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KOKOUSAIKA Maanantaina 25. päivänä lokakuuta 2021 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Hybridikokous, kunnanvirasto/Teams 

§ LIITE KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

116  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

117  Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 

118  Tiedoksi merkittävät asiat 

119  Lausunto Hämeen ELY-keskukselle tuulivoimahanketta koskevasta 
hallintopakkohakemuksesta 

120  Viranhaltijapäätökset 

121  Teknisen hallinnon talouden seuranta 

122 1 Teknisen lautakunnan talousarviokauden tavoitteet vuodelle 2022 

123 2 Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus ja investoinnit vuodelle 2022 

124  Vanhusneuvoston nimeämispyyntö 

125 3 Kankaantie-Venäjänkartano -alueen jätevesihuoltoverkoston rakentamisen 
kilpailutus 

126  Urheilukentän hoitosopimuksen optiokauden 2022-2023 käyttäminen 

127 4 Metsänhoitosuunnitelman 2021-2031 hyväksyminen 

128  Wenäjän kartanon maanvuokrasopimus 

129  Muut asiat 

  Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä 
 
1.11.2021 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  
18.10.2021. 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 116 § Teknisen lautakunnan päätöksen 15.9.2021 105 § mukaan 

lautakunnan kokouskutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti 
lautakunnan jäsenille sekä muille läsnä- ja puheoikeuden 
omaaville viikkoa ennen kokousta. 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 
18.10.2021 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanvaltuuston puheenjohtajalle 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 117 § Lautakunnan päätöksen 15.9.2021 106 §: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 Reetta 
Räsänen ja Marko Huhtanen. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
maanantaina 1.11.2021 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 
8.11.2021, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

 
 
Päätös:   
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Tekn. ltk 118 §             - Khall 241§/13.9.2021 Valtuustoaloite Kätöntien pyörätien  

pidentämisestä 
 
- Khall 253§/27.9.2021 Humppilan kunnan jätevesihuollon 
valmius- ja varautumissuunnitelman 2021- hyväksyminen 
 
- Hämeen ELY-keskuksen ilmoitus jätehuoltorekisteristä 
poistamisesta; Juhani K. Härmä 
 

  - Pohjola Vakuutus korvauspäätös 7.10.2021 
 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi 
saaduiksi. 
 

 
Päätös:  
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LAUSUNTO HÄMEEN ELY-KESKUKSELLE TUULIVOIMAHANKETTA KOSKEVASTA 
HALLINTOPAKKOHAKEMUKSESTA  
 
Tekn. ltk 119 §             Hämeen ELY-keskus pyytää 29.9.2021 päivätyllä kirjeellä 

Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa 
koskien 14.9.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimitettua 
ja aluehallintoviraston Hämeen ELY-keskukselle siirtämää 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 186 §:n mukaista 
hallintopakkohakemusta. Hakemus koskee ympäristönsuojelulain 
175 §:n mukaisen määräyksen antamista ympäristöluvan 
hakemiseksi Ilmatar Humppila-Urjala Oy:n tuulivoimahankkeelle. 
Erityisesti pyydetään lausuntoa kunnan alueelle sijoittuvien 
tuulivoimaloiden aiheuttamasta mahdollisesta 
naapuruussuhdelain mukaisesta kohtuuttomasta rasituksesta ja 
voimaloiden ympäristöluvanvaraisuudesta. Lausuntoa pyydetään 
29.10.2021 mennessä. 

 
Hakemuksen mukaan tuulivoimahanke ei ilman ympäristölupaa 

riittävällä tavalla toteuta ympäristönsuojelulakia, sen nojalla 

annettuja määräyksiä, jätelakia, terveydensuojelulakia eikä 

sosiaali- ja terveysministeriön asetusta sisämelusta. 

Tuulivoimaloista aiheutuisi naapuruussuhteista annetun lain 

(26/1920) 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, 

joten toimija tulisi näin ollen velvoittaa hakemaan ympäristölupaa 

ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti. 

Syynä kohtuuttoman rasituksen syntymiseen olisivat melun, 

tärinän ja välkevaikutuksen aiheuttamat ympäristöhaitat sekä 

lisäksi turvallisuusongelmat mm. jäänheittovaaran vuoksi. 

Meluhaittojen osalta hakemuksessa todetaan hanketta koskevien 

meluselvitysten olevan osin puutteelliset mm. lähtöarvojen osalta. 

Lisäksi todetaan, että tuulivoimaloiden melumittauksissa on 

yleisesti saatu korkeampia melutasoja, kuin mallinnukset ovat 

osoittaneet. Välkevaikutus on hakemuksen mukaan mallinnuksen 

perusteella ohjearvoja suurempi lähimmissä kiinteistöissä  

Hallintopakkohakemus liitteineen on kokouspykälän 

oheismateriaalina. 

