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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 9. päivänä kesäkuuta 2021 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Hybridikokous, kunnanvirasto/Teams 

§ LIITE KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

80  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

81  Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 

82  Tiedoksi merkittävät asiat 

83  Viranhaltijapäätökset 

84  Teknisen hallinnon talouden seuranta 

85  Bestpark Oy:n maanvuokrasopimukseen liittyvä investointilupa 

86  Hakemus jäteveden käyttömaksusta vapautuksen tai lykkäyksen tai 
erityisperusteisen maksun hakemisesta 

87 1 Humppilan urheilupuiston huoltorakennuksen tilaohjelman hyväksyminen 

88  Muut asiat 

  Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä 
 
16.6.2021 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  
2.6.2021. Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja 

http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk 80 § 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 
2.6.2021 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja 
kunnanjohtajalle. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätös- 

                                       valtainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
 

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.  

 
 
Päätös:   
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO 
 
Tekn. ltk 81 § 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: 
 

Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka 
toimivat samalla ääntenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Outi 
Prehti-Vedenpää ja Janne Kankare. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
keskiviikkona 16.6.2021 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 
18.6.2021, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

 
 
Päätös:    
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Tekn. ltk 82 §             -     Maakaapeleiden sijoittaminen vesistöön, Koijoki, Humppila,    
   Hämeen ELY-keskuksen lausunto 26.5.2021  

 
- MARA-päätös jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, 

Järvensuontie, Humppila, Hämeen ELY-keskuksen päätös, 
10.5.2021 
 

- MARA-päätös jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, 
Lasitehtaantie 114-140, Humppila, Hämeen ELY-keskuksen 
päätös, 26.4.2021 
 

- Valitus liittyen Koivistonlammin vedenkorkeuteen ja lammen 
poistoputkeen, 15.4.2021 
o Hämeen ELY-keskuksen vastaus 30.4.2021 

 
- Ympäristö- ja/tai maa-ainesluvan mukainen vuosiraportti 2020: 

o FDM Service Oy, jätteen käsittely 
o Ilkka ja Paula Hannula, sikala 
o Heli ja Ari Mäkelä, kanala 
o Timo Pehkuri, sikala 
o Esko Saha, sikala 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi 
saaduiksi. 
 

 
Päätös:  
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Tekn. ltk 83 §    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 
oheisaineistona.  

  
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

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:   
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TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA 
 
Tekn. ltk 84 §     Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-toukokuu 2021 

tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 
toteutumavertailun tammi-toukokuulta 2021. 
 
 

Päätös:  
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BESTPARK OY:N MAANVUOKRASOPIMUKSEEN LIITTYVÄ INVESTOINTILUPA 
 
Tekn. ltk 85 §     Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 36§/20.5.2021 

Bestpark Oy:n maanvuokrasopimukseen liittyvän 45 000 euron 
investoinnin, joka huomioidaan vuoden 2021 1. 
talousarviomuutoksessa. Tekninen lautakunta päättää 
hallintosäännön mukaan toimialaansa kuuluvien töiden 
suunnittelusta ja toteuttamisesta, mikäli niiden kustannusarvio ei 
ylitä valtuuston vahvistaman talousarvion raameja tai 
kunnanhallituksen vahvistamaa euromäärää. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Bestpark Oy:n 
maanvuokrasopimukseen liittyvän investoinnin toteuttamisen.  
 
 

Päätös:  
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HAKEMUS JÄTEVEDEN KÄYTTÖMAKSUSTA VAPAUTUKSEN TAI LYKKÄYKSEN  
TAI ERITYISPERUSTEISEN MAKSUN HAKEMISESTA 
 
Tekn. ltk. 71 § Jomater Oy on toimittanut 20.4.2021 tekniselle lautakunnalle  
19.5.2021  hakemuksen koskien vapautuksen hakemista jäteveden 

käyttömaksusta. Hakemus liitteineen tuodaan lautakuntaan 
oheismateriaalina. 

 
   Humppilan kunnan hallintosäännön 25 § mukaisesti teknisen 

lautakunnan tehtäviin kuuluu sopia sekä myöntää vapautus tai 
lykkäys jäteveden käyttömaksusta sekä määrätä 
erityisperusteinen maksu. Tekninen lautakunta on linjannut 
edellä mainitun vapautuksen tai lykkäyksen sekä 
erityisperusteisen maksun hakemisesta kokouksessaan 
61§/21.4.2021. Osittaisesta tai täydellisestä maksun 
vapautuksesta ja maksun suorittamisen lykkäyksestä säädetään 
lain jätevesimaksusta 15 §:ssä. 

