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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18. päivänä elokuuta 2021 klo 18.00  

KOKOUSPAIKKA Hybridikokous, Urpolan kartano, Perkiöntie 14, Humppila/Teams 

§ LIITE KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

90  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

91  Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 

92  Tiedoksi merkittävät asiat 

93  Lausunnon antaminen Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle PMA-Yhtymä 
OY:n hakemuksesta 

94 1 Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten 
mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 103-404-1-42 

95 2 Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten 
mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 103-404-3-92 

96  Viranhaltijapäätökset 

97 3 Teknisen lautakunnan 2. osavuosikatsaus vuodelle 2021 

98  Kiinteistötietokannan päivitys 

99  Muut asiat 

  Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä 
 
25.8.2021 klo 12 alkaen internetsivuilla  
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lautakunta/ 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk 90 § Tekninen lautakunnan päätöksen 23.8.2017 51 § mukaan 

kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään 
sähköisenä. Kokouskutsu on mahdollista pyytää paperilla. Koska 
salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla 
yhteydellä, jaetaan ko. materiaali kokouksessa. 
 
Teknisen lautakunnan päätöksen 15.2.2012 3 §:n mukaan 
kokouskutsu lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä 
keskiviikkona. Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti tai postitettu 
11.8.2021 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.  
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO 
 
Tekn. ltk 91 § 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 Riitta 
Nokkala ja Erkki Ojanen. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
keskiviikkona 25.8.2021 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 
27.8.2021, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Tekn. ltk 92 §              -    Metsäkeskus metsänkäyttöilmoitus 6.7.2021   
 

- Hämeen hallinto-oikeus 20694/2021 3.6.2021 valitus koskien 
tekn. ltk 54§/28.4.2021 
 

- Poittensuon yksityistie maksatuspäätös Uudenmaan ELY-keskus 
3.8.2021 
 

- Muistio 4.8.2021 Hämeen Kuljetus Oy:n poikkeamisesta         
ympäristöluvan mukaisista toiminta-ajoista kiinteistöillä 103-401-
1-16, 103-401-1-17 ja 103-401-1-416 
 

- Roskaantuneen alueen selvityspyyntö, tarkastusmuistio ja 
selvitys, kiinteistöt: 

o 103-406-1-16, 103-402-6-342 ja 103-402-7-106 
 

- Purkujäteselvitys ja asbestikartoitus, 103-402-48-0 
 

- Purkujäteselvitys, 103-402-6-603 
 

- Ympäristö- ja/tai maa-ainesluvan mukainen vuosiraportti 2020: 
o PMA-Yhtymä Oy:n suljettu kaatopaikka 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi 
saaduiksi. 
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LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE PMA-
YHTYMÄ OY:N HAKEMUKSESTA 
 
Tekn. ltk 93 §    Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Humppilan kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa koskien PMA-Yhtymä 
Oy:n hakemusta. Hakemuksessa pyydetään PMA-Yhtymä Oy:n 
Humppilassa sijaitsevan suljetun teollisuuskaatopaikan tarkkailun 
lopettamista.  

 
PMA-Yhtymä Oy on 9.9.2019 hakenut Humppilan suljetun 
teollisuuskaatopaikan tarkkailun lopettamista Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolta, joka antoi asiassa päätöksen 6.4.2020 
(ESAVI/27777/2019). Aluehallintovirasto ratkaisi, että pintaveden 
tarkkailu voidaan lopettaa, pohjaveden laadun tarkkailua on 
jatkettava. Päätös ei ollut kaikilta osin hakijan tavoitteen 
mukainen. Hakija ei kuitenkaan aikanaan hakenut siihen 
muutosta vaan sen sijaan hakee uudelleen tarkkailun lopettamista 
hakemuksella, jossa perusteluja tarkkailun lopettamiseksi on 
tarkasteltu uudelleen. 

 
PMA-Yhtymä Oy hakee lupaa lopettaa Humppilan suljetun 
teollisuuskaatopaikan pohjaveden laadun ja korkeuden tarkkailu 
sekä kaatopaikan sisäisen veden korkeuden tarkkailu. 
Kaatopaikan sulkemisen ja alueen peittämiseen jälkeen 
pohjaveden laatu kaatopaikan lähialueella on koko ajan 
parantunut eikä mitään erityisen korkeita haitta-ainepitoisuuksia 
esiinny. Lähialueilla ei ole kaivoja, joista otettaisiin talousvettä 
mihinkään tarkoitukseen. Myöskään mitään luonnonsuojelualueita 
ei ole lähistöllä. Yksityiskohtaiset perustelut tarkkailun 
lopettamiselle on esitetty hakemusasiakirjoissa. Kuulutus ja 
hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa https://ylupa.avi.fi. 

