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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. päivänä elokuuta 2020 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Kisakuja 2  

§ LIITE KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

113  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

114  Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 

115 1 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien 
jätevesiverkostoon liittymistä koskevaa vapautushakemuspäätöstä 

116  Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien Humppila-
Urjalan tuulivoimaosayleiskaava-alueella sijaitsevia tuulivoimaloita 
nro 7 ja 10 

117 2 Kiinteistön 103-405-1-163 konehallin rakennuslupa 

118  Tiedoksi merkittävät asiat 

119  Viranhaltijapäätökset 

120 3,4 Teknisen hallinnon osavuosikatsaus ja talouden seuranta 
 

121 5 Syyskatselmus vuonna 2019 

122  Syyskatselmus vuonna 2020 

123 6 Metsänhoidolliset toimenpiteet 

124  Jätevesipumppaamoiden huoltosopimusten kilpailutus 

125  Selvitys Koivukummun purkamisesta aiheutuvista kustannuksista 

126  Kunnanviraston investoinnit 

127  Osoitteenmuutos Kangasniementie 325, 327a, 327b, 327c, 327d, 
327e, 327f, 327g, 327h, 340 ja 344 

128  Muut asiat 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä 
 
26.8.2020 klo 9-15 Kunnanvirastolla 
26.8.2020 klo 12 alkaen internetsivuilla  
http://www.humppila.fi/kunta-ja-
hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/ 
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JULKIPANO- 
TODISTUS 

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle  
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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. päivänä elokuuta 2020 klo 18.00 – 21.05 

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., poistui 

kokouksesta klo 19.54. 

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 
    
§ 113 - 128 
 

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 24.8. 2020 

 
 
Outi Prehti.Vedenpää 

Tanja Uusitalo § 113-124  

Timo Nikkanen § 125-128 

PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ  

Aika ja paikka  
26.8.2020 klo 9.00 - 15.00 kunnanvirasto 
26.8.2020 klo 12 alkaen internetsivuilla  

tekninen johtaja Mari Honkonen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 
Tekn. ltk 113 § 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 
12.8.2020 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 114 § 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 Outi 
Prehti-Vedenpää ja Tanja Uusitalo. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
keskiviikkona 26.8.2020 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 – 
15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 2.9.2020, 
jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

   
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi 

Prehti-Vedenpää ja Tanja Uusitalo. 
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HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN  
JÄTEVESIVERKOSTOON LIITTYMISTÄ KOSKEVAA VAPAUTUSHAKEMUSPÄÄTÖSTÄ 
 
 
Tekn. ltk  115 §    Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa lausuntopyynnössään 
Liite 1 4.8.2020 teknistä lautakuntaa antamaan lausunnon 

jätevesiverkostoon liittymisen vapaushakemuspäätöksestä tehdyn 
valituksen johdosta. Lausunto ja muut asiakirjat on toimitettava 
hallinto-oikeudelle 7.9.2020 mennessä. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 
 Tekninen lautakunta päättää 
 

1) antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteen 1 
selostusosassa olevan lausunnon valituksesta, joka koskee 
teknisen lautakunnan päätöstä 17.6.2020 § 102; ja 
 

2) että liitettä 1 ei julkisteta (laki viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta 24 §). 
 

 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN HUMPPILA-
URJALAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA-ALUEELLA SIJAITSEVIA 
TUULIVOIMALOITA NRO 7 JA 10 
 
 
Tekn. ltk  116 §     Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa lausuntopyynnössään 

24.7.2020 teknistä lautakuntaa antamaan lausunnon Humppila-
Urjalan tuulivoimaosayleiskaava-alueella sijaitsevien 
tuulivoimaloiden nro 7 ja 10 rakennusluvista tehtyjen valitusten 
johdosta. 

