Asiasta äänestettiin. Pohjaehdotus sai 7 ääntä, Vesa-Pekka 
Hirviojan ehdotus sai 11 ääntä. Tyhjiä ääniä oli 3.  
__ __ __ 

 
Khall 133 §   Kj: Kunnanhallitus päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että  
10.6.2019   se aloittaa hankkeen valmistelun seuraavasti:  
 

1) tekninen osasto haastattelee mm. urheiluseurojen, koulujen, 
päiväkotien ja yhdistysten edustajat,  

 
2) haastattelujen ja kyselyjen perusteella tehdään alustava 
tilaohjelma,  

 
3) tilaohjelman perusteella laaditaan alustava hinta-arvio ja 
aikataulu.  
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Tilaohjelmaa suunnitellessa huomioidaan myös mahdollinen 
urheilukentän nurmikonhoitolaitteistojen säilytykseen varattava tila.  

 
Tekninen lautakunta tuo valmistelun tulokset kunnanhallitukselle 
30.8.2019 mennessä.  

 
Päätös:  Kunnanhallitus päätti, että hankkeen valmistelu aloitetaan 

seuraavasti:  
 

1) tekninen osasto haastattelee mm. urheiluseurojen, koulujen, 
päiväkotien ja yhdistysten edustajat,  

 
2) haastattelujen ja kyselyjen perusteella tehdään alustava 
tilaohjelma,  

 
3) tilaohjelman perusteella laaditaan alustava hinta-arvio ja 
aikataulu.  

 
Tilaohjelmaa suunnitellessa huomioidaan myös mahdollinen 
urheilukentän nurmikonhoitolaitteistojen säilytykseen varattava tila.  
 
Tekninen lautakunta tuo valmistelun tulokset kunnanhallitukselle 
30.8.2019 mennessä.  
__ __ __ 
 

Tekn.ltk 81 §  Kunnanhallitus on päättänyt, että urheilu- ja pesäpallokentän  
3.7.2019 huoltorakennusta koskevaa hanketta aletaan valmistella Khall 133 

§ / 10.6.2019 mukaisella tavalla.  
 
Päätösehdotus:  Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.  
 

Päätös:   Päätettiin esityksen mukaan.  
 
  __ __ __ 
 
Tekn.ltk 89 §  Tekninen osasto on valmistellut urheilu- ja pesäpallokentän  
21.8.2019 huoltorakennusta koskevaa tarveselvitystä. Tarveselvitykseen 

liittyvän urheiluseuroille, yhdistyksille, kouluille, 
varhaiskasvatukselle jne. suunnatun kyselyn vastaamisaika päättyi 
11.8.2019. Tarveselvitys on pöytäkirjan liitteenä.  

 
Päätösehdotus:  Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta  
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1) perehtyy tähän mennessä saatuihin valmistelun tuloksiin;  
 

2) vie valmistelun tulokset tiedoksi kunnanhallitukselle.  
 

Lautakunta on esittänyt kokouksessaan 6.3.2019 
kunnanhallitukselle teknisen lautakunnan alaista toimintaa koskevia 
talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joita lautakunta toteuttanut 
vuoden 2019 aikana. Teknisellä lautakunnalla on akuutteja 
investointikohteita, joihin tulee varata tarvittava rahoitus tuleville 
vuosille.  
 

Päätös:  Päätettiin, että asia palautetaan takaisin valmisteluun. 

  __ __ __ 

Tekn.ltk 175 § Liitteenä 11/2020 päivitetty alustava tarveselvitys. 

Liite 4 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

 Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle Humppilan urheilu- 

ja pesäpallokentän huoltorakennuksen rakentamisesta tehdystä 

valtuustoaloitteesta seuraavan vastauksen: 

 Valtuustoaloitetta on valmisteltu kunnanhallituksen päätöksen 

133§/10.6.2019 mukaisesti. Tekninen osasto toteutti mm. 

urheiluseuroille, yhdistyksille, kouluille ja varhaiskasvatukselle 

kyselyn, jonka pohjalta saatuja tietoja käytettiin tarveselvityksen 

valmistelussa. Myös kuntalaisille ja kesäasukkaille varattiin 

mahdollisuus osallistua kyselyyn. 

 Tavoitteeksi valittiin kuntaa lisää elinvoimaisuutta tuova ja 

monipuolinen tilaratkaisu, joka toimii liikuntaharrastuksia ja 

liikkumista tukevana tukitoimintona Humppilan urheilupuiston 

käyttäjille. 

 Tarveselvityksen yhteydessä on laadittu alustava tilaohjelma, hinta-

arvio ja aikataulu. 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 153 §/21.9.2020 hyväksynyt 

toteutettavaksi päivitetyn talouden tasapainottamissuunnitelman 

tavoitteiden noudattamisen vuoden 2021 laadinnassa. Tekninen 

lautakunta ei ole varautunut vuoden 2021 talousarvio- ja vuosien 

2021-2023 taloussuunnitelmaehdotuksessa hankkeen 

hankesuunnittelusta ja rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. 

 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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MUUT ASIAT 

Tekn. ltk 176 §    Tuotiin tiedoksi seuraavat asiat 

1) Naulaamon takapihan siistiminen; 

 

2) Tammentien risteyksen siistiminen; 

 

3) liiketilojen vuokrien päivitys tuodaan joulukuun kokoukseen; ja 

 

4) katuvaloja pimeänä. 

 

Keskusteltiin Kauppilantien sillan kävelytieksi muuttamisesta ja 

Ojanpolventien liittämisestä Kauppilantiehen. 

 

Päätös:  Tekninen lautakunta päätti 

1) merkitä tiedoksi edellä mainitut asiat; ja 

  

2) että Naulaamon takapiha ja Tammentien risteys siistitään, 

liiketilojen vuokrien päivitys tuodaan joulukuun kokoukseen ja 

katuvalaistus korjataan tarvittavilta osin. 
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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 166-169, 171-173, 175-176 

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

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

  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

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

 

HUMPPILAN KUNTA  

Tekninen lautakunta 

Kisakuja 2  

31640 HUMPPILA 

 

Sähköpostiosoite:  
kirjaamo@humppila.fi 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen 
Pykälät 174 
 
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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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 170 

 

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. 

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
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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  

 

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

