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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 17. päivänä kesäkuuta 2020 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Kisakuja 2  

§ LIITE KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

91  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

92  Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 

93 1 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 

94 2 Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen 

95  Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta / Loimi-Hämeen 
Jätehuolto Oy 

96 3 Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten 
mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista / 103-406-5-32 

97 4 Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus velvollisuudesta liittyä 
Humppilan kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon /  
103-402-5-59 

98 5 Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus velvollisuudesta liittyä 
Humppilan kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon /  
103-402-5-148 

99 
6 Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus velvollisuudesta liittyä 

Humppilan kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon /  
103-402-6-36 

100 7 Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus velvollisuudesta liittyä 
Humppilan kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon /  
103-402-6-19 

101 8 Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus velvollisuudesta liittyä 
Humppilan kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon /  
103-402-9-16 

102 9 Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus velvollisuudesta liittyä 
Humppilan kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon /  
103-402-5-112 

103 10 Viemärilaitoksen sopimusehtojen päivittäminen 

104  Tiedoksi merkittävät asiat 

105  Viranhaltijapäätökset 

106  Teknisen hallinnon talouden seuranta 

107  Kaavateiden rakentamisen ja peruskorjauksen investointilupa 

108  Kauppakulman ja kirjaston peruskorjauksen investointilupa 

109 11 Sainiontien tiekunnan hakemus liikennemerkin asettamiseksi 

110  Osoitteenmuutos Törmäläntie 10, 20 ja 21 
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111 12 Esko Sahan lihasikalan rakennuslupa 

112  Muut asiat 

  Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä 
 
24.6.2020 klo 9-15 Kunnanvirastolla 
24.6.2020 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  
10.6.2019  
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 17. päivänä kesäkuuta 2020 klo 18.00 – 20.20 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Kisakuja 2 

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 

☒ Salminen-Åberg Niina, ympäristöpäällikkö, asiantuntija, läsnä 

klo 18.00 – 19.05 
 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 
    
§ 91 – 112 
 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 

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

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
 
 

           
 

Juha Laaksonen        
puheenjohtaja            

Mari Honkonen 
pöytäkirjanpitäjä 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 

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

            
Allekirjoitukset                            Tarkastusaika 22/06 2020 

Erkki Ojanen Vesa-Pekka Hirvioja 

PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ  

Aika ja paikka  
24.6.2020 klo 9.00 - 15.00 kunnanvirasto 
 

tekninen johtaja Mari Honkonen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk 91 § 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 
10.6.2020 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja annettu 
kunnanjohtajalle. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätös- 

                                       valtainen, 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 92 § 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 Erkki 
Ojanen ja Outi Prehti-Vedenpää. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
keskiviikkona 24.6.2020 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 – 
15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 1.7.2020, 
jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

   
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan lukuun ottamatta 

pöytäkirjantarkastajien valintaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 
Erkki Ojanen ja Vesa-Pekka Hirvioja. 
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YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 
 
Tekn. ltk 65 § 20.5.2020 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan  
Liite 1 ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian 

käsittelystä voidaan periä maksu. Vastaava säännös on jätelain 
(646/2011) 144 §:ssä ja vesilain (587/2011) 18 luvun 12 §:ssä. 

 
 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun 

ympäristönsuojelulain määräämistä asioista seuraavasti: 
 1) ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun 

asian käsittelystä; 
 2) laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen, 

ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan 
määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta 
säännöllisestä valvonnasta; 

 3) 169 §:n mukaisista tarkastuksista, jotka johtavat kehotuksen, 
määräyksen tai kiellon antamiseen sekä niistä toimenpiteistä, jotka 
ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen tai kiellon noudattamisen 
valvomiseksi; 

 4) tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun 
kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 
§:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi; 

 5) valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi silloin, kun 
toimivalta on siirretty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 138 
§:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 
 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun jätelain 

määräämistä asioista seuraavasti: 
 1) jätelain mukaisen ilmoituksen tai muun asian käsittelystä; 
 2) 124 §:ssä tarkoitetuista laitosten ja yritysten 

määräaikaistarkastuksista ja muista säännöllisistä valvontatoimista, 
jotka perustuvat 124 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin suunnitelmiin; 

 3) tarkastuksista ja muista valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 75, 
125 ja 126 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamiseksi ja 
sen noudattamisen valvomiseksi. 

 
 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun vesilain 

määräämistä asioista seuraavasti: 
 Vesilain mukaisen asian käsittelystä lupaviranomaisessa ja 

valvontaviranomaisessa voidaan periä maksu.  
 
 Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan maksut voivat vastata 

enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia 
kokonaiskustannuksia. Taksassa lueteltujen käsittelymaksujen 
tulee perustua luvan, ilmoituksen, muun asian käsittelyn tai 
valvontatoimenpiteen keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka 
sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet 
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kokonaiskustannukset. Kunnan tulisi pyrkiä maksujensa 
täyskatteellisuuteen toimintatulojen kerryttämiseksi. Kunta voi 
kuitenkin halutessaan päättää tiettyjen toimintojen kohdalla 
alennetuista maksuista. 

 
 Nyt laaditun taksan muutosehdotuksessa on maksutulojen 

ennakoitavuuden ja laskutuksen selkeyden vuoksi luvan ja 
ilmoituksen käsittelyssä pääsääntöisesti käytetty suoritekohtaista 
maksua, jossa on arvioitu kunkin toimenpiteen kesto ja aiheutuneet 
kokonaiskustannukset. Tämä on myös toiminnanharjoittajan 
näkökulmasta tasapuolisempi, koska se ei ole riippuvainen 
yksittäisen viranhaltijan ajankäytöstä tietyn toimenpiteen 
suorittamisessa. Toimenpiteissä, jotka voivat olla hyvinkin erilaisia, 
on ehdotuksessa esitetty tuntihintaista maksua, jonka käyttäminen 
edellyttää tuntikirjanpitoa.  

 
 Humppilan kunnanvaltuusto hyväksyi 

ympäristönsuojeluviranomaisen nykyisen taksan 18.9.2001 § 63, ja 
se tuli voimaan 1.1.2002. Ympäristönsuojeluviranomainen on 
tarkistanut taksaa meluilmoituksen käsittelyn osalta 24.4.2019   

 § 57. 
 
