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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. päivänä toukokuuta 2021 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Hybridikokous, kunnanvirasto/Teams 

§ LIITE KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

63  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

64  Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 

65  Tiedoksi merkittävät asiat 

66  Viranhaltijapäätökset 

67  Teknisen hallinnon talouden seuranta 

68  Kirkonkulman yhtenäiskoulun jääkiekkokaukalon perusparantaminen 

69  Valtuustoaloite kuntoportaiden rakentamisesta Humppilaan 

70  Selvitys koskien teknisen lautakunnan päätöstä 187§/16.12.2020 

71  Hakemus jäteveden käyttömaksusta vapautuksen tai lykkäyksen tai 

erityisperusteisen maksun hakemisesta 

72 1 Yksityistieavustusten jakaminen vuonna 2021 

73  Kauppakulman vuokran määrittäminen Jokiläänin kansalaisopiston 

käytössä oleville tiloille 

74 2 Teknisen lautakunnan 1. osavuosikatsaus vuodelle 2021 

75  Osoitteenmuutos Leppäkoskentie 2, 3, 4 ja 6 

76  Muut asiat 

  Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä 
 
26.5.2021 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  
12.5.2021. Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja 

http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk 63 § 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 
12.5.2021 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 64 § 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 26.5.2021 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 
28.5.2021, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

 
 
Päätös:   
 
  



HUMPPILAN KUNTA   ESITYSLISTA  4 (20)  
Tekninen lautakunta   19.5.2021 
       
  

 

_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                      

Nimikirjaimet                                                                                                                           
  

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Tekn. ltk 65 §     

- Khall päätös 131§/19.4.2021 Kunnan henkilöstön lomat ja 
ylityöt 

- Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 21.4.2021 21/0208/2 
- Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 21.4.2021 21/0209/2 
- Metsähallitus 28.4.2021 MH 3149/2021/1 Tutkimuslupa 

näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa 
olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko 
maassa 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi 
saaduiksi. 
 

 
Päätös:  
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Tekn. ltk 66 §    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 67 §     Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-huhtikuu 2021 

tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

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

Päätös:  
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KIRKONKULMAN YHTENÄISKOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON 
PERUSPARANTAMINEN 
 
Tekn. ltk 68 §     Teknisen lautakunta keskusteli kokouksessaan 62§/21.4.2021 

Kirkonkulman yhtenäiskoulun jääkiekkokaukalon 
perusparantamisesta asfaltoimalla. Nykyisin jääkiekkokaukalon 
maapohja on hiekkapohjainen. Jäädytyksen kannalta 
jääkiekkokaukalon optimaalinen pohjarakenne on tiivis, 
esimerkiksi tiivistetty murske tai asfaltti. 

 
 Hankkeen suunnittelussa tulee huomioida pohjaolosuhteet, 

urheilusuorituspaikan sijoittuminen I luokan pohjavesialueelle 
sekä pintavesien johtaminen. Lisäksi huomioidaan harjun alueen 
yleinen kehityssuunnitelma, joka laaditaan laaja-alaisen 
työryhmän toimesta vuoden 2021 aikana. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta päättää, että Kirkonkulman yhtenäiskoulun 
jääkiekkokaukalon perusparantamiseen varaudutaan vuoden 
2022 talousarvioehdotuksessa. 
 
 

Päätös:  
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VALTUUSTOALOITE KUNTOPORTAIDEN RAKENTAMISESTA HUMPPILAAN 

 
Tekn. ltk. 47 § Valtuutettu Vesa-Pekka Hirvioja (Kok.) on tehnyt  
Liite 4  kunnanvaltuuston kokouksessa 45§/9.12.2020 valtuustoaloitteen  
24.3.2021  kuntoportaiden rakentamisesta Humppilaan. Valtuustoaloite on 

liitteenä. 
 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:    

Lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle valtuutettu Vesa-
Pekka Hirviojan valtuustoaloitteeseen kuntoportaiden 
rakentamisesta Humppilaan seuraavan vastauksen: 

Kuntoportaiden rakentamiseen ei ole varauduttu vuoden 2021 
talousarviossa, joten hanketta valmistellaan siten, että hanke 
olisi mahdollista toteuttaa v. 2022. 