 
 Johtavan rakennustarkastaja on 30.1.2020 1 § ja 2 § päätöksillään 

myöntänyt rakennusluvan tuulivoimaloiden nro 7 ja nro 10 
rakentamiseksi. Humppilan kunnan tekninen lautakunta on 
20.5.2020 76 § ja 77 § päätöksillään hylännyt allekirjoittaneiden 
17.2.2020 tekemän oikaisuvaatimuksen. Hämeenlinnan hallinto-
oikeus kehottaa antamaan toimitetun valituksen johdosta 
lausunnon 31.8.2020 mennessä. 
 
Valituksen ovat allekirjoittaneet viiden kiinteistön omistajat. 
Vastaavat kiinteistöt kuin oikaisuvaatimuskäsittelyssä.  
 
Melu- ja välkevaikutukset on esitetty kokonaisuutena, joka koostuu 
viiden voimalan vaikutuksista.  
 
Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä ilmenee tuulivoimalan nro 7 osalta 
tarkastellun, että Numerolan melu- ja välkeselvityksen mukaan 
kaksi kiinteistöä, 103-402-3-92 (L6) ja 103-406-1-335 (V8), 
asettuvat tuulivoimalan mahdolliselle vaikutusalueelle ja ovat näin 
ollen MRL 192 § mukaisesti osallisia. 
 
Vastaavasti tuulivoimalan nro 10 osalta Numerolan melu- ja 
välkeselvityksen mukaan yksi kiinteistö, 103-402-3-92 (L6) ulottuu 
mahdolliselle vaikutusalueelle ja on näin ollen MRL 192 § 
mukaisesti osallinen. Esitetyn mukaan muille kiinteistöille ei ilmenisi 
tuulivoimalasta nro 7 ja nro 10 vaikutuksia, eivätkä näin olisi 
osallisia. 
 
Tuulivoimaloiden soveltuvuus, sijainti ja etäisyydet toisistaan on 
ratkaistu Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaavassa. 
Osayleiskaavassa mainitaan, että kaavaa saa käyttää 
tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena. Tuulivoimala sijoittuu 
hakemuksessa osayleiskaavan mukaisesti. Ympäristövaikutusten 
arviointi on tehty tuulivoimayleiskaavan laatimisen yhteydessä. 

 
Tuulivoimaloiden lähialueen kiinteistöt ovat kookkaita, hehtaarien 
kokoisia. Tällöin koko kiinteistö ei ole asumiskäyttötarkoituksen 
mukaista oleskelu- tai piha-aluetta. Käyttötarkoituksen mukaisen 
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piha-/ oleskelualueen rajan määrittäminen ei ole näin isoilla 
rakennuspaikoilla yksiselitteisestä, joten valmistelussa esitetyt 
havainnollistavat etäisyydet tuulivoimalasta on mitattu 
pääkäyttötarkoituksen mukaiseen rakennukseen (asuinrakennus, 
vapaa-ajan asunto). 

 
Tavanomaisesti rakentamisessa on useita yksityiskohtaisia 
detaljeja. Hakemusasiakirjoista aiottu lapatyyppi ei ilmene.  
Lupaviranomaisen on voitava luottaa laadittuihin selvityksiin ja 
siihen, että hanke toteutetaan selvitetyn ja esitetyn mukaisena, ja 
hanke täyttää sille asetetut määräykset. 
 
Numerolan selvityksessä mainitaan käytetyn voimalavalmistajan 
esittämää maksimiäänitehotasoa, joka on selvityksen mukaan 
ympäristöministeriön mallinnusohjeistuksen mukainen melupäästön 
takuuarvo. 
 
Voimalavalmistajan mukaan sen voimala ei aiheuta 
amplitudimodulaatiota, josta syystä siihen liittyvää sanktiota ei ole 
käytetty melumallinnuksessa. 
 