 Uuden, 1.9.2014 voimaan tulleen, ympäristönsuojelulain mukaan 

lainmukaisista valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja 
rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja niiden 
muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta 
voidaan periä maksu. Hyväksytty valvontaohjelma ja taksa ovat 
edellytyksenä sille, että valvonnasta voidaan periä maksuja. 
Ympäristövalvontasuunnitelma ja –ohjelma on hyväksytty 
teknisessä lautakunnassa 16.1.2019, § 12. Ja nyt on mahdollista 
taksassa määrätä valvonnalle maksut. 

 
 Lisäksi taksan tarkistamiselle on tarvetta, koska yleinen 

kustannustaso on kohonnut vuodesta 2002. Koska taksan maksut 
pitäisi perustua todellisiin kunnalle aiheutuviin kustannuksiin, on 
niiden omakustannusarviossa otettu huomioon seudullisen 
ympäristönsuojelun kustannukset ja toimialalautakunnan menot 
käyttäen apuna Suomen Kuntaliiton opasta kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan laatimiseen, Helsinki 2015. 

 
 Taksaesitykseen on lisätty uudet, valvonnasta perittävät maksut. 

Muilta osin taksarakenne on uudistettu vastaamaan tämänhetkistä 
lainsäädäntöä. Taksan maksuja määritettäessä on käytetty apuna 
seudullista kokemusperäistä tietoa sekä Kuntaliiton laatimaa 
aineistoa asioiden käsittelyajoista.  
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 Humppilan kunnan hallintosäännön 25 § mukaan tekninen 
lautakunta päättää toimialaansa koskevien taksojen perusteista, 
taksoista ja maksuista.  

 
 Voimassa olevaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on 

oheismateriaalina ja siihen voi tutustua myös www.forssa.fi → 
Asuminen ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat 
asiakirjat   

 
 Taksan muutosehdotus on liitteenä 1.  
 
 
Valmistelija: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg. 
 p. 03-4141 5267 tai niina.salminen (at) forssa.fi 
 
  
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
  
 Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan 

ympäristönsuojeluviranomaisen taksan siten että taksa tulee 
voimaan 1.9.2020 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.  

 
 
Päätös:  Päätettiin jättää asia pöydälle. Lautakunta käsittelee asiaa 

uudelleen kesäkuun kokouksessaan. 
 
 --- --- --- 
 

Tekn. ltk 93 § Lautakunta päätti kokouksessaan 20.5.2020 siirtää asian käsittelyn  
Liite 1 kesäkuun kokoukseen.   
 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan 

ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian 

käsittelystä voidaan periä maksu. Vastaava säännös on jätelain 

(646/2011) 144 §:ssä ja vesilain (587/2011) 18 luvun 12 §:ssä. 

Teknisen lautakunnan aiemmin pöydälle jättämään taksaan on 

lisätty maastoliikennelain (1710/1995) mukaisen luvan käsittelystä 

perittävät maksut. 

 

Voimassa olevaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on 

oheismateriaalina ja siihen voi tutustua myös www.forssa.fi → 

Asuminen ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat 

asiakirjat   

 

Taksan muutosehdotus on liitteenä.  
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Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg. 

p. 03-4141 5267 tai niina.salminen (at) forssa.fi 

 

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

ympäristönsuojeluviranomaisen taksan siten että taksa tulee 
voimaan 1.9.2020 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.  

 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 
 

  

mailto:niina.salminen@forssa.fi
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HUMPPILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN 
 
Tekn. ltk § 25  
19.2.2020 Humppilan kunnanvaltuusto on 31.3.2011 § 9 hyväksynyt kunnan 

ympäristönsuojelumääräykset.  
 
 Kunnan ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuoje-

lulain (YSL 527/2014) 202 §:n nojalla. Määräysten tavoitteena on 

ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja asetuksia 

täydentäviä ja käytännön tilanteita selventäviä paikallisia 

määräyksiä. Voimassa olevan 202 §:n mukaan:  

 Kunta voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia pai-

kallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä 

määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). 

 Määräykset eivät voi koskea: 

 1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa; 

 2) 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa; 

 3) 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita; 

 4) 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja 

pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä; 

 5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa. 

 Määräykset voivat koskea: 

 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai 

niiden haitallisia vaikutuksia; 

 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; 

 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä ase-

makaava-alueen ulkopuolella; 

 4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaan-

tumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, ve-

sistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 

luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon; 

 5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja 

lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haital-

listen aineiden käyttöä rajoitetaan; 

 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista; 

 7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, 

jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 
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lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai 

merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.  

 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa 

myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä maini-

tuin perustein. 

 Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo kunnan ympä-

ristönsuojeluviranomainen, joka voi siirtää sille näissä 

määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle 

siten, kuin ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa lain (64/1986) 

7 §:ssä säädetään. Hallintopakon käyttämistä ei kuitenkaan voi 

delegoida yksittäiselle viranhaltijalle, vaan asia käsitellään 

viranomaisessa. 

 Aiemmin määräysten uusimistyötä on tehty seudullisesti yhtä aikaa 

Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sekä Forssan 

kaupungin kanssa. Tästä syystä määräykset ovat seutukunnalla 

melko yhteneväiset. Nyt muutostarvetta tuo muun muassa talousjä-

tevesien johtamista ja käsittelyä koskevat, ympäristönsuojelulain 

(YSL muutos 19/2017) muutokset.  

Päivitystyössä tullaan käyttämään Kuntaliiton vuonna 2019 valmis-

tunutta opasta. Oppaan tarkoituksena on nostaa esiin ympäristön-

suojelumääräysten soveltamisalaa ja sen kehittämistarpeita.  

Osana määräysten valmistelua on tärkeää tehdä yhteistyötä 

muiden kunnan viranomaisten ja viranhaltijoiden kanssa. 

Tärkeässä roolissa ovat erityisesti rakennusvalvonta-, terveyden-

suojelu- sekä jätehuoltoviranomainen. Viranhaltijayhteistyön avulla 

ja ylläpitämällä viranomaisten välistä vuoropuhelua voidaan välttyä 

ristiriitaisilta tai päällekkäisiltä määräyksiltä. 

 Ympäristönsuojelumääräysten valmistelun aloittamisesta tulee tie-

dottaa YSL 203 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla. Tässä yhtey-

dessä ilmoitetaan asian vireilläolosta ja 

vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä.  

 Koska kyse on suurelta osin lainsäädännöllisten muutosten aikaan 

saama päivitystarve, olisi edellisen päivityksen tapaan ja ajankäy-

töllisesti luontevinta laatia luonnos viranhaltijavoimin. Ympäristön-

suojeluviranomainen asettaa luonnoksen yleisesti nähtäville ja lau-

sunnoille eri viranomaisille. 

 Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ovat kokouksessa 

nähtävinä.  
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Valmistelija:  ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,  

 p. 03-4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi 

  

Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

  Tekninen lautakunta päättää, että 

1) käynnistetään Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 

muutoksen valmistelu; 

2) tiedotetaan valmistelun käynnistämisestä ja mielipiteiden 

ilmaisun mahdollisuudesta kunnan verkkosivuilla ja Forssan 

lehdessä; sekä 

3) laaditaan luonnos viranhaltijatyönä mahdollisuuksien mukaan 

yhteistyössä naapurikuntien kanssa. 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 

  --- --- --- 

Tekn.ltk § 94 
Liite 2 Ympäristönsuojelumääräysten muutosten käynnistämisestä on 

kuulutettu kunnan nettisivuilla 26.3. – 4.5.2020 ja tiedotettu 
Forssan Lehdessä 29.3.2020. Määräaikaan mennessä ei ole tullut 
yhtään mielipiteen ilmaisua.  

 
Määräysten muuttamiseksi on laadittu luonnos, joka on liitteenä. 
Määräysten perustelut sekä voimassa olevat 
ympäristönsuojelumääräykset tuodaan kokoukseen 
oheismateriaalina.  
 
Materiaaleihin voi tutustua www.forssa.fi → Asuminen ja ympäristö 
→ Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat asiakirjat  
 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

Tekninen lautakunta päättää, että liitteenä oleva 
ympäristönsuojelumääräyksiä koskeva luonnos asetetaan yleisesti 
nähtäville 24.6. – 31.8.2020 kuulemista varten.  

 
 Lisäksi lupajaosto lähettää luonnoksen tiedoksi ja mahdollisia lau-

suntoja varten Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle, Forssan 
seudun terveydenhuollon kuntayhtymälle, Loimi-Hämeen 
Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunnalle ja 
Humppilan Vesihuolto Oy:lle.  

 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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ILMOITUS JÄTTEEN AMMATTIMAISESTA KERÄYSTOIMINNASTA / LOIMI-HÄMEEN 

JÄTEHUOLTO OY 

 
Tekn. ltk 95 §    Jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus ammattimaisesta  

keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin. 
 
 Ilmoituksen tekijä 
 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 
 Kiimassuontie 127 
 30420 Forssa 
 
 Y-tunnus: 1027700-3 
 Yhteyshenkilö: Anne Sjöberg, puh. 050 567 5815, 

anne.sjoberg(at)lhj.fi  
 
 Ilmoituksen vireilletulo ja sisältö 
 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on 7.5.2020 tehnyt Humppilan 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätelain 100 §:n mukaisen 
ilmoituksen ammattimaisesta jätteen keräystoiminnasta 
jätehuoltorekisteriin. 

 
 Kyseessä on kunnan järjestämä jatkuvaluonteinen keräystoiminta 

ja vastaanottopaikassa kerätään kunnan vastuulla olevaa jätettä. 
Kyseisellä keräystoiminnalla täydennetään jätelain 47 §:n 
mukaisesti tuottajan järjestämää tuottajavastuun piiriin kuuluvien 
jätteiden alueellista vastaanottoa. 

 
 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:llä on Humppilan kunnan alueella 

3 kpl jätteen keräyspistettä, joissa kerätään lasipakkauksia ja 
metallia. 

- Porintie / Venäjän koulu 
- Ojanpolventie / Pumppaamo  
- Sahantie / Jätevedenpuhdistamo 

 
Jätteiden keräyksestä vastaa Lassila & Tikanoja Oyj. Jätteet 
toimitetaan Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n 
pakkausterminaaliin osoitteessa Kiimassuontie 127, Forssa, jossa 
jäte pakataan ja toimitetaan jatkokäsittelyyn.  
 
Seudullinen ympäristönsuojelu on tarkastanut ilmoituksen ja 
todennut, että ilmoituksessa on jätelain 100 §:n ja jäteasetuksen 30 
§:n mukaiset tiedot jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten. 
 
Ilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Forssan 
seudullisessa ympäristönsuojelussa, Forssan kaupungintalon 3. 
kerroksessa sekä kokouksessa. 
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 Lainsäädäntö 
 Jätelain (646/2011) 100 §:n mukaan sen, joka aikoo harjoittaa 

jätteen ammattimaista keräystä, on tehtävä ilmoitus 142 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettuun jätehuoltorekisteriin 
merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, 
jonka alueella keräystä harjoitetaan.  
 

 Ilmoituksessa on oltava toiminnan jätehuoltorekisteriin 
merkitsemistä varten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta ja 
toiminnasta, kuten kerättävistä jätteistä, jäteastioista ja 
vastaanottopaikkojen sijainnista. 

 
 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on ilmoitettava 

jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä ilmoituksen tekijälle. 
Ilmoituksen johdosta ei tehdä hallintopäätöstä, eikä siihen voi 
hakea muutosta.  

 
 Lisätiedot: Marika Sarkkinen, puh. (03) 4141 5224 tai 
marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 
Käsittelymaksu 
Humppilan kunnanvaltuuston 18.9.2001 hyväksymän 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (18.9.2001 § 63) mukaisesti 
asian käsittelystä ei peritä maksua.   
 
Ehdotus  
Tekninen lautakunta merkitsee Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n 
ilmoituksen mukaisen jätteen ammattimaisen keräystoiminnan 
jätehuoltorekisteriin jätelain 100 § ja 142 § mukaisesti.  

 
 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle ilmoitetaan jätehuoltorekisteriin 

merkitsemisestä pöytäkirjan otteella. 
 

Asian käsittelystä ei peritä maksua.  
 
Muutoksenhaku  
Rekisteröintiasian käsittelystä ei voi valittaa eikä tehdä 
oikaisuvaatimusta, koska kyseessä on kirjaamistoimenpide, jossa 
ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä.  

 
Jakelu  
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 

 Forssan jätelautakunta 
 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, ympäristöterveydenhuolto 
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Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta merkitsee Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n 
ilmoituksen mukaisen jätteen ammattimaisen keräystoiminnan 
jätehuoltorekisteriin jätelain 100 § ja 142 § mukaisesti.  

 
 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle ilmoitetaan jätehuoltorekisteriin 

merkitsemisestä pöytäkirjan otteella. 
 

Asian käsittelystä ei peritä maksua.  
  
