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KOKOUSAIKA

Keskiviikkona 16. päivänä joulukuuta 2020 klo 18.03 – 19.30

KOKOUSPAIKKA

Hybridikokous, kunnanvirasto/teams
Lautakunta

Henkilökohtainen varajäsen

☒ Laaksonen Juha pj.
☐ Kallioinen Pekka
☐ Thynell Maarit
SAAPUVILLA OLLEET ☒ Nokkala Riitta vpj.
☒ Nikkanen Timo j.
☐ Nieminen Teuvo
JÄSENET
☒
Kankare
Janne
j.
☐ Hirvioja Vesa-Pekka
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana) ☒ Ojanen Erkki j.
☐ Valtanen Johanna
☐ Prehti-Vedenpää Outi j.
☒ Heikkilä Joonas
☒ Uusitalo Tanja j.
☐ Romppainen Kaija
☒ Ahola Kari Khall.
☒ Suikkanen Aila Khall.
MUUT SAAPUVILLA
☒ Sarkkinen Jyri, kunnanjohtaja
OLLEET
☒ Honkonen Mari, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
(ja läsnäolon peruste)
☒ Haavisto Tia, asiantuntija § 183 klo 18.30 – 18.52
☐ Hyytiäinen Lauri, nuorisovaltuutettu
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT

§ 177 - 187

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

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

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS
Juha Laaksonen
Mari Honkonen
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Allekirjoitukset

Riitta Nokkala

PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Tarkastusaika 18.12.2020

Erkki Ojanen

Aika ja paikka
23.12.2020 klo 12 alkaen internetsivuilla

tekninen johtaja Mari Honkonen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk 177 §

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
9.12.2020 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 178 §

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-jahallinto/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 Riitta
Nokkala ja Erkki Ojanen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä
keskiviikkona 23.12.2020 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä
internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon
30.12.2020, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan. Päätettiin valita
pöytäkirjantarkastajiksi Riitta Nokkala ja Erkki Ojanen.
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Tekn. ltk 179 §

Päätösehdotus:

-

Fingrid Oyj:n ilmoitus uuden voimajohdon reitin
valinnasta16.9.2020, Huittinen-Forssa 400+11+ kilovoltin
voimajohtohanke

-

Rasisen Tila Oy:n ilmoitus polttoöljysäiliön
suojaustoimenpiteiden valmistumisesta 29.9.2020

-

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta
peräi-sin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 9 §
mukaisen il-moituksen lannan tai lannoitevalmisteen
aumavarastoinnista on toimittanut:
- Heikkilä Joni, 28.9.2020

-

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto
1.12.2020 koskien Fingrid Oyj:n voimajohtohanketta
Rantinmäen lähteikön alueella

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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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN
VESIENHOIDON JA MERENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄÄN VUOSILLE 2021-2023
Tekn. ltk 180 §

Hämeen ELY-keskus pyytää vuoden loppuun mennessä kuntia
nimeämään jäsenen ja varajäsenen Kanta- ja Päijät-Hämeen
vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmään vuosille 20212023. Vuosina 2019-2020 Erja Klemelä on ollut varsinainen jäsen ja
Niina Salminen-Åberg ollut varajäsenenä Forssan seutukunnissa
(Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä).
Laki vesien - ja merenhoidosta korostaa kansalaisten ja eri
etupiirien osallistumista itse lain toteuttamiseen. Vesienhoidon
keskeisenä päämääränä on turvata kansalaisten
vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen. Hämeessä toimii
vesienhoitolain mukainen yhteistyöryhmä, joka koostuu keskeisistä
vesien hoitoon ja käyttöön liittyvistä toimijoista Kanta- ja PäijätHämeen alueella. Ryhmän jäsenet edustavat erilaisia sidosryhmiä,
joita ovat mm. kunnat, maakuntien liitot, teollisuuden, maa- ja
metsätalouden sekä vesihuollon toimijat, vesialueiden omistajat,
ympäristöjärjestöt ja vesistöjen käyttäjät.

Valmistelija

Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,
puh. (03) 4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
Humppilan kunta nimeää varsinaiseksi jäseneksi
ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åbergin ja varajäseneksi
ympäristötarkastaja Marika Sarkkisen Kanta- ja Päijät-Hämeen
vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmään vuosille 20212023.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

_____________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet

HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
16.12.2020

7 (15)

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekn. ltk 181 §

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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VIEMÄRILAITOKSEN VUOSITYÖOHJELMA
Tekn. ltk 182 §
Liite 1

Kunnan hallintosäännön 25 § mukaisesti tekninen lautakunta
hyväksyy kunnallistekniikan vuosityöohjelman. Liitteenä
viemärilaitoksen vuosityöohjelmaluonnos vuodelle 2021.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy viemärilaitoksen vuosityöohjelman
vuodelle 2021.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan. Janne Kankare jääväsi itsensä
pykälän käsittelyn ajaksi.
Asiantuntija Tia Haavisto liittyi kokoukseen pykälän käsittelyn
jälkeen klo 18.30.
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VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN PÄIVITTÄMINEN
16.9.2020
Tekn. ltk 142 §
Liite 5