Tuulivoimala osayleiskaavassa loma-asunnon yöaikaiseksi 
ulkomelutaso arvoksi on määritetty 35 db. Meluselvityksessä 
todetaan kyseisen arvon ylittäviä kiinteistöjä löytyvän. 
Osayleiskaavan määräyksessä melutason arvot ovat määrittyneet 
silloisen valtioneuvoston päätöksen mukaisesti (993/1992). 
Kaavavalmistelun jälkeen, kaavan oikeuskäsittelyiden aikana, 
valtioneuvosto on asetuksella 1107/2015 säätänyt tuulivoimaloiden 
loma-asunnon ulkomelutason yöaikaiseksi ohjearvoksi 40 db. 
Havainnollistuksena on tuotu esiin selkeän kuiskauksen äänen 
tason olevan 30 - 40 db ja normaalin puheen 60 - 70 db. 
Rakennukset, riippuen rakentamistavastaan, osaltaan eristävät 
ulkoista ääntä. Voimassa olevan ja yksinomaan tuulivoimaloita 
koskevan asetuksen arvojen käyttämistä vertailuarvoina, voidaan 
pitää ja hyväksyä vähäisenä poikkeamisena 
osayleiskaavamääräyksestä (MRL 175 §). 
 
Suomessa ei ole määritelty välkevaikutuksille raja-arvoja tai 
suosituksia. Numerolan Oy:n selvityksen ja Ympäristöministeriön 
ohjeen 5/2016 mukaan välkearvioinnissa suositeltava käyttää 
apuna muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta. 
Todellisten välketuntien (Real Case) raja-arvo Saksassa on 8 h ja 
Tanskassa 10h. Ruotsissa vastaava suositusarvo on enintään 8 h 
ja 30 minuuttia päivässä. Numerolan selvityksessä analysoitu 
välkevaikutus todellista odotetavissa olevaa välketuntimäärää, ja 
käyttävät suunnitteluohjearvona 8 tai 10 h. 
 



HUMPPILAN KUNTA   PÖYTÄKIRJA         8 (26) 
Tekninen lautakunta   19.8.2020 
       
  

 

_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                      

Nimikirjaimet                                                                                                                           
 

Välkemallinnuksen ylittävistä kiinteistöistä luvan hakija tuo 
vastineessa esiin kyseisen alueen aiemman KHO:n 33/ 2017 
päätöksen, jossa todetaan mm.: näkemäanalyysin mukaan 
tuulivoimalat eivät olisi nähtävissä välkkeen ylittävillä kiinteistöillä, 
jolloin välke on todellisuudessa vähäisempää. Myöskään 
välkemallinnuksessa ei huomioida suojaavaa puustoa eikä 
rakennuksia. Ne huomioiden välkevaikutukset olisivat matalammat. 

 
Näiden voimaloiden lupapäätöksissä ei oteta kantaa aiempiin tai 
muiden alueiden lupakäsittelyihin, selvityksiin, asiakirjoihin tai 
laatijoihin, vaan lupahakemuksessa käsitellään tätä kyseisen 
tyyppistä voimalahanketta varten laadittuihin ja esitettyihin lupa-
asiakirjoihin.  
 
Muilta osin ei erikseen korostettavaa lupapäätöksessä ja 
oikaisuvaatimuksessa esiin tuotuihin seikkoihin. 

 

Valmistelija:  Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen p. 03 4141 5320 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Lautakuntaa päättää esittää hallinto-oikeudelle valituksen 
hylkäämistä seuraavin perusteluin: 
 

1) 103-406-1-54, 103-406-1-335, 103-406-1-244 ja 103-406-1-81 
eivät MRL 192 §:n mukaisesti ole osallisia ( nro 7); 

 

2) kiinteistöt 103-406-1-54 ja 103-406-1-335 eivät MRL 192 §:n 
mukaisesti ole osallisia (nro 10); ja 

 

3) asian lupapäätöksessä, oikaisuvaatimuskäsittelyssä ja em. 
käsittelyssä esiin tuoduin perustein. 