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA 

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN MUKAISISTA TALOUSJÄTEVESIEN 

KÄSITTELYVAATIMUKSISTA, 103-406-5-32 

Tekn. ltk 96 §    Kiinteistön omistajat ovat toimittaneet Humppilan  

Liite 3  ympäristönsuojeluviranomaiselle hakemuksen talousjätevesien 

  käsittelyvelvoitteesta poikkeamisesta ympäristönsuojelulain  

  (527/2014) 156 d §:n mukaisesti. Poikkeamaa haetaan sekä  

  ympäristönsuojelulain mukaisesta perustason   

  puhdistusvaatimuksesta että Humppilan kunnan   

  ympäristönsuojelumääräyksien jätevesien käsittelyvaatimuksista. 

  Kiinteistöllä 103-406-5-32 osoitteessa sijaitseva asuinrakennus 

  sijaitsee muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla luokan II 

  pohjavesialueella. 

Kiinteistön asuinrakennuksessa on vesikäymälä ja viemäröity 
tiskiallas. Huonokuntoista asuinrakennusta remontoidaan 
parhaillaan ja vedenkulutus on vähäistä. Jätevedet johdetaan 
yhden saostussäiliön kautta pelto-ojaan. Saostussäiliö sijaitsee 
pohjavesialueella, mutta vedet johdetaan pohjavesialueen rajalle. 
 
Lainsäädäntö  
Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19): 153 b §, 156 a §, 
156 c §, 156 d §. Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 
(kv. 31.3.2011, § 9): 6 §, 20 §.  
 
Päätösehdotus 
Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-406-5-32 
ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman 
talousjätevesien käsittelyvaatimuksista vuoden 2022 loppuun asti.  
Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-406-5-32 Humppilan 
kunnan ympäristönsuojelumääräysten 20 §:n mukaisen 
poikkeaman määräysten 6 §:n kohdista 1 ja 5 vuoden 2022 
loppuun asti. 
 
Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että 
kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. 
Kiinteistön kuormituksen katsotaan merkittävästi lisääntyvän 
esimerkiksi silloin, kun asuntoa aletaan käyttää vapaa-ajan 
asumiseen remontin valmistuttua.  
Asian käsittelystä peritään 190 euron käsittelymaksu. 
 
Perustelu 
Hakija on kertonut halukkuudestaan uudistaa kiinteistön 
jätevesijärjestelmä. Jätevesijärjestelmän remontin lykkääntymisen 
reilulla kahdella vuodella ei katsota aiheuttavan ympäristön 
pilaantumisen vaaraa. Kiinteistön käyttö on tällä hetkellä vähäistä. 
Perusteluista, asian käsittelystä ja kiinteistön käytöstä kerrotaan 
tarkemmin liitteessä.  
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Liite: Liite 3. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja 
ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien 
käsittelyvaatimuksista, 103-406-5-32 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 
 
Lisätiedot 
Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049, 
marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-406-5-32 
ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman 
talousjätevesien käsittelyvaatimuksista vuoden 2022 loppuun asti.  
Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-406-5-32 Humppilan 
kunnan ympäristönsuojelumääräysten 20 §:n mukaisen 
poikkeaman määräysten 6 §:n kohdista 1 ja 5 vuoden 2022 
loppuun asti. 
 
Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että 
kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. 
Kiinteistön kuormituksen katsotaan merkittävästi lisääntyvän 
esimerkiksi silloin, kun asuntoa aletaan käyttää vapaa-ajan 
asumiseen remontin valmistuttua.  
Asian käsittelystä peritään 190 euron käsittelymaksu. 
 
Perustelu 
Hakija on kertonut halukkuudestaan uudistaa kiinteistön 
jätevesijärjestelmä. Jätevesijärjestelmän remontin lykkääntymisen 
reilulla kahdella vuodella ei katsota aiheuttavan ympäristön 
pilaantumisen vaaraa. Kiinteistön käyttö on tällä hetkellä vähäistä. 
Perusteluista, asian käsittelystä ja kiinteistön käytöstä kerrotaan 
tarkemmin liitteessä (Salainen, JulkL 24.1 § 31). 

 
Käsittelymaksu 
Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut 
kunnanvaltuuston taksapäätöksen (kv. 18.9.2011, § 63) mukaisesti. 
Taksan 3 §:n mukaisesti muun kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän käsittelystä 
peritään 38 €/h. Asian käsittelyyn on käytetty viisi tuntia, jolloin 
käsittelymaksuksi muodostuu 190 € (5 x 38 €). (YSL 527/2014, 205 
§)  
 
Muutoksenhaku 
Ympäristönsuojelulain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää 
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tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemän 
päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös toimitetaan 
hakijalle postitse tavallisena kirjeenä. Valitusosoitus on liitteenä. 
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa 
järjestyksessä kuin pääasiasta. 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VAPAUTUSHAKEMUS VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ 
HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JÄTEVESIVERKOSTOON /  
103-402-5-59 
 
Tekn. ltk 97 §    Kiinteistön omistaja on hakenut vesihuoltolain mukaista vapautusta  
Liite 4  velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan jätevesiverkostoon. 
  Kiinteistö 103-402-5-59 sijoittuu Humppilan kunnan  
  viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnanhallitus 
  on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-
  alueelle.  
 

Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Kiinteistön jätevedet 
johdetaan kahden saostussäiliön kautta ojaan. 
 
Lainsäädäntö  
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain 
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019: 10 §, 11 § 
 
Asian käsittely 
Hakemuksesta on saatu lausunnot Humppilan kunnan 
viemärilaitokselta 27.4.2020 sekä 8.6.2020 Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymältä.  
 
Humppilan kunnan viemärilaitos on todennut, että kiinteistölle ei ole 
perustetta myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin 
liittämisestä. 
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on lausunnossaan 
todennut, että vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan 
myöntää, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja 
käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.  
 
Päätösehdotus 
Tekninen lautakunta ei myönnä kiinteistölle 103-402-5-59 
vapautusta Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. 
 
Perustelu 
Kiinteistön liittymisen verkostoon ei katsota muodostuvan 
kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi. Perustelut, asian käsittelyyn 
liittyvät lausunnot ja kiinteistön tiedot on esitetty tarkemmin 
liitteessä.  
 
Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen,  
puh. 050 564 0049 
 

  



HUMPPILAN KUNTA   PÖYTÄKIRJA         20 (43) 
Tekninen lautakunta   17.6.2020 
       
 

  

_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                      

Nimikirjaimet                                                                                                                           
  

Muutoksenhaku  
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös toimitetaan hakijalle 
saantitodistuksella. Valitusosoitus on liitteenä.  
 