Valmistelija:  ympäristötarkastaja Ilari Patamaa puh. (03) 4141 5324 tai 

ilari.patamaa(at)forssa.fi 

 

Päätösehdotus:  Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää antaa Hämeen ELY-keskukselle 
seuraavan lausunnon: 
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Tuulivoimapuiston aiheuttamia ympäristöhaittoja ja vaikutuksia on 
tarkasteltu jo laajasti YVA-menettelyssä sekä 
tuulivoimaosayleiskaavan valmistelussa. Osayleiskaava on 
suunniteltu siten, että kaavamääräysten mukaan 
toimittaessa voimalat eivät tarvitse erillistä 
ympäristölupaa. Osayleiskaavaa saa myös kaavamääräyksen 
mukaisesti käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

   
Rakenteilla olevat voimalat on katsottu rakennuslupavaiheessa 
kaavan mukaisiksi. Tuulivoimaloiden roottorityyppi on vaihdettu 
MRL 150 e §:n mukaisella 
rakennustarkastajan aloituskokouksessa antamalla 
suostumuksella. Uuden roottorityypin aiheuttamista melu- ja 
välkehaitoista on esitetty mallinnukset, joiden perusteella 
tuulivoimaloista ei aiheudu ennalta arvioiden kohtuutonta haittaa 
naapureille.  Rakennuslupavaiheessa voimaloille on myös 
kaavamääräysten mukaisesti laadittu turvallisuusselvitykset sekä 
pyydetty pelastusviranomaisen lausunto.   

 
Humppilan tekninen lautakunta katsoo, että hankkeesta esitetyt 
selvitykset ovat riittävät ja tehty ympäristöministeriön ohjeistuksen 
mukaisesti. Selvitysten perusteella tuulivoimaloiden toiminnasta 
ei ennalta arvioiden aiheudu sellaista haittaa, minkä perusteella 
hankkeelta tulisi vaatia ympäristölupaa. Hanke on Humppilan 
tuulivoimaosayleiskaavan määräysten mukainen. Ympäristöhaitat 
on huomioitu tarvittavissa määrin jo kaavaa laadittaessa, eikä 
näin ollen erilliselle ympäristöluvalle ole tarvetta.  

 

 

Päätös:  
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Tekn. ltk 120 §    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 121 §     Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-syyskuu 2021 

tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

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

Päätös:    
 

  



HUMPPILAN KUNTA   ESITYSLISTA  9 (19)  
Tekninen lautakunta   25.10.2021 
       
  

 

_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                      
Nimikirjaimet                                                                                                                           
  

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOKAUDEN TAVOITTEET VUODELLE 2022 
 
Tekn. ltk 122 §   Vuodelle 2022 on valmisteltu viranhaltijatyönä teknisen  
Liite 1 lautakunnan talousarviokauden tavoitteet. Teknisen lautakunnan 

alaisten tulosyksiköiden osalta on määritelty kunkin perustehtävät, 
palvelusuunnitelma sekä toimintaympäristö ja sen muutokset 
talousarviokaudella. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

 
Lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset talousarviokauden 
tavoitteet vuodelle 2022. 
 
 

Päätös:  
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS JA INVESTOINNIT  
VUODELLE 2022 
 
Tekn. ltk 123 §  Kunnanhallitus on kokouksessaan 246§/13.9.2021 päättänyt  
Liite 2 hyväksyä vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 

taloussuunnitelman laadintaohjeen. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Lautakunta päättää hyväksyä talousarvion ja 
investointisuunnitelman vuodelle 2022 sekä esittää 
kunnanhallitukselle liitteen mukaisen talousarvion ja 
investointisuunnitelman. 

 
 
Päätös: 
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VANHUSNEUVOSTON NIMEÄMISPYYNTÖ 

Khall 243 §  Humppilan kunnan vanhusneuvostossa on ollut edustus 
13.9.2021  eläkejärjestöistä, lautakunnista, hallituksesta sekä FSHKY:stä.  
 
 Vanhusneuvosto toimii kunnanhallituksen ohjeistuksessa 

itsenäisesti puheenjohtajansa johdolla.  
 
 Vanhusneuvosto voi valita oman puheenjohtajansa sekä 

sihteerinsä.  
 
Valmistelija:  Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. 044 7294 881  
  Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. 044 706 4447 
 
Päätösehdotus:  Kj: Kunnanhallitus päättää 

1) nimetä vanhusneuvostoon oman edustajansa ja  
2) pyytää lautakuntia ja eläkeläisjärjestöjä nimeämään omat 

edustajansa vanhusneuvostoon.  
 