 
  

Päätös:   Päätettiin ehdotuksen mukaan.  
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KIINTEISTÖN 103-405-1-163 KONEHALLIN RAKENNUSLUPA 
 
 
Tekn. ltk  117 §    Kiinteistön 103-405-1-163 omistaja on jättänyt  
Liite 2 rakennuslupahakemuksen teräsrakenteisen konehallin 

rakentamiseksi Taipaleen kylässä Kauriinojantie 190, 31640 
Humppila. 

 
  Tilan pinta-ala on 15,1912 ha ja alueella ei ole voimassa olevaa 
  kaavaa. Suunnitellun rakennuksen pinta-ala on 1069 m2, tilavuus 
  10300 m3. Rakennuksen kerrosluku on 1. 
 
  Naapurien kuuleminen on suoritettu eikä naapureilla ollut  
  huomautettavaa. Suunnitelmat ovat liitteenä. 
 
  Liitteet: 
  1. Pääpiirustukset (tuodaan kokoukseen) 
  2. Karttaote 
  3. Rakennuslupapäätösehdotus 
 
  Rakennustarkastajan lausunto: 
  Rakennuslupa myönnetään päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
Valmistelija:  Rakennustarkastaja Raimo Huotelin p 040 5405486 
  Rakennusvalvonnan sihteeri Arja Malin p 050 413 1178 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
   

Lautakunta päättää myöntää rakennusluvan 103-2020-26 liitteenä 
olevan lupapäätösehdotuksen mukaisesti seuraavin muutoksin: 
lupaehtoihin lisätään ’Alkusammutuskalustoksi hyväksytään 
vähintään yksi seinätelineeseen sijoitettu ja havaittavasti merkitty 6 
kg/27A 144B käsisammutin alkavaa 300 m2 kohti. 
Poistumisreittiopasteet toteutettava SM:n asetuksen 805/2005 
mukaisesti. Poistumisreittiopasteiden tulee olla valaistut ja 
sähköverkkoon kytketyt. Alkusammutuskalusto, 
poistumisreittiopasteet ja savunpoisto Kanta-Hämeen 
pelastuslaitoksen lausunnon mukaisesti.’ 
 

 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 
 

  



HUMPPILAN KUNTA   PÖYTÄKIRJA         10 (26) 
Tekninen lautakunta   19.8.2020 
       
  

 

_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                      

Nimikirjaimet                                                                                                                           
 

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
 
Tekn. ltk 118 §     

- vanhusneuvosto 25.5.2020 esteettömyyskartoitus 2020 
 

- khall 29.6.2020/126 § kaavateiden rakentamisen ja 
peruskorjauksen investointilupa 
 

- khall 29.6.2020/127 § Kauppakulman ja kirjaston 
peruskorjauksen investointilupa 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi 
saaduksi. 

  
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 
 

  



HUMPPILAN KUNTA   PÖYTÄKIRJA         11 (26) 
Tekninen lautakunta   19.8.2020 
       
  

 

_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                      

Nimikirjaimet                                                                                                                           
 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
 
Tekn. ltk  119 §    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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TEKNISEN HALLINNON OSAVUOSIKATSAUS JA TALOUDEN SEURANTA 
 
 
Tekn. ltk  120 §     Lautakuntien alaisilla osastoilla on valtuustoon nähden sitovana  
Liitteet 3 ja 4 esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Teknisen 

lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutumineen 
sekä teknisen lautakunnan toteutumavertailu ajalta tammi-kesäkuu 
2020 ovat liitteinä. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 
osavuosikatsauksen ja toteutumavertailun tammi-kesäkuulta 2020. 
 
 

Päätös:   Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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SYYSKATSELMUS VUONNA 2019 
 
 
Tekn. ltk  97 § MRL 167 §:n mukaisesti ” – Kunnan määräämä viranomainen 
18.9.2019  osaltaan valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä 

puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän 
kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset. – ”, minkä lisäksi 
rakennuksen kunnossapidosta säädetään MRL 166 §:ssä. 

