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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 24. päivänä maaliskuuta 2021 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Hybridikokous, kunnanvirasto/Teams 

§ LIITE KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

35  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

36  Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 

37  Tiedoksi merkittävät asiat 

38  Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaiseen 
ilmoitukseen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / 
Takanen MR Oy 

39 1 Liuhalan Tila Oy:n rakennuslupahakemus munituskanalalle 
kiinteistölle 103-406-1-206 

40 2 Liuhalan Tila Oy:n rakennuslupahakemus munituskanalalle 
kiinteistölle 103-406-1-206 

41 3 Paikkatietoaineistojen hankintaa ja käyttöoikeutta koskeva sopimus 

42  Väestötietojen käyttöoikeuden myöntäminen ympäristötarkastajalle 

43  Viranhaltijapäätökset 

44  Teknisen hallinnon talouden seuranta 

45  Osoitteenmuutos Koivuahontie 2, 4, 6, 7 ja 9 

46  Osoitteenmuutos Palosuontie 5 

  Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä 
 
31.3.2021 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  
17.3.2021. Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja 

 
  

http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk 35 § 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 
17.3.2021 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 36 § 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 Tanja Uusitalo. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
keskiviikkona 31.3.2021 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 
2.4.2021, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

 
 
Päätös:  
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Tekn. ltk 37 §     -    Hämeen ELY-keskuksen lausunto 13.1.2021 koskien  

     maakaapeleiden sijoittamista vesistöön, Koenjoki ja Aronoja,   
     Humppila 
 

 -    FDM Service Oy:n vesinäytetulokset 20.1.2021 
 
 -    Kvalt 6§/17.2.2021 Valtuustoaloite metsänhoitosuunnitelman  
      tekemiseksi Humppilan kunnalle 
 

- Kvalt 7§/17.2.2021 Kiinteistön Koivukumpu myynti 103-402-6-
763 huutokaupalla 
 

- Metsähallitus 25.2.2021 MH 1155/2021 Tutkimuslupa 
näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa 
olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko 
maassa  
 

- Metsähallitus 25.2.2021 MH 1074/2021/1 Tutkimuslupa 
näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa 
olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko 
maassa  

 
- Forssan seudun vammaisneuvosto 3.3.2021 Humppilan 

terveysaseman ulko-ovi ja ulko-oven kynnys 
 

- Maaperän pilaantuneisuus ja toimenpiteet -raportti koskien 
St1 jakeluasemaa Lasitehtaantie 5, 103-402-6-667 

 
- Destia Oy:n aloitusvakuus ja toiminnan vakuus koskien maa-

ainestenottoa kiinteistöllä Rappumäki, 103-401-1-675. 
 
- Jaakko Heikkilän ilmoitus ojituksesta ja Hämeen ELY-

keskuksen vastaus 2.3.2021. 
 

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

o Destia Oy, Kangaskallion maa-ainestenottoalue 
o Männistö Mauri, kiinteistö 103-404-2-49 
o Peab Industri Oy: Murronharju 103-404-1-56, Metsä-

Kaira 103-406-1-333 ja Ollila 103-406-1-201 
 

- Ilmoituksen lannan tai lannoitevalmisteen aumavarastoinnista 
(Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta 
peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 9 §) on 
toimittanut: 

o Kara Jaakko, 1.3.2021 
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Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi 
saaduksi. 
 

 
Päätös:  
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PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (527/2014) 118 §:N MUKAISEEN 
ILMOITUKSEEN MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ 
TOIMINNASTA / TAKANEN MR OY 
 
Tekn. ltk § 38 Takanen MR Oy on tehnyt Humppilan ympäristönsuojelu-  

viranomaiselle ilmoituksen ympäristönsuojelulain 118 § 
mukaisesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä 
toiminnasta. Ilmoitus koskee louhintaa ja murskausta kiinteistöillä 
103-406-1-327, 103-402-4-11, 103-402-4-47, 103-402-4-70 ja 
103-402-6-339 Tottamussuontien varrella Humppilassa. Toiminta 
liittyy Ilmatar Humppila-Urjala Oy:n rakennuttaman 
tuulivoimapuiston rakennustöihin. 
 