Liite: Liite 4. Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus 
velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan vesihuoltolaitoksen 
jätevesiverkostoon / 103-402-5-59 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta päättää olla myöntämättä kiinteistölle 103-
402-5-59 vapautusta Humppilan kunnan viemäriverkostoon 
liittymisestä. 
 
Perustelu 
Kiinteistön liittymisen verkostoon ei katsota muodostuvan 
kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi. Perustelut, asian käsittelyyn 
liittyvät lausunnot ja kiinteistön tiedot on esitetty tarkemmin 
liitteessä (Salainen, JulkL 24.1 § 31).  

 
Muutoksenhaku  
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös toimitetaan hakijalle 
saantitodistuksella. Valitusosoitus on liitteenä.  

 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VAPAUTUSHAKEMUS VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ 
HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JÄTEVESIVERKOSTOON /  
103-402-5-148 
 
Tekn. ltk 98 §    Kiinteistön omistajat ovat hakeneet vesihuoltolain mukaista   
Liite 5  vapautusta velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan  

  jätevesiverkostoon. Kiinteistö 103-402-5-148 sijoittuu Humppilan 

  kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan  

  kunnanhallitus on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu 

  YKR-taajama-alueelle.  

 

Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Kiinteistön jätevedet 
johdetaan kolmen saostussäiliön kautta ojaan. 
 
Lainsäädäntö  
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain 
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019: 10 §, 11 § 
 
Asian käsittely 
Hakemuksesta on saatu lausunnot Humppilan kunnan 
viemärilaitokselta 27.4.2020 sekä 8.6.2020 Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymältä.  
 
Humppilan kunnan viemärilaitos on todennut, että kiinteistölle ei ole 
perustetta myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin 
liittämisestä. 
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on lausunnossaan 
todennut, että vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan 
myöntää, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja 
käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.  
 
Päätösehdotus:  
Tekninen lautakunta ei myönnä kiinteistölle 103-402-5-148 
vapautusta Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. 
 
Perustelu:  
Kiinteistön liittymisen verkostoon ei katsota muodostuvan 
kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi. Perustelut, asian käsittelyyn 
liittyvät lausunnot ja kiinteistön tiedot on esitetty tarkemmin 
liitteessä. 
 
Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 
0049 
 
Muutoksenhaku: Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös 
toimitetaan hakijalle saantitodistuksella. Valitusosoitus on liitteenä. 
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Liite: Liite 5. Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus 
velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan vesihuoltolaitoksen 
jätevesiverkostoon / 103-402-5-148 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
Tekninen lautakunta päättää olla myöntämättä kiinteistölle 103-
402-5-148 vapautusta Humppilan kunnan viemäriverkostoon 
liittymisestä. 
 
Perustelu:  
Kiinteistön liittymisen verkostoon ei katsota muodostuvan 
kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi. Perustelut, asian käsittelyyn 
liittyvät lausunnot ja kiinteistön tiedot on esitetty tarkemmin 
liitteessä (Salainen, JulkL 24.1 § 31). 
 
Muutoksenhaku: Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös 
toimitetaan hakijalle saantitodistuksella. Valitusosoitus on liitteenä. 
 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VAPAUTUSHAKEMUS VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ 
HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JÄTEVESIVERKOSTOON /  
103-402-6-36 
 

Tekn. ltk 99 §  Kiinteistön omistaja on hakenut vesihuoltolain mukaista vapautusta 

Liite 6  velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan jätevesiverkostoon. 

  Kiinteistö 103-402-6-36 sijoittuu Humppilan kunnan  

  viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnanhallitus 

  on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-

  alueelle.  

Kiinteistön rakennuksissa ei synny tällä hetkellä jätevesiä.  
 
Lainsäädäntö  
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain 
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019: 10 §, 11 § 
 
Asian käsittely 
Hakemuksesta on saatu lausunnot Humppilan kunnan 
viemärilaitokselta 27.4.2020 sekä 8.6.2020 Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymältä.  
 
Humppilan kunnan viemärilaitos on todennut, että kiinteistölle ei ole 
estettä myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin 
liittämisestä toistaiseksi. Kiinteistön vedenkulutusarvio on 0 m3 / 
vuosi. 
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on lausunnossaan 
todennut, että vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan 
myöntää, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoamisesta ja 
käsittelystä tai kuivakäymälästä ei aiheudu terveyshaittaa.  
 
Päätösehdotus:  
Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-402-6-36 toistaiseksi 
voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan 
viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on voimassa siihen asti, 
kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön 
omistus tai hallinta vaihtuu. 
 
Perustelu:  
Kiinteistön liittymisen verkostoon katsotaan muodostuvan 
kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi. Vapauttaminen ei vaaranna 
vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Perustelut, asian käsittelyyn 
liittyvät lausunnot ja kiinteistön tiedot on esitetty tarkemmin 
liitteessä. 
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Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 
0049 
 
Muutoksenhaku:  
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi 
seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös 
toimitetaan hakijalle postitse tavallisena kirjeenä. Valitusosoitus on 
liitteenä. 
 
Liite: Liite 6. Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus 
velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan vesihuoltolaitoksen 
jätevesiverkostoon / 103-402-6-36 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
   

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-6-36 
toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan 
viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on voimassa siihen asti, 
kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön 
omistus tai hallinta vaihtuu. 
 
Perustelu:  
Kiinteistön liittymisen verkostoon katsotaan muodostuvan 
kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi. Vapauttaminen ei vaaranna 
vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Perustelut, asian käsittelyyn 
liittyvät lausunnot ja kiinteistön tiedot on esitetty tarkemmin 
liitteessä (Salainen, JulkL 24.1 § 31). 
 
Muutoksenhaku:  
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi 
seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös 
toimitetaan hakijalle postitse tavallisena kirjeenä. Valitusosoitus on 
liitteenä. 
 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VAPAUTUSHAKEMUS VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ 
HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JÄTEVESIVERKOSTOON /  
103-402-6-19 
 

Tekn. ltk 100 §    Kiinteistölle on haettu vesihuoltolain mukaista vapautusta 

Liite 7  velvollisuudesta liittää kiinteistö Humppilan kunnan  

  jätevesiverkostoon. Kiinteistö 103-402-6-19 sijoittuu Humppilan 

  kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan  

  kunnanhallitus on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu 

  YKR-taajama-alueelle.  