 
 Katselmus koskee kunnan alueen yleistä viihtyvyyttä ja hyvää 

kuntakuvaa. 
 

Lautakunnan kokouksessa 21.8.2019 sovittiin syyskatselmuksen 
ajankohdan määrittämisestä syyskuun kokouksessa. 

   
Esitys:  Tekninen johtaja: 
  Tekninen lautakunta päättää, että 

1) katselmuksesta tiedotetaan lehdessä syyskuussa; 
2) lautakunta nimeää katselmuksen osallistujat ja määrittää 

alueen, jolla katselmus suoritetaan; ja 
3) katselmukseen osallistuu myös rakennustarkastaja. 

 
Päätös: Katselmus suoritetaan Humppilan asemakaava-alueella sekä 

tarvittaessa esille tulevissa kohteissa ajalla 8.10.2019. Lautakunta 
päätti valita katselmuksen osallistujiksi Vesa-Pekka Hirviojan, Riitta 
Nokkalan, Outi Prehti-Vedenpään ja Juha Laaksosen sekä teknisen 
hallinnon edustajaksi Matti Saarenmaan. 

 
 --- --- --- 
 
Tekn. ltk 119 §    Lautakunnan edustajat Juha Laaksonen, Vesa-Pekka Hirvioja, Outi  
30.10.2019 Prehti-Vedenpää ja Riitta Nokkala sekä rakennusmestari Matti 

Saarenmaa suorittivat syyskatselmuksen Humppilan kunnan 
alueella 8.10.2019. Katselmuskohde- ja toimenpidelistaus tuodaan 
lautakuntaan oheismateriaalina. 

 
Valmistelija:  Rakennusmestari: 

Tekninen lautakunta käy läpi katselmuskohde- ja 
toimenpidelistauksen.  

   
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

Tekninen lautakunta päättää lähettää kirjallisen kehotuksen 
oheismateriaalissa lueteltujen kiinteistöjen omistajille. 
 

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 
  --- --- --- 
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Tekn. ltk 121 §    Kirjalliset kehotukset lähetettiin kiinteistöomistajille 12/2019.  
Liite 5 Kehotuksissa kerrottiin teknisen lautakunnan 8.10.2019 

suorittamasta syyskatselmuksesta sekä toimenpiteet, jotka piti 
suorittaa 31.5.2020 mennessä. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää  
 
1) suorittaa kiinteistökohtaiset toimenpiteet liitteen mukaisesti; ja 
 
2) että liitettä 5 ei julkisteta. 
 
 

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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SYYSKATSELMUS VUONNA 2020 

 
Tekn. ltk  122 § MRL 167 §:n mukaisesti ” – Kunnan määräämä viranomainen
  osaltaan valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä 

puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän 
kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset. – ”, minkä lisäksi 
rakennuksen kunnossapidosta säädetään MRL 166 §:ssä. 

 Katselmus koskee kunnan alueen yleistä viihtyvyyttä ja hyvää 
kuntakuvaa. 

   
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

  Tekninen lautakunta päättää, että 

1) katselmuksesta tiedotetaan ilmoitustaululla syyskuussa; 
 

2) lautakunta nimeää katselmukseen osallistujat ja 
pöytäkirjanpitäjän; 
 

3) määrittää alueen, jolla katselmus suoritetaan; ja 
 

4) katselmukseen osallistuu myös rakennustarkastaja. 
 

Päätös: Katselmus suoritetaan Humppilan asemakaava-alueella sekä 

tarvittaessa esille tulevissa kohteissa ajalla 14. – 30.9.2020. 