Tekninen lautakunta selvittää vuoden 2021 aikana 
kuntoportaiden rakentamisen kustannusarvion sekä mahdollista 
sijaintia. Mikäli kuntoportaiden rakentaminen hyväksytään osaksi 
vuoden 2022 talousarviota, hankkeeseen haetaan 
liikuntapaikka-avustusta talousarvion hyväksymisen jälkeen. 

 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 

   ___ ___ ___  

Khall 117 §   
29.3.2021 
 
Valmistelija:   Mari Honkonen, Tekninen johtaja, p. 050 3648 702  

Päätösehdotus:  Kj: Kunnanhallitus päättää:  

1) merkitä teknisen lautakunnan tekemän selvityksen tiedoksi ja  
2) esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun 

käsitellyksi. 
  
Käsittely:    Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Asia 

palautetaan valmisteluun ja teknistä lautakuntaa pyydetään 
perustamaan laajan edustuksen työryhmä selvittämään 
kuntoportaiden sijaintia ja hintaa sekä yleistä 
kehityssuunnitelmaa harjun alueelle.  

 

Päätös:   Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.    
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Tekn. ltk. 58 § Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 117§/29.3.2021 palauttaa  
21.4.2021  valtuustoaloitteen kuntoportaiden rakentamisesta takaisin 

valmisteluun ja pyytää teknistä lautakuntaa perustamaan laajan 
edustuksen työryhmän selvittämään kuntoportaiden sijaintia ja 
hintaa sekä yleistä kehityssuunnitelmaa harjun alueelle. 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:    

Lautakunta päättää perustaa laajan edustuksen työryhmän 
seuraavasti: lautakuntia pyydetään nimeämään työryhmään 
edustaja ja ilmoittamaan edustajan yhteystiedot tekniselle 
johtajalle 31.5.2021 mennessä. Nuorisovaltuusto ja 
vanhusneuvosto voivat halutessaan nimetä työryhmään 
edustajan. Lisäksi työryhmään nimetään toimialajohtajat ja 
rakennusmestari. Tarvittaessa työryhmän kokouksiin voidaan 
kutsua muita osallistujia. 

Työryhmän tavoitteena on selvittää kuntoportaiden sijainti, hinta-
arvio sekä laatia yleinen kehityssuunnitelma harjun alueelle. 
Ensimmäinen kokous järjestetään kesäkuussa 2021. 
Tavoitteena on, että selvitystyö valmistuu syksyllä 2021. 

Muutettu 
päätösehdotus: Tekninen johtaja:   
  

Lautakunta päättää perustaa laajan edustuksen työryhmän 
seuraavasti: lautakuntia pyydetään nimeämään työryhmään 
edustaja ja ilmoittamaan edustajan yhteystiedot tekniselle 
johtajalle 31.5.2021 mennessä. Nuorisovaltuusto ja 
vanhusneuvosto voivat halutessaan nimetä työryhmään 
edustajan. Lisäksi työryhmään nimetään toimialajohtajat, 
rakennusmestari, Humppilan Vesihuolto Oy:n edustaja ja 
seudullisen ympäristönsuojelun edustaja. Tarvittaessa 
työryhmän kokouksiin voidaan kutsua muita osallistujia. 

Työryhmän tavoitteena on selvittää kuntoportaiden sijainti, hinta-
arvio sekä laatia yleinen kehityssuunnitelma harjun alueelle. 
Ensimmäinen kokous järjestetään kesäkuussa 2021. 
Tavoitteena on, että selvitystyö valmistuu syksyllä 2021. 

 

Päätös:   Päätettiin ehdotuksen mukaan. 