 
Valmistelija: Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg p. 03 4141 5267 
  
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää antaa Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle koskien PMA –Yhtymä Oy:n hakemusta 
seuraavan lausunnon: 

 
Esitettyä pohjaveden tarkkailua ei ole syytä lopettaa kokonaan. 
Kyseessä on kuitenkin selvä riskikohde ja kuten Hämeen 
ympäristökeskus jo päätöksessään Dnro HAM2003Y148121 Nro 
YSO/146/2007 on todennut määräyksessä 4, että kaatopaikka on 
jälkihoidettava siten, ettei siitä pitkänkään ajan kuluessa aiheudu 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ilman valvontaa ei 

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1969507
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pystytä seuraamaan kaatopaikan terveys- ja 
ympäristövaikutuksia.  

 
Pohjaveden kolmen vuoden välein tehtävää laajempaa tarkkailua 

tulee jatkaa nykyisen tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Myös 

kaatopaikan rakenteiden kuntoa sekä mahdollisia painumien ja 

halkeamien tarkkailua tulee jatkaa, koska se on oleellinen osa 

kaatopaikan jälkihoitoa. Myös tämä tarkkailu voisi olla joka kolmas 

vuosi nykyisen kahden vuoden välein tehtävän tarkastuksen 

sijaan. Tarkastuskertomuksessa vuodelta 2018 käy selvästi ilmi, 

että hoito ei toteudu ilman tarkkailua ja raportointivelvoitetta. 

Kaatopaikka-alueelle oli päässyt kasvamaan puun alkuja, jotka 

saattavat juuristollaan rikkoa kaatopaikan peittokerrokset ja siten 

aiheuttaa merkittäviä muutoksia alueen vesitaseeseen ja 

huuhtoutumiin. 

Hakemusselostuksessa todetaan, että havaintopaikassa PV2 

huhtikuussa 2018 havaittu 1 µg/l MTBE-pitoisuus ei ole 

kaatopaikalta peräisin. MTBE on bensiinin lisäaine eikä ole 

mitään syytä epäillä, että kaatopaikalla olisi sijoitettu bensiiniä. 

Hakemuksen liitteessä 2 kuitenkin tieto, että edellisen kerran 

huomattavasti suurempia MTBE- määriä todettiin näytteenotossa 

6.9.2007. Pintavesipisteessä, Pinta 2, pitoisuus oli 22 µg/l. PV1 

pohjavesiputkesta MTBE-pitoisuus oli 9,2 µg/l ja PV2- 

pohjavesinäytteen pitoisuus oli 18 µg/l. PV3:ssa MTBE-pitoisuus 

oli 9,6 µg/l. Lautakunnan arvion mukaan MTBE:n esiintyminen 

pohjavedessä saattaa kertoa myös siitä, että vanhassa 

kaatopaikassa tapahtuu koko ajan muutoksia ja erilaisia aineita ja 

yhdisteitä tulee tarkkailussa esille. Huomioitavaa on myös, että 

MTBE:tä saattaa liueta vesiin myös muualta kuin varsinaisesta 

bensiinistä. Esimerkkinä on ns. PEX-putkista veteen irtoavat 

epäpuhtaudet, kuten MTBE. 
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POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA 
YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN MUKAISISTA TALOUSJÄTEVESIEN 
KÄSITTELYVAATIMUKSISTA, 103-404-1-42 
 
Tekn. ltk 94 §    Kiinteistön omistaja on toimittanut Humppilan  
Liite 1 (Salainen, ympäristönsuojeluviranomaiselle 8.7.2021 laaditun hakemuksen 

JulkL 24.1 § 31) talousjätevesien käsittelyvelvoitteesta poikkeamisesta 

ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukaisesti. 

Poikkeamaa haetaan sekä ympäristönsuojelulain mukaisesta 

perustason puhdistusvaatimuksesta että Humppilan kunnan 

ympäristönsuojelumääräyksien jätevesien käsittelyvaatimuksista. 

Kiinteistö 103-404-1-42 sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä 

luokan I pohjavesialueella. 

Kiinteistö on vapaa-ajan asuinkäytössä. Käyttövesi otetaan 

vesijohtoverkostosta. Kiinteistön asuinrakennuksessa on 

vesikäymälä, kaksi viemäröityä pesu-/tiskiallasta, suihku ja 

pyykinpesukone. Vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön 

ja muut jätevedet imeytetään imeytyskaivojen kautta maahan.  