Lautakunta päätti valita katselmuksen osallistujiksi puheenjohtaja 

Juha Laaksosen sekä jäsenet Kari Aholan, Timo Nikkasen ja Riitta 

Nokkalan, tekninen johtaja Mari Honkosen sekä rakennustarkastaja 

Raimo Huotelinin. Katselmuksesta tiedotetaan Forssan lehdessä 

sekä ilmoitustaululla. 
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METSÄNHOIDOLLISET TOIMENPITEET 
 
 
Tekn. ltk  123 § Metsänhoidollisten toimenpiteiden suorittaminen on kirjattu vuoden  
Liite 6 2020 talousarvioon. Metsänhoitoyhdistys Loimijoen selvitys 

metsänhoidollisista toimenpiteistä tuodaan kokoukseen 
oheismateriaalina. 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

  Tekninen lautakunta päättää 

1) merkitä tiedoksi selvityksen metsänhoidollisista toimenpiteistä; 

 

2) määritellä alueet, joiden osalta pyydetään tarjoukset 

metsänhoidollisista toimenpiteistä; ja 

 

3) valtuuttaa teknisen johtajan hyväksymään 

tarjouspyyntöehdotuksen.  

 

Päätös: Lautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan selvityksen 

metsänhoidollisista toimenpiteistä. Metsänhoidollisista 

toimenpiteistä pyydetään tarjoukset Kirkkoharjun alueelta 

puistohakkuuna ja Ala-Paavolan alueelta harvennushakkuuna. 

Saapuneet tarjoukset käydään läpi lautakunnan kokouksessa. 
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JÄTEVESIPUMPPAAMOIDEN HUOLTOSOPIMUSTEN KILPAILUTUS 
 
 
Tekn.ltk.  78 § 20.5.2020 Jätevesipumppaamoiden nykyinen huoltosopimus on tehty  
Liite 8  aiemmin ajalle 2017-2019, minkä jälkeen sopimus on jatkunut 

toistaiseksi voimassaolevana. Nykyinen voimassaoleva sopimus 
tuodaan kokoukseen oheismateriaalina. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
   Tekninen lautakunta käy läpi kilpailutusasiakirjat ja päättää 

kilpailuttaa liitteessä lueteltujen jätevesipumppaamoiden 
huoltosopimukset seuraavasti: 

 
Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö 
julkaistaan Forssan lehdessä, kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 
ja kotisivulla. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa Humppilan 
kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset osoitetaan 
tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen 
lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai 
sähköisesti kirjaamo@humppila.fi ke 5.8.2020 mennessä. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 
   --- --- --- 
 

Tekn. ltk  124 §  Jätevesipumppaamoiden huoltosopimuksen kilpailutukseen 
pyydettiin tarjouksia 5.8.2020 mennessä. Tarjouksia saapui 
määräaikaan mennessä 1 kpl. Tarjous tuodaan lautakunnan 
kokoukseen oheismateriaalina. 

 
 Kilpailutus on toteutettu avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö on 

julkaistu Forssan lehdessä, kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja 

kotisivulla. Tarjousasiakirjat ovat olleet saatavissa Humppilan 

kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Hankinta on kansalliset 

kynnysarviot alittava pienhankinta. 

 Hankinta on hankintalain 25 §:n kansallisen kynnysarvon alittava 
pienhankinta, joka on hankintalain soveltamisalan ulkopuolella. 
Pienhankintoihin sovelletaan hallinnon yleisiä oikeusperiaatteita ja 
ne kilpailutetaan kunnan hankintaohjeiden mukaisesti. 

 
  

mailto:kirjaamo@humppila.fi
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Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 
  Tekninen lautakunta päättää 

1) merkitä tietoonsa saapuneen tarjouksen; ja 

 

2) päättää keskeyttää hankinnan ja hylätä saapuneen tarjouksen 

perusteella, että ei saavutettu mahdollisuutta tehdä vertailua 

tarjousten välillä ja siten valita kokonaistaloudellisesti edullisinta 

tarjousta. 
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SELVITYS KOIVUKUMMUN PURKAMISESTA AIHEUTUVISTA KUSTANNUKSISTA  

 

Tekn. ltk  125 § Tekninen lautakunta valtuutti kokouksessaan 17.6.2020/112 §  
teknisen johtajan selvittämään Koivukummun päiväkodin 
purkamiskustannukset ja toimenpiteen vaikutukset kunnan 
talouteen. 