Kiinteistöllä sijaitsee vapaa-ajan asuinrakennus. Kiinteistöllä on 
kuivakäymälä. Kertyvät jätevedet hyödynnetään pihan hoidossa.  
 
Lainsäädäntö  
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain 
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019: 10 §, 11 § 
 
Asian käsittely 
Hakemuksesta on saatu lausunnot Humppilan kunnan 
viemärilaitokselta 27.4.2020 sekä 8.6.2020 Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymältä.  
 
Humppilan kunnan viemärilaitos on todennut, että kiinteistölle ei ole 
estettä myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin 
liittämisestä toistaiseksi. Kiinteistön vedenkulutusarvio on 5 m3 / 
vuosi. 
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on lausunnossaan 
todennut, että vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan 
myöntää, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoamisesta ja 
käsittelystä tai kuivakäymälästä ei aiheudu terveyshaittaa.  
 
Päätösehdotus:  
Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-402-6-19 toistaiseksi 
voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan 
viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on voimassa siihen asti, 
kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön 
omistus tai hallinta vaihtuu. 
 
Perustelu:  
Kiinteistön liittymisen verkostoon katsotaan muodostuvan 
kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi. Perustelut, asian käsittelyyn 
liittyvät lausunnot ja kiinteistön tiedot on esitetty tarkemmin 
liitteessä. 
 
Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 
0049 
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Muutoksenhaku: Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös 
katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemän päivän kuluessa päätöksen 
lähettämisestä. Päätös toimitetaan hakijalle postitse tavallisena 
kirjeenä. Valitusosoitus on liitteenä.  
 
Liite: Liite 7. Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus 
velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan vesihuoltolaitoksen 
jätevesiverkostoon / 103-402-6-19 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 
 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

 
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-6-19 
toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan 
viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on voimassa siihen asti, 
kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön 
omistus tai hallinta vaihtuu. 
 
Perustelu:  
Kiinteistön liittymisen verkostoon katsotaan muodostuvan 
kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi. Perustelut, asian käsittelyyn 
liittyvät lausunnot ja kiinteistön tiedot on esitetty tarkemmin 
liitteessä (Salainen, JulkL 24.1 § 31). 
 
Muutoksenhaku: Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös 
katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemän päivän kuluessa päätöksen 
lähettämisestä. Päätös toimitetaan hakijalle postitse tavallisena 
kirjeenä. Valitusosoitus on liitteenä.  
 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VAPAUTUSHAKEMUS VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ 
HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JÄTEVESIVERKOSTOON /  
103-402-9-16 
 

Tekn. ltk 101 §    Kiinteistön omistaja on hakenut vesihuoltolain mukaista vapautusta 

Liite 8  kiinteistölle 103-402-9-16. Kiinteistö sijoittuu Humppilan kunnan 

  viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnanhallitus 

  on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-

  alueelle.  

Kiinteistön rakennuksissa ei synny tällä hetkellä jätevesiä.  
 
Lainsäädäntö  
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain 
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019: 10 §, 11 § 
 
Asian käsittely 
Hakemuksesta on saatu lausunnot Humppilan kunnan 
viemärilaitokselta 8.5.2020 sekä Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymältä.  
 
Humppilan kunnan viemärilaitos on todennut, että kiinteistölle ei ole 
estettä myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin 
liittämisestä toistaiseksi. Vedenkulutusarvio on 0 m3 / vuosi. 
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on lausunnossaan 
todennut, että vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan 
myöntää, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja 
käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.  
 
Päätösehdotus:  
Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-402-9-16 toistaiseksi 
voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan 
viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on voimassa siihen asti, 
kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön 
omistus tai hallinta vaihtuu. 
 
Perustelu:  
Kiinteistön liittymisen verkostoon katsotaan muodostuvan 
kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi. Vapauttaminen ei myöskään 
vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Perustelut, asian käsittelyyn 
liittyvät lausunnot ja kiinteistön tiedot on esitetty tarkemmin 
liitteessä. 
 
Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 
0049 
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Muutoksenhaku: Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös 
katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemän päivän kuluessa päätöksen 
lähettämisestä. Päätös toimitetaan hakijalle postitse tavallisena 
kirjeenä. Valitusosoitus on liitteenä.  
 
Liite: Liite 8. Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus 
velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan vesihuoltolaitoksen 
jätevesiverkostoon / 103-402-9-16 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 
 
 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-9-16 
toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan 
viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on voimassa siihen asti, 
kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön 
omistus tai hallinta vaihtuu. 
 
Perustelu:  
Kiinteistön liittymisen verkostoon katsotaan muodostuvan 
kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi. Vapauttaminen ei myöskään 
vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Perustelut, asian käsittelyyn 
liittyvät lausunnot ja kiinteistön tiedot on esitetty tarkemmin 
liitteessä (Salainen, JulkL 24.1 § 31). 
 
Muutoksenhaku: Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös 
katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemän päivän kuluessa päätöksen 
lähettämisestä. Päätös toimitetaan hakijalle postitse tavallisena 
kirjeenä. Valitusosoitus on liitteenä.  
 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VAPAUTUSHAKEMUS VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ 
HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JÄTEVESIVERKOSTOON /  
103-402-5-112 
 
Tekn. ltk 102 §    Kiinteistön omistaja on hakenut vesihuoltolain mukaista vapautusta 

Liite 9  velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan jätevesiverkostoon. 

  Kiinteistö 103-402-5-112 osoitteessa sijoittuu Humppilan kunnan 

  viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnanhallitus 

  on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-

  alueelle.  

Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Kiinteistön jätevedet 
johdetaan kolmen saostussäiliön kautta ojaan. 
 
Lainsäädäntö  
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain 
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019: 10 §, 11 § 
 
Asian käsittely 
Hakemuksesta on saatu lausunnot Humppilan kunnan 
viemärilaitokselta 8.5.2020 sekä 8.6.2020 Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymältä.  
 
Humppilan kunnan viemärilaitos on todennut, että kiinteistölle ei ole 
perustetta myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin 
liittämisestä. 
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on lausunnossaan 
todennut, että vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan 
myöntää, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja 
käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.  
 
Päätösehdotus:  
Tekninen lautakunta ei myönnä kiinteistölle 103-402-5-112 
vapautusta Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. 
 