   ___ ___ ___  

 

Tekn. ltk. 69 § Tekninen lautakunta on kokouksessaan 58§/21.4.2021 päättänyt 
perustaa laajan edustuksen työryhmän selvittämään 
kuntoportaiden sijaintia ja hinta-arviota sekä laatimaan yleisen 
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kehityssuunnitelman harjunalueelle. Ensimmäinen kokous 
järjestetään kesäkuussa 2021. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:    

Tekninen lautakunta päättää valita keskuudestaan jäsenen 
työryhmään. 

 

Päätös:    
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SELVITYS KOSKIEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖSTÄ 187§/16.12.2020 

 

Khall 124 §              Tekninen lautakunta keskusteli kokouksessaan 187§/16.12.2020  

19.4.2021 muissa asioissa mm. viemärilaitoksen jäteveden osuuden 

laskuttamista tilanteessa, jossa pientalossa tapahtuu vesivuoto 

vesimittarin jälkeisellä verkoston osalla. Tässä yhteydessä 

tekninen lautakunta päätti merkitä tiedoksi muissa asioissa 

mainitut asiat ja että pientalossa vesimittarin jälkeen tapahtuneen 

vesivahingon osalta ei laskuteta jäteveden osuutta. 

                                       Humppilan kunnan hallintosäännön 25 § mukaisesti teknisen 

lautakunnan tehtäviin kuuluu sopia sekä myöntää vapautus tai 

lykkäys jäteveden käyttömaksusta sekä määrätä 

erityisperusteinen maksu. 

                                       Viemärilaitoksen asiakkaalla on mahdollisuus hakea tekniseltä 

lautakunnalta jäteveden käyttömaksusta vapauttamista tai 

lykkäystä tai erityisperusteista maksua täyttämällä tähän 

tarkoitettu hakemuslomake. Hakemuslomake on saatavilla 

kunnanvirastolta sekä kunnan www-sivuilta. Hakemuksessa on 

arvioitava jäteveden osuuden m3-määrä sekä perustelut 

hakemukselle. Hakemukseen liitetään esim. vesivahingon 

kohdalla riippumaton selvitys (esim. vakuutusyhtiön dokumentti), 

josta käy luotettavasti ilmi arvio vuotovesimäärästä. Tarvittaessa 

pyydetään myös mahdollisia muita lisäselvityksiä. 

Tekninen lautakunta käsittelee ja tekee erillisen valituskelpoisen 

päätöksen kunkin hakemuksen pohjalta. Toistaiseksi tekniselle 

lautakunnalle ei ole jätetty tähän liittyviä hakemuksia.        

 

Valmistelija:  Mari Honkonen, Tekninen johtaja, p. 050 3648 702 

 

Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen tietoonsa saaduksi.  

 

Käsittely:  Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Kunnanhallitus 

lähettää asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.  

 

Päätös:  Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.  

  ___ ___ ___ 
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Tekn.ltk. 70 §  Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 124§/19.4.2021 palauttaa  
   selvityksen koskien teknisen lautakunnan päätöstä 

187§/16.12.2020 teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
    

Tekninen lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle 
seuraavan selvityksen koskien teknisen lautakunnan päätöstä 
187§/16.12.2020: 
 
Tekninen lautakunta keskusteli kokouksessaan 187§/16.12.2020  

muissa asioissa mm. viemärilaitoksen jäteveden osuuden 

laskuttamista tilanteessa, jossa pientalossa tapahtuu vesivuoto 

vesimittarin jälkeisellä verkoston osalla. Tässä yhteydessä 

tekninen lautakunta päätti merkitä tiedoksi muissa asioissa 

mainitut asiat ja että pientalossa vesimittarin jälkeen 

tapahtuneen vesivahingon osalta ei laskuteta jäteveden osuutta. 