 
  Selvitys tuodaan lautakuntaan oheismateriaalina.  
 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

  Tekninen lautakunta päättää merkitä selvityksen tiedoksi. 

 

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukana. Aloitetaan selvitys rakennuksen 

käyttöönottamiseksi. 

 

Tanja Uusitalo poistui kokouksesta klo 19.54. Timo Nikkanen toimii 

pöytäkirjan tarkastajana § 125 -128 osalta. 
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KUNNANVIRASTON INVESTOINNIT  
 
 
Tekn. ltk 43 §    Kunnan hallintosäännön 25 § mukaisesti tekninen lautakunta  
19.2.2020 päättää toimialaansa kuuluvien töiden suunnittelusta ja 

toteuttamisesta, mikäli niiden kustannusarvio ei ylitä valtuuston 
vahvistaman talousarvion raameja tai kunnanhallituksen 
vahvistamaa euromäärää. Talousarviossa kunnanviraston 
perusparantamiseen on varattu investointimäärärahoja yhteensä 
40 000 euroa (alv 0 %). 

 
 Kustannusarvioerittely kunnanviraston perusparantamisesta 

tuodaan lautakuntaan oheismateriaalina. 
 
Valmistelija:  Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 
 Tekninen lautakunta päättää toteuttaa kunnanviraston 

perusparantamisen investointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Päätös: Tekninen lautakunta 
 

1) päätti hyväksyä kunnanviraston perusparantamisen 
toteuttamisen investointisuunnitelman mukaisesti; ja 

 
2) edellytti, että hankkeita koskien pyydetään lisää tarjouksia ja 

huomioidaan mahdollisuuksien mukaan paikallisuus.  
 
 --- --- --- 
 
Tekn. ltk 126 §    Kunnanhallitus on myöntänyt kunnanviraston perusparantamiseen 

investointiluvan kokouksessaan § 46 / 2.3.2020. 
 
 Kunnanviraston perusparantamisesta on toteutettu 

kunnanhallituksen ja valtuustosalin valaistuksen sekä keittiön 
uusiminen. Valaistuksen lopulliset kustannukset olivat 9271,67 e 
(alv 0%) ja keittiön 13 747,95 e (alv 0%) sisältäen 
asbestinpurkutyön, keittiökalusteet asennettuna, sähkö- ja lvi-työt 
sekä keittiökoneet.  

 
Investointimäärärahaa on jäljellä 16 980,38 e kunnanviraston 
pääsisäänkäynnin perusparantamiseen. Perusparantamisen 
suunnittelu toteutettiin kesän 2020 aikana. Pääpaino 
perusparantamisessa on sisäänkäynnin saattaminen 
nykymääräysten mukaiseksi ja esteettömyyden toteuttaminen. 
Pääsisäänkäynnin nykyiset taso- ja porrasrakenteet puretaan ja 
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rakennustyöt aloitetaan alkaen teräsbetonilaatasta. Ulko-oven 
eteen tehdään porrasrakenteet. Nykyinen yksitasoratkaisu 
muutetaan kaksitasoiseksi esteettömyyden parantamiseksi. 
Invaluiska toteutetaan siten, että luiska asennetaan kukkalaatikon 
viereen ja rakennuksen seinusta luiskataan. Sisäänkäynnin oveen 
on suunniteltu avausautomatiikan asentaminen ja kynnykseen 
luiskaus. 
 
