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Lautakunta

Henkilökohtainen varajäsen

☒ Laaksonen Juha pj.
☐ Kallioinen Pekka
☐ Thynell Maarit
SAAPUVILLA OLLEET ☒ Nokkala Riitta vpj.
☐ Nikkanen Timo j.
☐ Nieminen Teuvo
JÄSENET
☐ Hirvioja Vesa-Pekka
(ja merkintä siitä, kuka ☒ Kankare Janne j.
toimii puheenjohtajana) ☒ Ojanen Erkki j.
☐ Valtanen Johanna
☒ Prehti-Vedenpää Outi j.
☐ Heikkilä Joonas
☒ Uusitalo Tanja j.
☐ Romppainen Kaija
☒ Ahola Kari Khall.
MUUT SAAPUVILLA
☒ Suikkanen Aila Khall.
OLLEET
☒ Honkonen Mari, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
(ja läsnäolon peruste)
☒ Hyytiäinen Lauri, nuorisovaltuutettu
LAILLISUUS JA
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

§ 19 - 47
Tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta tai merkintä
edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta.

Juha Laaksonen
Mari Honkonen
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Allekirjoitukset

Erkki Ojanen

PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Tarkastusaika

Outi Prehti-Vedenpää

Aika ja paikka
26.2.2020 klo 9.00 - 15.00 kunnanvirasto

tekninen johtaja Mari Honkonen

_ / _ __ 20___
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk 19 §

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
12.2.2020 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja annettu
kunnanjohtajalle.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITO
Tekn. ltk 20 §

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-jahallinto/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 Erkki
Ojanen ja Outi Prehti-Vedenpää.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä
keskiviikkona 26.2.2020 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä
internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 –
15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 4.3.2020,
jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös:

Tekninen lautakunta päätti pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Ojasen ja
Outi Prehti-Vedenpään.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä
keskiviikkona 26.2.2020 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä
internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 –
15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 4.3.2020,
jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Tekn. ltk 21 §
 Uudenmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus,
Destia ja Humppilan kunta tekevät yhteistyötä
Koivistonlammin purkuputken avaamiseksi.
 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö
ehdotuksesta Suomen merenhoidon seurantaohjelmaksi
vuosille 2020-2026.
 Metsähallituksen päätös 24.1.2020 koskien tutkimusluvasta
näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa
olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko
maassa, sammaltyöryhmä, Metsähallituksen Luontopalvelut.
 Vuosiyhteenveto 2019 ns. nitraattiasetuksen 1250/2014
mukaisista ilmoituksista Hämeen ELY-keskukselle 15.1.2020.
 Ilmoitus roskaantumisesta, selvityspyyntö ja muistio
tarkastuksesta kiinteistöllä 103-402-1-161 roskista.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta
1) päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi saaduksi;
2) tyytyy Metsähallituksen päätökseen; sekä
3) toteaa, että Suomen merenhoidon
seurantaohjelmaehdotuksesta vuosille 2020-2026 ei ole tarpeen
antaa lausuntoa.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Tekn. ltk 22 §

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:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA
Tekn. ltk 23 §

Teknisen lautakunnan toteutumavertailu vuodelta 2019 tuodaan
oheismateriaalina lautakuntaan.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan
toteutumavertailun tammi-joulukuulta 2019.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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FORSSAN SEUDULLISEN RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN
TOIMINTAKATSAUS 2019, HUMPPILA
Tekn. ltk 24 §

1.1.2019 alkaen Forssan kaupunki on vastannut
rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan
kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän
kunnissa. Asiasta järjestettiin seutukunnan luottamushenkilöille
myös yhteinen keskustelu- ja tiedotustilaisuus.
Yhteistoimintasopimuksen mukainen seurantaryhmä aloitti
toimintansa elokuussa.
Seudullisen toiminnan käynnistymistä on vaikeuttanut 1-2 henkilön
resurssivajaus koko vuoden. Asiakaspalvelua on kehitetty
yhtenäisemmäksi, kuntarajat ylittäväksi. Ohjeistusta, lomakkeita ja
nettisivuja on päivitetty ja yhtenäistetty.
Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien kunnostamisvaatimuksen
määräajan noudattamisen valvonta ja asiakkaiden neuvonta on
työllistänyt sekä rakennusvalvontaa että ympäristönsuojelua
merkittävästi vuoden 2019 aikana. Viisi viranhaltijaa neuvoi puolen
vuoden ajan päivittäin useampaa asiakasta.
Seudullisessa rakennusvalvonnassa tehtiin rakennus- ja
toimenpidelupa- sekä muita maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia
päätöksiä sekä ilmoitusmenettelynä käsiteltyjä ratkaisuja yhteensä
569 kappaletta. Rakennuslupien määrissä sekä laajuudessa
esiintyy usein merkittäviäkin vuosittaisia kuntakohtaisia vaihteluita.
Kokonaisuutena arvioiden aiempaan vuoteen verrattuna
lupakäsittelyitä oli n. 100 kpl vähemmän.
Rakennuslupatoimenpiteistä aiheutuvia katselmuksia suoritettiin
yhteensä 713 kpl.
Rakennusvalvonnan suoritteet vuodelta 2019 ovat:

_____________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastus
Otteen 26.2.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
Nimikirjaimet

oikeaksi todistaa

HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
19.2.2020

10 (74)

Haja-asutuksen jätevesiasioihin liittyvän tiedotusprojektin toteutti
ympäristönsuojelun harjoittelija yhdessä ympäristötarkastajien
kanssa. Riskiperusteisesti valikoiduille kuuden pohjavesialueen
kiinteistöille, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon, lähettiin
kysely jätevesijärjestelmästä. Pohjavesialueita valittiin kaikista
seudullisen ympäristönsuojelun kunnista. Tiedotteita lähetettiin
yhteensä 114 kappaletta, joista neuvottiin 79:ää.
Ympäristönsuojelussa toteutettiin järjestetyn jätehuollon valvontaa.
Forssan, Tammelan ja Jokioisten alueella selvitettiin 44 kiinteistön
jätteenkuljetustilanne. Näistä vain yksi oli oikeasti ilman
jätteenkuljetussopimusta, muilla oli kyse rekisterissä olevasta
puutteesta tai mahdollisuudesta saada vapautus
jätteenkuljetuksesta.
Loimijoen arvostusta ja virkistyskäyttöä lisätään edelleen
osallistumalla Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu ry:n vetämiin
Loimijokea koskeviin ryhmiin. Tavoitteena on vedenlaadun
parantaminen. Käytännön toimenpiteenä jatkettiin
isosorsimokasvustojen niittoa. Vieraslajien tunnistamisen ja
torjunnan neuvontaa tehtiin myös mm. jättiputken ja -palsamin sekä
kurtturuusun leviämisen estämiseksi.
Ympäristönsuojelun suoritteet vuodelta 2019 ovat:

Lisätiedot:

Yhteensä

Ypäjä

Toiminnan seuranta 2019
Ympäristölupa, -ilmoitus tai rekisteröinti
15 3 2
Maa-aineslupa, kotitarveotto -kohde
1 1
Jätelain 100 § mukainen päätös, siivoamiskehotus -kohde
Vesihuoltolain muk.vapautuspäätökset
1
YSL:n muk. Jätevesipäätökset
Ympäristönsuojelumääräysten soveltamispäätös
4
Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset
5 4 2

Tammela

Humppila

Jokioinen

Yhteensä
Forssa

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu

5
3
3
9

25
5
3
10

3
8 10

7
29

Lausunnot ESAVI
Lausunnot muut viranomaiset

5 1 1 6
10 2 4 7 1

13
24

YSL yritysten tarkastukset (myös ELY ja AVI)
Maa-aineslupavelvollisten kohteiden tarkastukset
Muut tarkastukset

12 3 5 10 2
4 5 2 6
5 2 1 9 4

32
17
21

ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,
p. 03 41415267 tai niina.salminen@forssa.fi
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Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Forssan seudullisen
rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vuoden 2019
toimintakatsauksen.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
Tanja Uusitalo saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo
18.10.
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HUMPPILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN
Tekn. ltk 25 §