Ilmoituksen tekijä 
Takanen MR Oy 
Hyttitie 6 
85500 Nivala 
 
Yhteyshenkilö: Janne Somero puh. 044 517 7892,  
janne.somero(at)takanen.fi 
 
Toiminnan ilmoitusvelvollisuus 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan 
toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus 
rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta 
tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai 
tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan 
erityisen häiritsevää 
 
Viranomaisen toimivalta 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan viranomaisen 
on ilmoituksen johdosta annettava päätös. Humppilan tekninen 
lautakunta on Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
 
Asian vireille tulo 
Ilmoitus on saapunut Humppilan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
9.3.2021. 
 
Melua aiheuttava toiminta 
Louhintaa ja murskausta tehdään tuulivoimapuiston alueella 
kolmessa eri kohteessa. Melua aiheuttavat 1-2 murskaa, 
syöttökone (kaivinkone), altakantokone (pyöräkuormaaja), 
iskuvasara sekä poravaunu. Louhintaa ja murskausta tehdään 
aikavälillä 24.3. – 30.6.2021 arkisin klo 6.00–22.00 välillä. 
Melutasot ovat 10-20 metrin päässä murskilla 83-90 dB, 
syöttökoneella 106 dB, altakantokoneella 109 dB, iskuvasaralla 
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124 dB ja poravaunulla 92 dB. Melua tuottavien töiden osalta 
toimintapäiviä on alle 50.   
 
Liikennöinti kohteelle tapahtuu raskaan liikenteen osalta 
Kangasniementien kautta. Louhinta- ja murskaustyömaita lähinnä 
olevat häiriintyvät kohteet ovat asuinrakennuksia n. 700 m 
etäisyydellä. Melun- ja pölyntorjunnassa käytetään parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa ja ympäröivä metsä vaimentaa 
syntyvää melua. Melu- ja pölytilannetta tarkkaillaan jatkuvasti 
aistinvaraisesti. 

 
Asian käsittely 
Meluilmoituksesta on kuulutettu Humppilan kunnan ja Forssan 
kaupungin internet-sivuilla 10. - 23.3.2021. Meluilmoitus on ollut 
kuulutusajan nähtävillä Forssan kaupungin internetsivuilla sekä 
Forssan kaupungintalolla.  
 
Mahdolliset asiaan liittyvät muistutukset käydään läpi 
kokouksessa. 

 
 
Valmistelija:               Ympäristötarkastaja Ilari Patamaa p. 040 1416 853 
 
 
Päätösehdotus:             Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

 
 Humppilan tekninen lautakunta hyväksyy Takanen MR Oy:n 

tekemän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen 
melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Toimintaa 
on harjoitettava ilmoituksen ja seuraavien määräysten mukaisesti:  

 
 

1. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava alueen siisteydestä ja 
estettävä toiminnassa käytettävien koneiden poltto-, 
hydrauliikka ym. nesteiden pääsy maaperään kaikissa 
tilanteissa. 
 

2. Kiviainesta ei saa tuoda louhintatyömaiden ulkopuolelta 
murskattavaksi. 
 

3. Murskauspäivistä ja -ajoista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito 
on esitettävä valvontaviranomaisille pyydettäessä. 
 

4. Toiminta on sallittu maanantaista perjantaihin seuraavina 
aikoina: 
- iskuvasaran käyttö ja louhintaräjäytykset klo 8.00–18.00 
- muut toiminnot klo 6.00–22.00  
Toiminta ei ole sallittua arkipyhinä. 
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5. Pölyhaittoja on seurattava ja torjuttava tarvittaessa esimerkiksi 

kastelemalla. 
 

Päätöksen antopäivä: 31.3.2021 
 

 Perustelut:  
 Noudatettaessa annettuja määräyksiä sekä ilmoituksessa 

esitettyjä toiminta-aikoja, melutasoja ja tiedottamista toiminta 
täyttää ympäristönsuojelulain mukaisen vaatimuksen ympäristön 
pilaantumisen estämiseksi. Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan 
ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan antaa 
tarpeellisia määräyksiä toiminnasta aiheutuvan ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja 
tiedottamisesta asukkaille sekä toiminnan järjestämiseen liittyvien 
jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä. 

            Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122 § 
 
Käsittelymaksu 
Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat 
kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (tekn. ltk 17.6.2020, § 
93) 1 §, 2 § ja 3 § mukaisesti. Taksan maksutaulukon mukaisesti 
YSL 118 §:n mukaisen ilmoituksen käsittelystä peritään 200 
euroa.  
(YSL 527/2014, 205 §) 

 
Päätöksestä tiedottaminen 
Ympäristönsuojeluviranomainen kuuluttaa tästä päätöksestä 
julkisesti kuuluttamalla Humppilan kunnan ja Forssan kaupungin 
internet-sivuilla. 