Kustannusarvioerittely tuodaan kokoukseen oheismateriaalina. 
Kustannusarvio ylittää investointimäärärahan n. 7500 e. 
Määrärahaa on mahdollista käyttää vähemmän muiden 
investointien yhteydessä, jolloin investointeihin varattua 
kokonaismäärärahaa ei ylitetä. Kunnanviraston perusparantamisen 
lisäksi investointimäärärahaa on varattu Kauppakulman ja kirjaston 
perusparantamiseen, Kauppilan perinnetila -hankkeeseen, 
kaavateiden rakentamiseen, teiden valaistukseen, Humppilan 
Rivieran perusparantamiseen sekä jätevesiverkoston 
rakentamiseen. 

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

1) merkitä kustannusarvion tiedoksi; ja 
 

2) pyytää kunnanhallitukselta lupaa investointimäärärahan 
ylittämiseen kunnanviraston pääsisäänkäynnin 
perusparantamisen toteuttamiseksi suunnitelmien mukaisesti. 

 

Päätös: Tekninen lautakunta päätti, että 
 

1) investointimäärärahaa ei ylitetä; ja 
 

2) kysytään uudelleen tarjouksia investointia koskien. 
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OSOITTEENMUUTOS KANGASNIEMENTIE 325, 327a, 327b, 327c, 327d, 327e, 327f, 
327g, 327h, 340 JA 344 
 
 
Tekn.ltk. 127 § Kangasniementien varressa sijaitsevien kiinteistöjen osoitteeksi 

Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Myllynkulma, tai 
kiinteistöltä on puuttunut osoitenumero. Seudullisen 
ympäristönsuojelun jätevesiselvityksen mukaan kiinteistöillä on 
kuitenkin listan mukaiset osoitteet vakiintuneessa käytössä.  

 
   Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja 

muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on 
tarpeellista oikaista. 

 
     
Valmistelija:  Tekninen sihteeri: 
 

Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistöjen osoitteet taulukon 
mukaan.  

 
 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 
   Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistöjen osoitteet taulukon  
   mukaisesti.  
  
 
Päätös:  Päätettiin esityksen mukaan. 
  

kiinteistötunnus vanha osoite uusi osoite 

103-402-1-162 Maurila Kangasniementie Kangasniementie 325  

103-402-4-80 Nikontupa Myllynkulma Kangasniementie 327 a 

103-402-4-85 Huppeli Myllynkulma Kangasniementie 327 b 

103-402-4-81 Janila Myllynkulma Kangasniementie 327 c 

103-402-4-84 Villa Otto Myllynkulma Kangasniementie 327 d 

103-402-4-83 Ruusula Myllynkulma Kangasniementie 327 e 

103-402-4-82 Touruntupa Myllynkulma Kangasniementie 327 f 

103-402-1-150 Rauhala Myllynkulma Kangasniementie 327 g 

103-402-1-152 Tirkkonen Myllynkulma Kangasniementie 327 h 

103-402-4-76 Pasinkulma Myllynkulma Kangasniementie 340 

103-402-41-21 Meinattula Kangasniementie Kangasniementie 344 
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MUUT ASIAT 

 

Tekn. ltk 128 §    Tuotiin tiedoksi seuraavat asiat 

- niittotöiden suoritus; 

 

- riista-aitojen ja pohjavedensuojauksen toteuttaminen 2-tiellä; 

ja 

 

- Lintukodon päiväkodin toiminnan siirtyminen Päivänpaisteen 

päiväkodin tiloihin ja toiminnan muutokset koskien 

Säästötalon kiinteistöä. 

 

Päätös:  Tekninen lautakunta 

1) merkitsi tiedoksi edellä mainitut asiat; ja 

 

2) päätti, että selvitetään Lintukodon alakerran vuokraaminen 

vuokra-asuntokäyttöön. 
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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 113-116, 118, 123, 125-126, 128 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla:  
Pykälät 127 
 

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 127 
 
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 124 

 

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. 
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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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_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                      

Nimikirjaimet                                                                                                                           
 

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