Päätös:   Kunnanhallitus päätti  

1) nimetä vanhusneuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi 
Markku Niinisen ja  

2) pyytää lautakuntia ja eläkeläisjärjestöjä nimeämään omat 
edustajansa vanhusneuvostoon.  

 
___ ___ ___ 

 
 
Tekn. ltk 124 §     
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää nimetä vanhusneuvostoon 
edustajan. 
 
 

Päätös:  
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KANKAANTIE-VENÄJÄNKARTANO -ALUEEN JÄTEVESIHUOLTOVERKOSTON 
RAKENTAMISEN KILPAILUTUS 
 
Tekn. ltk 125 §  Kankaantie-Venäjänkartano -alueen jätevesihuoltoverkoston  
Liite 3 suunnittelu on valmistunut 9/2021. Hankinta ylittää hankintalain 25 

§ mukaisen kansallisen kynnysarvon. Kilpailutusasiakirjat tuodaan 
lautakuntaan oheismateriaalina. 

 
  
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

 
Tekninen lautakunta päättää kilpailuttaa Kankaantie-
Venäjänkartano -alueen jätevesihuoltoverkoston rakentamisen 
seuraavasti: 
 
Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö 
julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan kunnan ilmoitustaululla, 
sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla sekä julkisten hankintojen 
ilmoituskanava Hilmassa. 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 10.12.2021 klo 15 
mennessä. 

 
 
Päätös:  
  

mailto:kirjaamo@humppila.fi
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URHEILUKENTÄN HOITOSOPIMUKSEN OPTIOKAUDEN 2022-2023 KÄYTTÄMINEN 
 
Tekn. ltk 113 §    Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 125 §/23.10.2018  
15.9.2021  kilpailuttaa urheilukentän hoidon kokonaispalveluna ulkopuoliselta 

toimijalta. Hankinnan kilpailutus toteutettiin avoimella menettelyllä. 
Tekninen lautakunta valitsi urheilukentän hoidosta vastaavaksi 
palveluntuottajaksi Ypäjä Golf Oy:n. Sopimus kattaa hoitokaudet 
2019-2021 sekä option vuosille 2022-2023. Tekninen johtaja on 
keskustellut Ypäjä Golf Oy:n edustajan kanssa mahdollisesta 
optiokauden käyttämisestä. 
 
 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää käyttää sopimuksen mukaisen 
optiokauden 2022-2023. 
 
 

Päätös: Puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle. 
 
 Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 
 ___ ___ ___ 
 
 
Tekn. ltk 126 §    Tekninen osasto on selvittänyt urheilukentän nurmialueen hoidon 

kustannusvaihtoehtoja. Kustannusvertailu tuodaan lautakuntaan 
oheismateriaalina. Tekninen johtaja on keskustellut Ypäjä Golf 
Oy:n edustajan kanssa sopimuksen mukaisesta optiokauden 
käyttämisestä. Ypäjä Golf Oy:n edustajalle sopii, että 
optiokaudesta käytetään sopimuksen mukaista optiokautta 
lyhyempi jakso. Nykyinen sopimus päivitetään, kun lautakunta on 
päättänyt optiokauden käyttämisestä. 

 
 Nykyinen hoitosopimus sisältää urheilukentän hoidon 

erikoisammattitutkinnon suorittaneiden kentänhoitajien toimesta 
sekä ammattikäyttöön tarkoitettujen ja hyväksyttyjen laitteiden ja 
tarvikkeiden käytön kentänhoidossa. Hoitourakka sisältää 
leikkuutyön, lannoitteet ja lannoitustyön, hiekan ja hiekan 
kuormaus-, levitys- ja harjaustyön, pystyleikkuun, ilmastuksen 
sekä sadetinjärjestelmän hoidon. 

 
 Urheilukentän hoidon osalta tulee määritellä tavoitehoitotaso sekä 

huomioida kunkin hoitotoimenpiteen merkitys tavoitehoitotason 
saavuttamisen osalta. 
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Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 
 Tekninen lautakunta päättää käyttää sopimuksen mukaisen 

optiokauden 2022-2023 perusteena urheilukentän nykyisen 
hoitotason säilyttäminen. 

 
 
Päätös: 
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METSÄNHOITOSUUNNITELMAN 2021-2031 HYVÄKSYMINEN 
 
Tekn. ltk 127 § Humppilan kunnan metsänhoitosuunnitelmaluonnos 2021-2031  
Liite 4 on tehty yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Loimijoen kanssa.  