 
   Hallintosäännön 25 § mukaisesti teknisen lautakunnan tehtäviin  
   kuuluu sopia sekä myöntää vapautus tai lykkäys jäteveden 

käyttömaksusta sekä määrätä erityisperusteinen maksu.  
 
   Vesihuoltolain 19 § mukaisesti ’vesihuoltolaitoksen tulee periä 

vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön 
käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun 
perusteella. – ’ Vesihuoltolain 18 § mukaisesti ’ – maksujen tulee 
olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan 
ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen 
käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai 
määrä. – ’ Osittaisesta tai täydellisestä maksun vapautuksesta ja 
maksun suorittamisen lykkäyksestä säädetään lain 
jätevesimaksusta 15 §:ssä. 
 

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 61§/21.4.2021 linjata 

jäteveden käyttömaksusta vapautuksen tai lykkäyksen tai 

erityisperusteisen maksun hakemisesta, kumota 

187§/16.12.2020 2. kohdassa olevan virheellisen päätöksen ja 

että hakemukset tuodaan aina erikseen lautakunnalle 

päätöksentekoon. 

 

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 

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 m2. Jomater Oy hakee täydellistä 
vapautusta jäteveden käyttömaksusta siltä osin, mikä on mennyt 
rakenteisiin. 

 
  
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 
   Päätösehdotus tuodaan kokoukseen. 

 

Päätös:   
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YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2021 
 
Tekn. ltk 10 §  Tekninen lautakunnan talousarviossa on varattu 
Liite 2 yksityistieavustuksiin 15 000 euroa vuodelle 2021. Liitteenä  
20.1.2021 luonnos hakuehdoista, lehti-ilmoituksesta ja 

avustuskaavakkeesta. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

 
Tekninen lautakunta 
 
1) käy läpi liitteen mukaiset asiakirjat; ja 

 
2) päättää, että avustukset asetetaan haettavaksi siten, että 

avustusten hakuaika päättyy 31.3.2021. Avustushakemukset 
liitteineen on toimitettava määräajassa. 

 
 

Päätös: Juha Laaksonen ja Erkki Ojanen jääväsivät itsensä pykälän 
käsittelyn ajaksi. Riitta Nokkala toimi puheenjohtajana käsittelyn 
ajan. 

 
Päätettiin esityksen mukaan. 

 
 
 
  --- --- --- 
 
Tekn. ltk 72 § Määräaikaan 31.3.2021 mennessä yksityistieavustuksia haki 27 
Liite 1  tiekuntaa. Vuoden 2021 talousarvion mukaisesti  

yksityistieavustusten enimmäismäärä on yhteensä 15 000 euroa. 
   
  Liitteessä on esitetty yksityisavustusta hakeneet tiekunnat,  
  avustusehtojen täyttyminen sekä avustuksen jakautuminen  
  tiekuntien kesken. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta päättää 
 
1) hyväksyä liitteen mukaiset yksityistieavustukset maksettavaksi 

avustusehdot täyttäville tiekunnille; 
 

2) että päätös on ehdollinen niiden tiekuntien osalta, joiden 
rekisteritietoja on täydennettävä; ja 
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3) että tiekunnilla on mahdollista päivittää rekisteritietoja 
18.6.2021 asti. Yksityistieavustukset maksetaan 31.5.2021 
niille tiekunnille, joilla ei ole täydennettävää hakemukseensa 
liittyen. 
 

 
Päätös:  
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KAUPPAKULMAN VUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON 
KÄYTÖSSÄ OLEVILLE TILOILLE 
 
Tekn. ltk 73 § Tekninen johtaja ja Jokiläänin kansalaisopiston vs. rehtori ovat 

alustavasti neuvotelleet kansalaisopiston käytössä olevien 
Kauppakulman tilojen 131 m2 vuokran määrän tarkistamisesta. 
Vuokraa on alustavasti neuvoteltu tarkistettavan siten, että 
vuokran määrä on vuonna 2021 587,54 e/kk. Nykyisen ja 
tarkistetun vuokran välinen erotus laskutetaan Jokiläänin 
kansalaisopistolta takautuvasti tammikuusta 2021 alkaen. 