Perustelu:  
Kiinteistön liittymisen verkostoon ei katsota muodostuvan 
kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi. Perustelut, asian käsittelyyn 
liittyvät lausunnot ja kiinteistön tiedot on esitetty tarkemmin 
liitteessä 
 
Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 
0049 
 
Muutoksenhaku: Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös 
toimitetaan hakijalle saantitodistuksella. Valitusosoitus on liitteenä. 
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Liite: Liite 9. Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus 
velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan vesihuoltolaitoksen 
jätevesiverkostoon / 103-402-5-112 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta päättää olla myöntämättä kiinteistölle 103-
402-5-112 vapautusta Humppilan kunnan viemäriverkostoon 
liittymisestä. 
 
Perustelu:  
Kiinteistön liittymisen verkostoon ei katsota muodostuvan 
kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi. Perustelut, asian käsittelyyn 
liittyvät lausunnot ja kiinteistön tiedot on esitetty tarkemmin 
liitteessä (Salainen, JulkL 24.1 § 31). 
 
Muutoksenhaku: Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös 
toimitetaan hakijalle saantitodistuksella. Valitusosoitus on liitteenä. 
 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.  
 
 Ympäristöpäällikkö Niina Salminen poistui kokouksesta pykälän 

käsittelyn jälkeen klo 19.05. 
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VIEMÄRILAITOKSEN SOPIMUSEHTOJEN PÄIVITTÄMINEN 
 
Tekn. ltk 57 §    30.8.2009 allekirjoitetun Humppilan kunnan ja Jokioisten kunnan  
15.4.2020 vesihuoltoyhteistyösopimuksen mukaisesti Humppilan kunnan tulee 
 Liite 6 varata Jokioisten kunnalle tilaisuus lausunnon antamiseen liittyjien 

kanssa tehtävien liittymissopimusehtojen ehdoista. Liitteenä 
ehdotus päivitetyiksi sopimusehdoiksi. 

 
 
Valmistelija:  Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 
 Tekninen lautakunta 
 

1) varaa Humppilan kunnan ja Jokioisten kunnan välisen 
vesihuoltoyhteistyösopimuksen mukaisesti Jokioisten kunnalle 
tilaisuuden lausunnon antamiseen liitteen mukaisista 
sopimusehdoista; ja 

 
2) pyytää Jokioisten kuntaa toimittamaan mahdollisen lausunnon 

pe 29.5.2020 mennessä. 
 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 
   --- --- --- 
 
Tekn.ltk.  103 § Jokioisten kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan 25 § /  
Liite 10  20.5.2020 päättänyt lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista 

Humppilan kunnan viemärilaitoksen liittymis- ja 
käyttösopimusehtoihin. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus 

esittää liitteenä olevat liittymis- ja käyttösopimusehdot 

hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle. 

 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 

 
Tekn. ltk 104 §     

- Investointilupa viemäriverkon kunnostamiseen khall 59 § / 
6.4.2020 

 
- Laajojen väestöoikeuksen myöntäminen häiriö- ja 

poikkeustilanteita varten khall 77 § / 20.4.2020 
 

- Humppilan Riviera -hankkeen investointilupa khall 89 § / 
5.5.2020 

 

- Aluehallintoviraston liikuntapaikka-avustuspäätös 29.5.2020 
koskien Humppilan Riviera –hanketta 

 

- Museoviraston päätös paikallismuseon hankeavustuksesta 
21.4.2020 
 

- Kunnanviraston sulkeminen kesällä 2020 khall 96 § / 18.5.2020 
 

- Koronarajoitusten purkaminen Humppilan kunnassa khall 97 § / 
18.5.2020 

 

- Muistio 5.5.2020 kiinteistölle 103-403-5-84 koskien jätevesien 
käsittelyä 

 
 
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  105 §    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. 
 

 

 

  



HUMPPILAN KUNTA   PÖYTÄKIRJA         34 (43) 
Tekninen lautakunta   17.6.2020 
       
 

  

_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                      

Nimikirjaimet                                                                                                                           
  

TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA 

 
Tekn. ltk  106 §     Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-toukokuun 2020 

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

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

Päätös:   Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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KAAVATEIDEN RAKENTAMISEN JA PERUSKORJAUKSEN INVESTOINTILUPA 
 
 
Tekn.ltk.  107 § Tekninen lautakunta päättää hallintosäännön mukaan 

toimialaansa kuuluvien töiden suunnittelusta ja toteuttamisesta, 
mikäli niiden kustannusarvio ei ylitä valtuuston vahvistaman 
talousarvion raameja tai kunnanhallituksen vahvistamaa 
euromäärää. 

 
   Kaavateiden rakentamiseen ja tarvittavaan peruskorjaukseen on 

varauduttu vuoden 2020 talousarviossa. Investointi kattaa myös 
Kauppilantien sillan uudelleenrakentamisen. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

Lautakunta päättää 
 
1) hyväksyä kaavateiden rakentamisen ja tarvittavien 

peruskorjausten toteuttamisen; ja 
 

2) pyytää kunnanhallitusta myöntämään kaavateiden 
rakentamiseen ja tarvittavaan peruskorjaukseen 
investointiluvan. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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KAUPPAKULMAN JA KIRJASTON PERUSKORJAUKSEN INVESTOINTILUPA 
 
 
Tekn.ltk. 108 § Tekninen lautakunta päättää hallintosäännön mukaan 

toimialaansa kuuluvien töiden suunnittelusta ja toteuttamisesta, 
mikäli niiden kustannusarvio ei ylitä valtuuston vahvistaman 
talousarvion raameja tai kunnanhallituksen vahvistamaa 
euromäärää. 

 
   Kauppakulman ja kirjaston vesikattojen peruskorjaukseen on 

varauduttu vuoden 2020 talousarviossa.  
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

Lautakunta päättää 
 
3) hyväksyä Kauppakulman ja kirjaston vesikattojen 

peruskorjauksen toteuttamisen; ja 
 

4) pyytää kunnanhallitusta myöntämään tähän investointiluvan. 
 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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SAINIONTIEN TIEKUNNAN HAKEMUS LIIKENNEMERKIN ASETTAMISEKSI 
 
Tekn.ltk. 109 § Tekninen lautakunta päättää hallintosäännön 25 § mukaan 
Liite 11  liikennemerkin ja liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta alueelle, 

jolla kunta on tienpitäjänä ja antaa suostumuksen liikennemerkin 
asettamiseen silloin, kun kunta ei ole tienpitäjänä. Sainiontien 
tiekunta on kokouksessaan 16.11.2019 päättänyt tutkia 
mahdollisuutta tie päättyy -liikennemerkin asettamiseksi Antintien 
ja Sainiontien alkuun. 