Metsänhoitosuunnitelmaluonnos on laadittu Humppilan kunnan 

omistuksessa olevien metsänhoidolliselta kannalta 

merkittävimpien metsäalueiden hoitotoimenpiteiden suorittamisen 

tueksi. 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

  Tekninen lautakunta päättää 

1) hyväksyä metsänhoitosuunnitelmaluonnoksen 2021-2031; 

 

2) pyytää tarjouksen metsänhoitosuunnitelman mukaisista 

vuosien 2021-2022 metsänhoidollisista toimenpiteistä koskien 

alueita 6, 7, 8.1, 8.2, 10, 12.1, 13.1, 14.1, 16, 34, 35, 36 ja 47; 

ja 

 

3) valtuuttaa teknisen johtajan hyväksymään 
tarjouspyyntöehdotuksen. 

 
 
Päätös:  
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WENÄJÄN KARTANON MAANVUOKRASOPIMUS 
 
Tekn.ltk.  49 §  Yksityiselle toimijalle myydyn Venäjän ala-asteen jääkiekko- 
20.5.2019  kaukalo sijaitsee Wenäjän kartanon tilalla 103-406-1-327. 

Jääkiekkokaukalon käytöstä ja vastuiden jakautumisesta kunnan 
ja maanomistajan välillä on syytä solmia erillinen 
maanvuokrasopimus.  

  
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen tehtäväksi 
kunnan ja maanomistajan välille sekä valtuuttaa nimeämänsä 
henkilöt allekirjoittamaan kunnan puolesta 
maanvuokrasopimuksen koskien Venäjän jääkiekkokaukaloa. 

 
Päätös:  Päätettiin esityksen mukaan. 
 
  ___ ___ ___ 
 
Khall 119 §   Kj: Kunnanhallitus päättää  
 

1.) hyväksyä maanvuokrasopimuksen tehtäväksi kunnan ja 
maanomistajan välille sekä  

2.) valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan 
kunnan puolesta maanvuokrasopimuksen koskien Venäjän 
jääkiekkokaukaloa. 

 
Päätös:                   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
 
   --- --- --- 
 
Tekn.ltk.  15 §                Kunnanhallitus on kokouksessaan 49§/20.5.2019 hyväksynyt  
Liite 6  liitteenä olleen maanvuokrasopimuksen. Maanomistaja esittää  
21.1.2021 maanvuokrasopimukseen tehtäväksi seuraavat muutokset:  

- sopimuksen tarkoitus (’Omistaja ei vastaa vuokra-alueella 
mahdollisista tapahtuvista henkilö- tai materiaalivahingoista tai 
mahdollisesta maapohjan saastumisesta. Vuokralainen vastaa 
vuokra-aikana tapahtuvasta toiminnastaan tai 
laiminlyönnistään aiheutuvasta maaperän tai pohjaveden 
pilaantumisesta sekä muusta ympäristövahingosta. 
Vuokralainen vastaa mahdollisista vuokraustoiminnan 
aiheuttamien haitallisten ympäristövaikutusten 
vähentämisen/poistamisen kustannuksista ja korvauksista. 
Vuokralainen vastaa kaikista Omistajalle tai kolmannelle 
osapuolelle aiheutuneista vahingoista ja haitoista, jotka 
johtuvat vuokralaisen vuokra-alueella harjoittamasta 
toiminnasta.’); 
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- sopimuksen voimaantulo ja sitovuus sekä raukeaminen 

(poistettu kunnan lunastusoikeutta koskeva kohta, lisätty   
’ lukuun ottamatta sitä, että Vuokralainen vastaa kaikista 
Omistajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista 
vahingoista ja haitoista, jotka johtuvat vuokralaisen vuokra-
alueella harjoittamasta toiminnasta. ’); ja 

 
- sopimuksen päättyminen (sopimuksen päättymisajankohta v. 

2041). 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
    
   Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että  
   kunnanhallitus 
 

1) hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen; ja 
 
2) valtuuttaa nimeämänsä henkilöt allekirjoittamaan kunnan  

   puolesta maanvuokrasopimuksen. 
 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 
   --- --- --- 
 
Khall 38 § 
Liite 18 
1.2.2021 
 
 
Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää 

1.) hyväksyä liitteenä olevan vuokrasopimuksen; ja 
 
2.) valtuuttaa nimeämänsä henkilöt allekirjoittamaan kunnan  

   puolesta maanvuokrasopimuksen. 
 
Käsittely:  Kj teki muutosesityksen: Palautetaan takaisin valmisteluun  
  
 
Päätös:  Hyväksyttiin muutosesityksen mukaisesti.  
 
   --- --- --- 
 
Tekn.ltk. 128 §  Maanvuokrasopimusluonnos liitteineen tuodaan lautakuntaan 

oheismateriaalina. 
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Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen tehtäväksi 
kunnan ja maanomistajan välille sekä valtuuttaa nimeämänsä 
henkilöt allekirjoittamaan kunnan puolesta 
maanvuokrasopimuksen. 

 
 
Päätös:  
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MUUT ASIAT 
 
Tekn. ltk 129 §            -     

 
 

 