Kunnan viemärilaitos on Vesihuoltolain 3 § mukainen
vesihuoltolaitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan
hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuoltolain 7 § mukaisesti
’kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa
alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon
tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun
yhdyskuntakehityksen vuoksi’.
Nykyinen viemärilaitoksen toiminta-alue koostuu kolmesta
alueesta; Keskustan toiminta-alueesta (Kvalt 2002), Venäjän
toiminta-alueesta (Kvalt 2010) ja Siirtoviemärin toiminta-alueesta
(Kvalt 2011).
Viemärilaitoksen runkoverkkoa ei ole tarkoituksen mukaista
rakentaa koko nykyiselle toiminta-alueelle. Viemärilaitoksen tulee
huolehtia vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Toimintaalueen tulee olla sellainen, että rakentamis- ja ylläpitokustannukset
on mahdollista kattaa vesihuollosta perittävillä maksuilla. Nykyiseen
toiminta-alueeseen sisältyy alueita, joille ei ole
kustannustehokkaasti mahdollista rakentaa runkoverkkoa vaan
rakentaminen ja ylläpito jäisivät viemärilaitokselle tappiolliseksi.
Vastaavasti nykyisen toiminta-alueen ulkopuolelle on jätetty
kiinteistöjä, jotka olisivat kustannustehokkaasti liitettävissä
viemärilaitoksen runkoverkkoon.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää käynnistää viemärilaitoksen toimintaalueen päivittämisen.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
--- --- ---

Tekn. ltk 183 §
Liite 2

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymisestä määrätään
vesihuoltolain 8 §:ssä (681/2014). Vesihuoltolain 8 a § mukaisesti
’tehdessään päätöksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
supistamisesta kunnan on samalla päätettävä, miten vesihuolto
turvataan niillä laitoksen verkostoihin liitetyillä kiinteistöillä, jotka
jäävät toiminta-alueen ulkopuolelle’. Toiminta-alue määrittää ne
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alueet, jotka on saatettava viemärilaitoksen
jätevesiviemäriverkoston piiriin.
Toiminta-alueen päivitetty karttaluonnos on liitteenä. Muut toimintaalueeseen liittyvät asiakirjat tuodaan kokoukseen
oheismateriaalina.
Toiminta-alueen päivitystyössä tavoitteeksi asetettiin, että
jätevesiviemäriverkoston rakentamis- ja ylläpitokustannukset on
mahdollista vesihuollosta perittävillä maksuilla ja että edellä
mainittujen kustannusten kattamiseksi perittävät maksut
muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. Vesihuoltolain 7 §
mukaisesti ’kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden
tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen
vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai
suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi’.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää
1) asettaa viemärilaitoksen toiminta-alueen päivitetyn
karttaluonnoksen nähtäville;
2) pyytää luonnoksesta tarvittavat lausunnot; ja
3) että alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille varataan tilaisuus
tulla kuulluksi.

Päätös:

Tia Haavisto poistui kokouksesta klo 18.52.
Päätettiin ehdotuksen mukaan seuraavalla muutoksella: toimintaalueen päivitettyyn karttaluonnokseen lisätään Puolimatkan alue.
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TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA
Tekn. ltk 184 §

Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-marraskuun 2020
ajalta tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan
toteutumavertailun tammi-marraskuulta 2020.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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VUOKRAN LUOTTOTAPPIOKSI KIRJAAMINEN
Tekn.ltk. 185 §

Oheismateriaalin mukaista vuokrasaatavaa ei ole saatu perittyä
perintätoimista huolimatta, joten vuokrasaatava on
tarkoituksenmukaista kirjata luottotappioksi. Oheismateriaali
tuodaan kokoukseen.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää kirjata vuokrasaatavan
luottotappioksi. Mikäli maksu saadaan myöhemmin perittyä esim.
ulosoton kautta, luottotappio palautetaan ja kirjataan tuloksi
vuokratuottoihin.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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LASKUN LUOTTOTAPPIOKSI KIRJAAMINEN
Tekn.ltk. 186 §

Oheismateriaalin mukaista teknisen osaston laskua ei ole saatu
perittyä perintätoimista huolimatta, joten saatava on
tarkoituksenmukaista kirjata luottotappioksi. Oheismateriaali
tuodaan kokoukseen.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää kirjata saatavan luottotappioksi.
Mikäli maksu saadaan myöhemmin perittyä esim. ulosoton kautta,
luottotappio palautetaan ja kirjataan tuloksi.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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MUUT ASIAT

Tekn. ltk 187 §

Tuotiin tiedoksi seuraavat asiat:
- kulttuuritaloa koskevaan avustushakemukseen tullut kielteinen
päätös, Lintukodon yläkerran tilojen mahdollinen osoittaminen
kunnan muuhun omaan toimintaan;
- pientalossa tapahtuneen vesivahingon laskutusperusteet
jäteveden osalta;
- Humppilan Kaukolämpö Oy:n tilannekatsaus;
- kunnan hallinnoimien liiketilojen tilannekatsaus; ja
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueiden COVID-19 pandemiaan liittyvät tartuntatilanne, rajoitukset ja suositukset.

Päätös:

Tekninen lautakunta päätti
1) merkitä tiedoksi edellä mainitut asiat; ja
2) että pientalossa vesimittarin jälkeen tapahtuneen vesivahingon
osalta ei laskuteta jäteveden osuutta.
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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 177 – 187
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
OikaisuvaatimusSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
viranomainen
oikaisuvaatimuksen
Pykälät
Viranomainen, jolle
oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
tehdään, osoite ja
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
postiosoite
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
HUMPPILAN KUNTA
hankintaoikaisu-vaatimuksen
Tekninen lautakunta
Pykälät
Kisakuja 2
31640 HUMPPILA
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun
hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua. Asia voidaan myös saattaa
Sähköpostiosoite:
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asianomainen voi
kirjaamo@humppila.fi
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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