 
   Hakemus koskee Jomater Oy:n omistamassa rakennuksessa 

(Humppilantie 22) tapahtunutta vesivahinkoa. Jomater Oy on 
täydentänyt hakemustaan sähköpostitse 7.5.2021. Saatujen 
kirjallisten selvitysten mukaan rakennuksessa on havaittu 
vahinko 27.1.2021. Polygon Finland Oy:n lausunnon 16.3.2021 
perusteella kyseessä on vesivahinko, joka on aiheutunut 
käyttövesiputkien jäätymisestä. Lausunnon mukaan 
vuotovesimäärä on ollut 615 m3 ja vuotovesiä on päässyt 
viemäriin enintään 76,88 m3. Jomater Oy hakee täydellistä 
vapautusta jäteveden käyttömaksusta siltä osin, mikä on mennyt 
rakenteisiin. 

 
  
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Lautakunta päättää myöntää Jomater Oy:lle osittaisen 
vapautuksen jäteveden käyttömaksusta seuraavasti: 
 
1) osittainen hyvitys myönnetään hakijan kiinteistöllä 27.1.2021 

havaitun vesivahingon vuoksi jäteveden käyttömaksusta 161 
m3 osalta; ja 
 

2) osittainen hyvitys maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille 
31.5.2021. 

 
 
Perustelut: 
 
Hakemus koskien jäteveden käyttömaksusta vapauttamista tai 
lykkäystä tai erityisperusteista maksua on toimitettu tekniselle 
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lautakunnalle kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään 3 kk 
kuluessa hakemuksen perusteen ilmaantumisesta. 
Hakemukseen on liitetty päätöksentekoon vaikuttavat asiakirjat 
ja selvitykset. 
 
Saatujen selvitysten perusteella käyttövesimäärän ja viemäriin 
palautuneen vesimäärän eroavaisuus on vähäistä suurempi.  

 
Pääsääntöisesti viemäriverkostoon palautumaton vesimäärä on 
todennettava viemärilaitoksen hyväksymällä 
mittarointijärjestelmällä. Poikkeustapauksissa viemäriverkostoon 
palautumaton vesimäärä voidaan todentaa kirjallisen selvityksen 
perusteella, josta käy luotettavasti ilmi viemäriverkostoon 
palautumaton vesimäärä. Hakija on toimittanut tekniselle 
lautakunnalle tästä kirjallisen selvityksen hakemuksen liitteenä. 
 
Humppilan Vesihuolto Oy:n lausunto tukee hakijan selvitystä 
vuotovesimäärästä. Muualle kuin viemäriin menneen 
vuotovesimäärän voidaan saatujen selvitysten perusteella 
katsoa olevan n. 538 m3. 
 
Päätöksenteossa on huomioitu MRL 166 § mukainen 
huolehtimisvelvollisuus rakennuksen ja sen ympäristön 
kunnossapidosta. Humppilan Vesihuolto Oy:ltä saadun 
lausunnon mukaan verkostovuotoepäilyn vuoksi epäillyn 
vuotoalueen asiakkaille on lähetetty massatekstiviesti 26.1.2021 
klo 9.18 ja järjestelmän lokitietojen perusteella hakijalle on 
toimitettu ko. tekstiviesti onnistuneesti. Hakijalta saadun 
selvityksen perusteella rakennusta ei ole tarkastettu saapuneen 
massatekstiviestin jälkeen. Muuna aikana rakennus on 
tarkastettu n. 1-2 kk välein. Rakennuksen lämmitys on ollut 
suljettuna vahinkohetkellä. 
 
Jäteveden käyttömaksusta ei voi saada vapautusta siltä osin 
kuin hakija saa tästä rahallista korvausta muualta. Hakija on 
ilmoittanut, että hakija ei saa jäteveden käyttömaksusta 
rahallista korvausta muualta. 
 
 

Päätös: Riitta Nokkala ehdotti, että tekninen lautakunta päättää jättää 

asian pöydälle. Vesa-Pekka Hirvioja ja Erkki Ojanen kannattivat. 

 Päätettiin Riitta Nokkalan ehdotuksen mukaan. 