Lainsäädäntö  

Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19): 154 b §, 155 §, 

156 a §, 156 c §, 156 d § 

Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (Kvalt 

9.12.2020, § 42): 8 §, 25 §  

Päätösehdotus 

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-1-42 

ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman 

talousjätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi (5) vuodeksi.  

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-1-42 

Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n 

mukaisen poikkeaman määräysten 8 §:stä viideksi (5) vuodeksi. 

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että 

kuormitus lisääntyy (esimerkiksi hakijan sukulaiset alkavat käyttää 

kiinteistöä vapaa-ajan asumiseen) tai kiinteistön omistus tai 

hallinta vaihtuu. Hakija vastaa siitä, että kiinteistön nykyisestä 

jätevesien käsittelystä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista. 

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu. 

Perustelu 

Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden 

kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön 

haltijalle kohtuuttomat. Perusteluista, asian käsittelystä ja 

kiinteistön käytöstä kerrotaan tarkemmin liitteessä.  
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Lisätiedot 

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049, 

marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 

Käsittelymaksu 

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat 

kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (17.6.2020, § 93) 

mukaisesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 156 d 

§:n mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista 

poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €. (YSL 527/2014, 205 §)  

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan 

hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun 

ottamatta. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, 

jollei muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun asiakirja 

on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on päätöksen 

liitteenä. Päätös lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä.  

Liite: Liite 1. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja 

ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista, 103-404-1-42 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 

 

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen p. 050 564 0049 
  
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-1-42 

ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman 

talousjätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi (5) vuodeksi.  

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-1-42 

Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n 

mukaisen poikkeaman määräysten 8 §:stä viideksi (5) vuodeksi. 

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että 

kuormitus lisääntyy (esimerkiksi hakijan sukulaiset alkavat käyttää 

kiinteistöä vapaa-ajan asumiseen) tai kiinteistön omistus tai 

hallinta vaihtuu. Hakija vastaa siitä, että kiinteistön nykyisestä 

jätevesien käsittelystä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista. 

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu. 
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Perustelu 

Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden 

kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön 

haltijalle kohtuuttomat. Perusteluista, asian käsittelystä ja 

kiinteistön käytöstä kerrotaan tarkemmin liitteessä.  

 

Lisätiedot 

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049, 

marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 

Käsittelymaksu 

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat 

kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (17.6.2020, § 93) 

mukaisesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 156 d 

§:n mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista 

poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €. (YSL 527/2014, 205 §)  

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan 

hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun 

ottamatta. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, 

jollei muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun asiakirja 

on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on päätöksen 

liitteenä. Päätös lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä.  

Liite: Liite 1. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja 

ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista, 103-404-1-42 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 
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POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA 
YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN MUKAISISTA TALOUSJÄTEVESIEN 
KÄSITTELYVAATIMUKSISTA, 103-404-3-92 
 
Tekn. ltk 95 §    Kiinteistön omistaja on toimittanut Humppilan  
Liite 2 (Salainen, ympäristönsuojeluviranomaiselle 8.7.2021 laaditun hakemuksen  

JulkL 24.1 § 31) talousjätevesien käsittelyvelvoitteesta poikkeamisesta 

ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukaisesti. 

Poikkeamaa haetaan sekä ympäristönsuojelulain mukaisesta 

perustason puhdistusvaatimuksesta että Humppilan kunnan 

ympäristönsuojelumääräyksien jätevesien käsittelyvaatimuksista. 

Kiinteistö 103-404-3-92 sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä 

luokan I pohjavesialueella. 

Kiinteistö on vakituisesti asuttu. Käyttövesi otetaan 

vesijohtoverkostosta. Kiinteistön asuinrakennuksessa on 

pyykinpesukone. Saunassa on vesipata/säiliö kiukaan 

yhteydessä. Jätevedet imeytetään maahan.  

Lainsäädäntö  

Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19): 154 b §, 155 §, 

156 a §, 156 c §, 156 d § 

Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (Kvalt 

9.12.2020, § 42): 8 §, 25 §  

Päätösehdotus 

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-92 

ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman 

talousjätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi (5) vuodeksi.  

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-92 

Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n 

mukaisen poikkeaman määräysten 8 §:stä viideksi (5) vuodeksi. 

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että 

kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. 

Hakija vastaa siitä, että kiinteistön nykyisestä jätevesien 

käsittelystä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista. 

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu. 