 
   Kunta on päättänyt kokouksessaan 79 § / 20.5.2020 myöntää 

Sainiontien yksityistielle yksityistieavustusta, koska Sainiontien 
yksityistie on täyttänyt avustuksen myöntämiselle asetetut 
kriteerit. Yksityistielain 85 § mukaisesti tien käyttämistä muuhun 
kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa 
kieltää tai tietä sulkea sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. 

 
   Sainiontien ja Antintien välissä olevaa läpikulkumahdollisuutta ei 

enää ole tien kunnosta johtuen, mutta vanha läpikulkuyhteys 
näkyy edelleen kartta- ja navigointisovelluksissa. Tämä saattaa 
vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen toimintaa, minkä vuoksi 
tieyhteyden puuttuminen tulee merkitä umpitie TK-651 -
liikennemerkein molemmista ajosuunnista. Tiehallinnon ohjeen 
mukaisesti merkin tarkoituksena on kertoa tienkäyttäjälle 
etukäteen, että kyseistä tietä ei voi ajaa pidemmälle, vaan se 
päättyy joko rakenteellisesti tai ajokieltoon, ja merkkiä voidaan 
käyttää sellaisen tien varrella, jolta ei ole läpiajomahdollisuutta tai 
ennen tällaisen tien risteystä. 

 
   Sainiontien tiekunnan hallitsema tie päättyy kiinteistölle Innala 

103-401-1-859. Rasitteita Sainiontien ja Antintien välistä 
läpikulkuyhteyttä varten ei ole perustettu yksityistien varrella 
oleville kiinteistöille. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

Tekninen lautakunta päättää 
 
1) antaa Sainiontien tiekunnalle suostumuksen asettaa umpitie 

TK-651 -liikennemerkin tiekunnan hallinnassa olevalle 
tieosuudelle; ja 

2) antaa Antintien ylläpidosta vastaavalle taholle suostumuksen 
asettaa umpitie TK-651 -liikennemerkin Antintien tieosuudelle. 
 

   Liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot tulee toimittaa Väylän  
   Digiroad -järjestelmään. 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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OSOITTEENMUUTOS TÖRMÄLÄNTIE 10,20 JA 21 
 
Tekn. ltk 110 §    Törmäläntiellä sijaitsevan kiinteistön 103-406-5-11 Syrjänen 

osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty  
Venäjä. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä 
osoite Törmäläntie 10 mm. vesilaskutuksessa.  
 

 Törmäläntiellä sijaitsevan kiinteistön 103-406-1-23 Aittala osoite 
puuttuu Maanmittauslaitoksen rekisteristä. Kiinteistöllä on kuitenkin 
ollut vakiintuneessa käytössä osoite Törmäläntie 20 mm. 
vesilaskutuksessa.  
 
Törmäläntiellä sijaitsevan kiinteistön 103-406-5-11 Masti osoitteeksi 
Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Venäjä. Kiinteistöllä on 
kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite Törmäläntie 25 mm. 
vesilaskutuksessa. Koska 25 on myös viereisen kiinteistön 103-
406-1-130 osoite, tulee kiinteistölle määrittää eri osoite.  

 
Virheellinen tai puuttuva osoite saattaa vaikeuttaa mm. 
pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi 
osoitteet on tarpeellista oikaista. 
 

   
Valmistelija:  Tekninen sihteeri: 

1) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-406-5-11 
Syrjänen osoitteeksi Törmäläntie 10. 
 

2) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-406-1-23 
Aittala osoitteeksi Törmäläntie 20. 
 

3) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-406-5-11 Masti 
osoitteeksi Törmäläntie 21. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

 
1) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-406-5-11 

Syrjänen osoitteeksi Törmäläntie 10. 
 

2) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-406-1-23 
Aittala osoitteeksi Törmäläntie 20. 
 

3) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-406-5-11 Masti 
osoitteeksi Törmäläntie 21. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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ESKO SAHAN LIHASIKALAN RAKENNUSLUPA  
 
Tekn. ltk 111 §    Esko Saha on jättänyt rakennuslupahakemuksen sikalan  

Liite 12 laajentamiseksi ja kahden lietesäiliön rakentamiseksi Koiviston 

kylään Koskelan tilalle 103-403-28-2. Tilan pinta-ala on 95,38 

hehtaaria ja alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa. 

Suunnitellun laajennuksen pinta-ala on 1604,5 m2 ja kahden 

lietesäiliön tilavuudet molempien osalta 1143 m3. Kerrosluku on 1. 

Naapurien kuuleminen on suoritettu, naapureilla ei ole 

huomautettavaa. 

Rakennuslupa-asiakirjat ovat oheismateriaalina. 

 

   
Valmistelija:  Rakennustarkastaja Raimo Huotelin p. 03 4141 5325 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

 
Tekninen lautakunta päättää myöntää Esko Sahalle rakennusluvan 
lihasikalan laajentamiseksi ja kahden lietesäiliön rakentamiseksi 
Koiviston kylään Koskelan tilalle 103-403-28-2 liitteenä 12 olevan 
rakennuslupapäätösehdotuksen mukaisesti. 
 

 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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MUUT ASIAT 

Tekn. ltk 112 §    Tuotiin tiedoksi seuraavat asiat 

- kunnan taloyhtiöiden vuokra-asuntojen vuokraustoiminnan 

järjestäminen; 

- Salen viereisen leikkikentän aitaamisen toteuttaminen; 

- Koivukummun päiväkodin mahdollisten purkamiskustannusten 

selvittäminen; 

- Kätöntien niittotöiden järjestäminen; sekä 

- Koivistonlammin ja Koivistonsuon hydrogeologinen tarkastelu 

11.6.2020 / Humppilan Vesihuolto Oy 

 

Päätös:  Tekninen lautakunta 

1) merkitsi tiedoksi edellä mainitut asiat;  

 

2) päätti, että teknisen johtaja valtuutetaan selvittämään 

Koivukummun päiväkodin purkamiskustannukset ja 

toimenpiteen vaikutukset kunnan talouteen; sekä 

 

3) päätti, että julkaistaan yleinen tiedote koskien Humppilan 

Rivieraa. 
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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 91, 92, 94, 95, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla:  
Pykälät 93, 109, 110 
 

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 93, 109, 110 
 
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. 

VALITUSOSOITUS 
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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 97, 98, 99, 100, 101, 102, 111 

 

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 96 

 

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