 
Tekn. ltk. 86 § Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 71§/19.5.2021 jättää 

asian pöydälle. Asiassa saadut lisäselvitykset tuodaan 
lautakuntaan oheismateriaalina. 
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Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Lautakunta päättää myöntää Jomater Oy:lle osittaisen 
vapautuksen jäteveden käyttömaksusta seuraavasti: 
 
1) osittainen hyvitys myönnetään hakijan kiinteistöllä 27.1.2021 

havaitun vesivahingon vuoksi jäteveden käyttömaksusta 161 
m3 osalta; ja 
 

2) osittainen hyvitys maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille 
31.6.2021 mennessä. Hyvityksen maksamisen edellytyksenä 
on, että hakijalla ei ole erääntyneitä maksuja Humppilan 
vesihuolto Oy:lle. 

 
 
Perustelut: 
 
Hakemus koskien jäteveden käyttömaksusta vapauttamista tai 
lykkäystä tai erityisperusteista maksua on toimitettu tekniselle 
lautakunnalle kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään 3 kk 
kuluessa hakemuksen perusteen ilmaantumisesta. 
Hakemukseen on liitetty päätöksentekoon vaikuttavat asiakirjat 
ja selvitykset. 
 
Saatujen selvitysten perusteella käyttövesimäärän ja viemäriin 
palautuneen vesimäärän eroavaisuus on vähäistä suurempi.  

 
Pääsääntöisesti viemäriverkostoon palautumaton vesimäärä on 
todennettava viemärilaitoksen hyväksymällä 
mittarointijärjestelmällä. Poikkeustapauksissa viemäriverkostoon 
palautumaton vesimäärä voidaan todentaa kirjallisen selvityksen 
perusteella, josta käy luotettavasti ilmi viemäriverkostoon 
palautumaton vesimäärä. Hakija on toimittanut tekniselle 
lautakunnalle tästä kirjallisen selvityksen hakemuksen liitteenä. 
 
Humppilan Vesihuolto Oy:n lausunto tukee hakijan selvitystä 
vuotovesimäärästä. Muualle kuin viemäriin menneen 
vuotovesimäärän voidaan saatujen selvitysten perusteella 
katsoa olevan n. 538 m3. 
 
Päätöksenteossa on huomioitu MRL 166 § mukainen 
huolehtimisvelvollisuus rakennuksen ja sen ympäristön 
kunnossapidosta. Humppilan Vesihuolto Oy:ltä saadun 
lausunnon mukaan verkostovuotoepäilyn vuoksi epäillyn 
vuotoalueen asiakkaille on lähetetty massatekstiviesti 26.1.2021 
klo 9.18 ja järjestelmän lokitietojen perusteella hakijalle on 
toimitettu ko. tekstiviesti onnistuneesti. Hakijalta saadun 
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selvityksen perusteella rakennusta ei ole tarkastettu saapuneen 
massatekstiviestin jälkeen. Muuna aikana rakennus on 
tarkastettu n. 1-2 kk välein. Rakennuksen lämmitys on ollut 
suljettuna vahinkohetkellä. 
 
Jäteveden käyttömaksusta ei voi saada vapautusta siltä osin 
kuin hakija saa tästä rahallista korvausta muualta. Hakija on 
ilmoittanut, että hakija ei saa jäteveden käyttömaksusta 
rahallista korvausta muualta. 
 
 

Päätös: 
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HUMPPILAN URHEILUPUISTON HUOLTORAKENNUKSEN TILAOHJELMAN 
HYVÄKSYMINEN 
 
Tekn. ltk 87 §     Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 44§/9.12.2020 lisätä  
Liite 1 talousarvion investointeihin urheilupuiston huoltorakennuksen 

rakentamisen. Alustava hankesuunnitelma tuodaan lautakuntaan 
oheismateriaalina. Hankkeen kilpailutusta varten valtuuston tulee 
hyväksyä hanketta koskeva tilaohjelma. Hankesuunnitelma ja 
muut hanketta koskevat asiakirjat päivitetään tilaohjelman 
hyväksymisen jälkeen. Toteutuvat neliömäärät riippuvat mm. 
tilojen suunnittelusta ja sijoittelusta sekä käytävätilojen ja 
teknisten laitteistojen lopullisesta määrästä. 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta päättää 
 
1) merkitä tiedoksi alustavan hankesuunnitelman; ja 

 
2) esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus esittää 

valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 
urheilupuiston huoltorakennuksen tilaohjelmaehdotuksen. 

 
Päätös:  
  

 

  



HUMPPILAN KUNTA   ESITYSLISTA  13 (13)  
Tekninen lautakunta   9.6.2021 
       
  

 

_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                      
Nimikirjaimet                                                                                                                           
  

MUUT ASIAT 
 
Tekn. ltk 88 §        
 

 