 
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 päätöksen 
antopäivästä. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen 
valituspäivä on 7.5.2021. 

 
 
Päätös: 
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LIUHALAN TILA OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS MUNITUSKANALALLE 
KIINTEISTÖLLE 103-406-1-206 
 
Tekn. ltk 39 §    Asko Liuhala on jättänyt hakemuksen munituskanalan  
Liite 1 rakentamiseksi osana kahden kanalan, lantalan ja lämpökontin 

kokonaisuutta Pekkalan tilalle Venäjän kylään 1:206 
rakennuspaikalle. Kanalarakennuksen rakennuslupahakemus 
ratkaistaan lautakunnan päätöksellä. Lantalan ja lämpökontin 
luvat on ratkaistu viranhaltijan päätöksellä. 
 
Tilan pinta-ala on 2,88 hehtaaria ja alueella ei ole voimassa 
olevaa kaavaa. 
Suunnitellun rakennuksen pinta-ala on 1444,5 m2 ja tilavuus 6200 

 m3. Kerrosluku on 1.  
Naapurien kuuleminen on suoritettu, naapureilla ei ole 
huomautettavaa. 
 
Suunnitelmat ovat liitteinä. 
 
Liitteet:   
Pääpiirustukset 
Karttaote 
Rakennuslupapäätösehdotus 
 
Rakennustarkastajan lausunto: 
Rakennuslupa myönnetään päätösehdotuksen mukaisesti. 

 
Valmistelija:   

  Rakennusvalvonnan sihteeri Arja Malin p 050 413 1178 
Rakennustarkastaja Raimo Huotelin p 040 5405486 
 
Päätösehdotus:  
Lautakunta päättää myöntää rakennusluvan 103-2021-16 liitteenä 

 olevan lupapäätösehdotuksen mukaisesti. 
 
Valmistelija:  Rakennustarkastaja Raimo Huotelin p 040 5405486 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää myöntää rakennusluvan 103-2021-
16 liitteenä olevan lupapäätösehdotuksen mukaisesti. 
 

 
Päätös:  
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LIUHALAN TILA OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS MUNITUSKANALALLE 
KIINTEISTÖLLE 103-406-1-206 
 
Tekn. ltk 40 §    Asko Liuhala on jättänyt hakemuksen munituskanalan 
Liite 2  rakentamiseksi osana kahden kanalan, lantalan ja lämpökontin 

kokonaisuutta Pekkalan tilalle Venäjän kylään 1:206 
rakennuspaikalle. Molemmat kanalarakennukset ratkaistaan 
lautakunnan päätöksellä. Lantalan ja lämpökontin luvat on 
ratkaistu viranhaltijan päätöksellä. 

 
Tilan pinta-ala on 2,88  hehtaaria ja alueella ei ole voimassa 
olevaa kaavaa. 
Suunnitellun rakennuksen pinta-ala on 1207 m2  ja tilavuus 5070 
m3 Kerrosluku on 1.  
Naapurien kuuleminen on suoritettu, eikä naapureilla ole 
huomautettavaa. 
Suunnitelmat ovat liitteinä. 

 
Liitteet:    
Pääpiirustukset 
Karttaote 
Rakennuslupapäätösehdotus 
 
Rakennustarkastajan lausunto: 
Rakennuslupa myönnetään päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
Valmistelija:   
Rakennusvalvonnan sihteeri Arja Malin p 050 413 1178 
Rakennustarkastaja Raimo Huotelin p 040 5405486 
 
Päätösehdotus:   
Lautakunta päättää myöntää rakennusluvan 103-2021-17 liitteenä 

 olevan lupapäätösehdotuksen mukaisesti. 
 
Valmistelija:  Rakennustarkastaja Raimo Huotelin p 040 5405486 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää myöntää rakennusluvan 103-2021-
17 liitteenä olevan lupapäätösehdotuksen mukaisesti. 
 