 
 Vuokran määrä tarkistetaan uudelleen Jokiläänin kansalaisopiston 

yhteistyökuntien sopimuksen päivityksen yhteydessä. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää 
 
1) määrittää Jokiläänin kansalaisopiston käytössä olevien 

Kauppakulman tilojen vuokraksi 587,54 e/kk siten, että vuokra 
sisältää sähkön ja veden; ja 
 

2) nykyisen ja tarkistetun vuokran välinen erotus laskutetaan 
Jokiläänin kansalaisopistolta takautuvasti tammikuusta 2021 
alkaen. 

 
Päätös:  
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN 1. OSAVUOSIKATSAUS VUODELLE 2021 
 
Tekn. ltk 74 §   Kunnanhallitus on kokouksessaan 27§/25.1.2021 päättänyt  
Liite 2 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 1. 
vuosineljännekseltä 2021. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi toiminnalliset 
ja taloudelliset tavoitteet toteutumineen sekä talousarvion 
toteutumisen 1. vuosineljännekseltä 2021. 
 

Päätös:    
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OSOITTEENMUUTOS LEPPÄKOSKENTIE 2, 3, 4 JA 6 
 
Tekn.ltk. 75 §  Leppäkoskentien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-44-22 

Jaakko osoitenumero puuttuu. Asemakaava-alueella on 
tonttijakoon perustuva juokseva osoitenumerojärjestelmä, jonka 
mukaisesti osoitenumerointi tulee tehdä. 

 
   Leppäkoskentien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-44-5  
   Melu osoite puuttuu. Asemakaava-alueella on tonttijakoon 

perustuva juokseva osoitenumerojärjestelmä, jonka mukaisesti 
osoitenumerointi tulee tehdä. 

 
   Leppäkoskentien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-44-20 

Peltola osoitenumeroksi on merkitty 3. Asemakaava-alueella on 
tonttijakoon perustuva juokseva osoitenumerojärjestelmä, jonka 
mukaisesti osoitenumerointi tulee muuttaa. 

 
   Leppäkoskentien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-5-14 

Tuomola osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty 
Huikajantie. Kuitenkin kulku kiinteistölle lähtee 
Leppäkoskentieltä. Kiinteistöstä puuttuu myös osoitenumerointi. 
Asemakaava-alueella on tonttijakoon perustuva juokseva 
osoitenumerojärjestelmä, jonka mukaisesti osoitenumerointi 
tulee tehdä. 

 
   Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja 

muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on 
tarpeellista oikaista. 

 
     
Valmistelija:  Hallintosihteeri Johanna Kuronen 
 
   Tekninen lautakunta päättää muuttaa 
 

1) kiinteistön 103-402-44-22 Jaakko osoitteeksi Leppäkoskentie 
2; 
 

2) kiinteistön 103-402-44-5 Melu osoitteeksi  
Leppäkoskentie 3; 
 

3) kiinteistön 103-402-44-20 Peltola osoitteeksi Leppäkoskentie 
4; 
 

4) kiinteistön 103-402-5-14 Tuomola osoitteeksi Leppäkoskentie 
6. 
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Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
    
   Tekninen lautakunta päättää muuttaa 

 
1) kiinteistön 103-402-44-22 Jaakko osoitteeksi Leppäkoskentie 

2; 
 

2) kiinteistön 103-402-44-5 Melu osoitteeksi  
Leppäkoskentie 3; 
 

3) kiinteistön 103-402-44-20 Peltola osoitteeksi Leppäkoskentie 
4; ja 
 

4) kiinteistön 103-402-5-14 Tuomola osoitteeksi Leppäkoskentie 
6.  

 
Päätös:   
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MUUT ASIAT 
 
Tekn. ltk 76 §           

 

 