Perustelu 

Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden 

kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön 

haltijalle kohtuuttomat. Perusteluista, asian käsittelystä ja 

kiinteistön käytöstä kerrotaan tarkemmin liitteessä.  
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Lisätiedot 

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049, 

marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 

Käsittelymaksu 

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat 

kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (17.6.2020, § 93) 

mukaisesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 156 d 

§:n mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista 

poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €. (YSL 527/2014, 205 §)  

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan 

hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun 

ottamatta. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, 

jollei muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun asiakirja 

on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on päätöksen 

liitteenä. Päätös lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä.  

Liite: Liite 1. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja 

ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista, 103-404-3-92 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen p. 050 564 0049 
  
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-92 

ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman 

talousjätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi (5) vuodeksi.  

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-92 

Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n 

mukaisen poikkeaman määräysten 8 §:stä viideksi (5) vuodeksi. 

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että 

kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. 

Hakija vastaa siitä, että kiinteistön nykyisestä jätevesien 

käsittelystä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista. 

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu. 
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Perustelu 

Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden 

kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön 

haltijalle kohtuuttomat. Perusteluista, asian käsittelystä ja 

kiinteistön käytöstä kerrotaan tarkemmin liitteessä.  

 

Lisätiedot 

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049, 

marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 

Käsittelymaksu 

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat 

kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (17.6.2020, § 93) 

mukaisesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 156 d 

§:n mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista 

poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €. (YSL 527/2014, 205 §)  

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan 

hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun 

ottamatta. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, 

jollei muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun asiakirja 

on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on päätöksen 

liitteenä. Päätös lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä.  

Liite: Liite 1. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja 

ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista, 103-404-3-92 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Tekn. ltk 96 §    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 tuodaan lautakuntaan 
oheismateriaalina. 

  
 
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. 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN 2. OSAVUOSIKATSAUS VUODELLE 2021 
 
Tekn. ltk 97 §   Kunnanhallitus on kokouksessaan 27§/25.1.2021 päättänyt  
Liite 3 hyväksyä talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2021. 

Hyväksytyn talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti 
toimialat raportoivat lautakunnille neljännesvuosittain talousarvion 
toteutumisesta käyttötalouden ja investointien osalta. 
Lautakuntien alaisilla osastoilla on kunnanvaltuustoon nähden 
sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 
Kunnanvaltuustolle tehtävä osavuosikatsaus laaditaan aiemman 
käytännön mukaisesti puolivuosittain. 

 

Liitteenä teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet toteutumineen sekä talousarvion toteutumaraportit ajalta 
1-6/2021. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 2. 
osavuosikatsauksen ja toteutumavertailun tammi-kesäkuulta 
2021. 
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KIINTEISTÖTIETOKANNAN PÄIVITYS 
 
Tekn. ltk 77 §  Kiinteistötietokannan päivityksen tavoitteena on  
19.5.2021 kiinteistörekisteritietojen saattaminen ajan tasalle. Tietokantaa 

mm. täydennetään mahdollisesti puuttuvien rakennustietojen 
osalta sekä tarkistetaan rakennusten ominaisuustietoja. 
Kiinteistötietokannan päivitystyön laajuus on 150-200 kiinteistöä ja 
300-500 rakennusta. Päivitystyö koostuu paikkatietoanalyysistä, 
maastotöistä sekä jatkotoimenpiteistä. 

 
 Tarjoukset pyydettiin kolmelta tarjoajalta. Tarjouksen antoivat 

FCG Finnish Consulting Group Oy, PwC Suomi sekä Blom Kartta 
Oy. Kyseessä on hankintalain kansalliset kynnysarvot alittava 
pienhankinta. Tarjousvertailu tuodaan lautakuntaan 
oheismateriaalina. Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu 
kiinteistötietokannan päivitystyöhön. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

 
Tekninen lautakunta päättää valita tarjousvertailun perusteella 
kiinteistötietokannan päivitystyöhön FCG Finnish Consulting 
Group Oy:n. 

 
 

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 

___ ___ ___ 

 

Tekn. ltk 98 §     Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 77§/19.5.2021 valita  
 kiinteistötietokannan päivitystyöhän FCG Finnish Consulting 

Group Oy:n. Sopimusluonnos tuodaan lautakuntaan 
oheismateriaalina. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta päättää 
 
1) hyväksyä sopimusluonnoksen; ja 

 
2) valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan Humppilan 

kunnan ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n välisen 
sopimuksen. 
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MUUT ASIAT 
 
Tekn. ltk 99 §     -  
 
 