 
Päätös:  
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PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA 
SOPIMUS 
 
Tekn. ltk 41 §    Tekninen johtaja ja Maanmittauslaitoksen edustaja ovat  
Liite 3 neuvotelleet sopimuksen tekemisestä koskien 

paikkatietoaineistojen hankintaa ja käyttöoikeutta. Sopimukseen 
kuuluvat aineistojen hankinta, käyttöoikeus, julkaisu sekä 
aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle. Sopimusta 
tarvitaan teknisen lautakunnan alaiseen, kuten teknisen hallinnon 
ja rakennusvalvonnan, toimintaan. 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus 
 
1) hyväksyy paikkatietoaineistojen hankintaa ja käyttöoikeutta 

koskevan sopimuksen; ja 
 

2) valtuuttaa päättämänsä henkilön allekirjoittamaan 
Maanmittauslaitoksen ja Humppilan kunnan välisen 
sopimuksen. 

 
 
Päätös:  
 
 
VÄESTÖTIETOJEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN 
YMPÄRISTÖTARKASTAJALLE 
 
Tekn. ltk 42 §    Seudullisessa ympäristönsuojeluyksikössä on aloittanut uutena 

ympäristötarkastajana Ilari Patamaa. Työtehtäviensä 
suorittamiseksi ympäristötarkastaja Ilari Patamaa tarvitsee 
väestötietojen käyttöoikeuden vastaavin oikeuksin kuin muillakin 
seudullisen ympäristönsuojeluyksikön tarkastajilla. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus myöntää Humppilan kunnan osalta väestötietojen 
käyttöoikeuden (laajennettu lukuoikeus) ympäristötarkastaja Ilari 
Patamaalle virkatehtävien suorittamiseksi. 
 

 
Päätös:  
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 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Tekn. ltk 43 §    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:   
 
 
TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA 
 
Tekn. ltk 44 §     Teknisen lautakunnan toteutumavertailu helmikuu 2021 tuodaan 

oheismateriaalina lautakuntaan. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 
toteutumavertailun helmikuulta 2021. 
 
 

Päätös:    
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OSOITTEENMUUTOS KOIVUAHONTIE 2, 4, 6, 7 JA 9 
 
Tekn.ltk. 45 §  Koivuahontien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-6-426  
   Tienhaara osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on 

merkitty Palosuontie 24. Kuitenkin kulku kiinteistölle lähtee 
Koivuahontieltä.  

 
   Koivuahontien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-7-101 

Lintupelto osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on 
merkitty Palosuontie 36. Kuitenkin kulku kiinteistölle lähtee 
Koivuahontieltä. 

 
   Koivuahontien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-7-102 

Lintula osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty 
Palosuontie 40. Kuitenkin kulku kiinteistölle lähtee 
Koivuahontieltä. 

 
   Koivuahontien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-6-480 

Kerttula osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty 
Palosuontie 51. Kuitenkin kulku kiinteistölle lähtee 
Koivuahontieltä.  

 
   Koivuahontiellä sijaitsevan kiinteistön 103-402-6-293 Aromaa 

osoitenumeroksi on merkitty 12. Asemakaava-alueella on 
tonttijakoon perustuva juokseva osoitenumerojärjestelmä, jonka 
mukaisesti osoitenumerointi tulee muuttaa. 

 
   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 103-402-6-426 Tienhaara osoitteeksi Koivuahontie 
2; 
 

2) kiinteistön 103-402-7-101 Lintupelto osoitteeksi Koivuahontie 
4; 
 

3) kiinteistön 103-402-7-102 Lintula osoitteeksi Koivuahontie 6; 
 

4) kiinteistön 103-402-6-480 Kerttula osoitteeksi Koivuahontie 
9; ja 
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5) kiinteistön 103-402-6-293 Aromaa osoitteeksi Koivuahontie 
7. 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
    
   Tekninen lautakunta päättää muuttaa 

 
1) kiinteistön 103-402-6-426 Tienhaara osoitteeksi Koivuahontie 

2; 
 

2) kiinteistön 103-402-7-101 Lintupelto osoitteeksi Koivuahontie 
4; 
 

3) kiinteistön 103-402-7-102 Lintula osoitteeksi Koivuahontie 6; 
 

4) kiinteistön 103-402-6-480 Kerttula osoitteeksi Koivuahontie 
9; ja 

 
5) kiinteistön 103-402-6-293 Aromaa osoitteeksi Koivuahontie 

7. 
 
 
Päätös:   
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OSOITTEENMUUTOS PALOSUONTIE 5 
 
Tekn.ltk. 46 §  Palosuontien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-6-376  
   Törmälä osoitenumero puuttuu. 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 
 

  Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-6-376 Törmälä  
  osoitteeksi Palosuontie 5. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
    
   Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-6-376 Törmälä  
   osoitteeksi Palosuontie 5. 
 
Päätös:   
 
 
 