Humppilan kunnanvaltuusto on 31.3.2011 § 9 hyväksynyt kunnan
ympäristönsuojelumääräykset.
Kunnan ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 202 §:n nojalla. Määräysten tavoitteena on
ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja asetuksia
täydentäviä ja käytännön tilanteita selventäviä paikallisia
määräyksiä. Voimassa olevan 202 §:n mukaan:
Kunta voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä
määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).
Määräykset eivät voi koskea:
1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa;
2) 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa;
3) 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita;
4) 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja
pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä;
5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.
Määräykset voivat koskea:
1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai
niiden haitallisia vaikutuksia;
2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella;
4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1
luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja
lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;
6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia,
jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun
lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai
merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa
myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.
Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka voi siirtää sille näissä
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määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle
siten, kuin ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa lain (64/1986)
7 §:ssä säädetään. Hallintopakon käyttämistä ei kuitenkaan voi
delegoida yksittäiselle viranhaltijalle, vaan asia käsitellään
viranomaisessa.
Aiemmin määräysten uusimistyötä on tehty seudullisesti yhtä aikaa
Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sekä Forssan
kaupungin kanssa. Tästä syystä määräykset ovat seutukunnalla
melko yhteneväiset. Nyt muutostarvetta tuo muun muassa talousjätevesien johtamista ja käsittelyä koskevat, ympäristönsuojelulain
(YSL muutos 19/2017) muutokset.
Päivitystyössä tullaan käyttämään Kuntaliiton vuonna 2019 valmistunutta opasta. Oppaan tarkoituksena on nostaa esiin ympäristönsuojelumääräysten soveltamisalaa ja sen kehittämistarpeita.
Osana määräysten valmistelua on tärkeää tehdä yhteistyötä
muiden kunnan viranomaisten ja viranhaltijoiden kanssa.
Tärkeässä roolissa ovat erityisesti rakennusvalvonta-,
terveydensuojelu- sekä jätehuoltoviranomainen.
Viranhaltijayhteistyön avulla ja ylläpitämällä viranomaisten välistä
vuoropuhelua voidaan välttyä ristiriitaisilta tai päällekkäisiltä
määräyksiltä.
Ympäristönsuojelumääräysten valmistelun aloittamisesta tulee tiedottaa YSL 203 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla. Tässä yhteydessä ilmoitetaan asian vireilläolosta ja
vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä.
Koska kyse on suurelta osin lainsäädännöllisten muutosten aikaan
saama päivitystarve, olisi edellisen päivityksen tapaan ja ajankäytöllisesti luontevinta laatia luonnos viranhaltijavoimin. Ympäristönsuojeluviranomainen asettaa luonnoksen yleisesti nähtäville ja lausunnoille eri viranomaisille.
Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ovat kokouksessa
nähtävinä.
Valmistelija:

ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg.
p. 03-4141 5267 tai niina.salminen@forssa.fi

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, että
1) käynnistetään Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten muutoksen valmistelu;
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2) tiedotetaan valmistelun käynnistämisestä ja mielipiteiden
ilmaisun mahdollisuudesta kunnan verkkosivuilla ja Forssan
Lehdessä; sekä
3) laaditaan luonnos viranhaltijatyönä mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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JÄTEVESIKIRJEET -PROJEKTI 2019
Tekn. ltk 26 §

Tiedotusprojektin taustalla oli uudistuneen jätevesiasetuksen
(157/2017) määräyksien ja jätevesijärjestelmien kunnostamisvaatimuksen määräajan 31.10.2019 noudattamisen valvonta ja
asiakkaiden neuvonta. Toteuttajana toimi harjoittelija Sanna Ilo,
ajankohtana 2.9 – 29.11.2019
Kysely kohdistui riskiperusteisesti valikoiduille pohjavesialueiden
kiinteistöille, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon.
Pohjavesialueita valittiin kaikista seudulisen ympäristönsuojelun
kunnista (Forssa, Jokioinen, Humppila, Tammela ja Ypäjä).
Kiinteistöille lähetettiin tiedote ja jätevesijärjestelmän
selvityslomake. Omistajia tavoiteltiin myös puhelimitse. Tiedotteita
lähetettiin yhteensä 114 kappaletta, joista neuvottiin 79:ää.

Jätevesijärj.

Vakit.
asunto

(lkm)

(lkm)

Vapaa-ajan
asunnot,
saunat yms.
(lkm)

1. Ypäjä kk

11

3

8

2. Murronkulma

8

2

6

3. Kangasniemi

15

2

13

4. Kuusjoki

7

4

3

5. Rämsänkulma

6

3

3

6. Latovainio

32

24

8

yhteensä:

79

38

41

Pohjavesialue

Palautetut selvitykset käytiin läpi ympäristötarkastajan kanssa ja
asiakkaille annettiin henkilökohtaiset vastaukset heidän kiinteistöjensä jätevesijärjestelmien nykytilanteesta suhteessa
lainsäädännön vaatimuksiin. Kunnostamisen tarpeessa oleville
kiinteistöille annettiin ohjeistusta, kuinka järjestelmä tulisi
konkreettisesti kunnostaa ja suositeltiin ottamaan yhteyttä
ammattitaitoiseen jätevesijärjestelmien suunnittelijaan.
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Jätevesijärjestelmä

Projektin
tulokset:

ok

Jätevesi-

Kanto-

(lkm)

Muu
käsittely
(lkm)

1. Ypäjä kk

11

2. Murronkulma

järj.

vedelliset

Kunnostus-

Neuvonta
kesken

(lkm)

tarve
(lkm)

1

2

7

1

8

0

3

4

1

3. Kangasniemi

15

3

10

0

2

4. Kuusjoki

7

2

1

4

0

5. Rämsänkulma

6

2

2

1

1

6. Latovainio

32

14

4

8

6

yhteensä:

79

22

22

24

11

Pohjavesialue

(lkm)

Kunnostustarve -sarakkeessa ovat mukana ne rakennukset, joiden
jätevesijärjestelmä vaatii kunnostusta välittömästi sekä
rakennukset, jotka eivät tällä hetkellä (tai vuosikausiin) ole olleet
käytössä eikä niissä muodostu jätevesiä. Käyttämättömien
rakennusten omistajille on ilmoitettu, että jätevesijärjestelmä tulee
kunnostaa siinä vaiheessa kun rakennus aiotaan ottaa käyttöön.
Osa kunnostustarve-sarakkeessa olevista kiinteistöistä on hakenut
poikkeamista kunnostamisen aikataulusta ympäristönsuojelulain
156d § perusteella.
Yhteenvetona voidaan todeta, että pohjavesialueilla noin kolmasosalla kiinteistöistä on tarpeen kunnostaa jätevesijärjestelmää.
Projektin tuloksena niin lomakkeita kuin jätevesineuvonnan ohjeita
on päivitetty. Jokainen kiinteistö on omanlaisensa kohde ja
jätevesien käsittelyvaatimus- ja toteutusvaihtoehdot voivat vaihdella
suuresti jopa lähinaapureilla.
Valmistelija:

ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,
p. 03-4141 5271 tai henna.pirhonen@forssa.fi

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tehdyn projektin tulokset tiedoksi ja
hyödyntää niitä jatkossa asiakaspalvelun ja neuvonnan
kehittämisessä.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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VIEMÄRILAITOKSEN VUOSITYÖOHJELMA
Tekn. ltk 27 §
Liite 1

Kunnan hallintosäännön 25 § mukaisesti tekninen lautakunta
hyväksyy kunnallistekniikan vuosityöohjelman. Liitteenä
viemärilaitoksen vuosityöohjelmaluonnos vuodelle 2020.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy viemärilaitoksen vuosityöohjelman
vuodelle 2020.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TOIMINTA-ALUEELLE SIJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
TÖRMÄLÄNTIE 36
Tekn. ltk 28 §

Kiinteistön omistajat ovat hakeneet poikkeamista Humppilan
kunnan jätevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103406-1-252 osoitteessa Törmäläntie 36, sijoittuu Humppilan kunnan
viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnan
tekninen lautakunta on hyväksynyt 21.4.2010 § 24. Kiinteistö
sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Kiinteistö sijoittuu myös
Murronharjun 0410352 tärkeälle pohjavesialueelle, pohjaveden
muodostumisalueelle ja Venäjänlammin ranta-alueelle.
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kiinteistö on liittynyt
Humppilan kunnan vesijohtoverkostoon. Kiinteistöllä ei ole
vesikäymälää vain kuivakäymälä. Kiinteistöstä muodostuu myös
suihkuvesiä. Kiinteistön jätevedet johdetaan kivipesään tai
imeytyskaivoon. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan
korkean iän perusteella (84 ja 80 vuotta) ja kiinteistön vähäisen
käytön vuoksi.
Lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
säädetään seuraavaa:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien
johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä
noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.
Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
säädetään:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10
§:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä
pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä
vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan
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ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä jos:
1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai
haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön
vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet
kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu
vastaava erityinen syy; ja
2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toimintaalueella
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta
vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Asian käsittely:
Humppilan kunnan viemärilaitoksen lausunto hakemuksesta on
seuraava:
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Kiinteistö sijaitsee
pohjavesialueella Venäjänlammen rannassa. Kiinteistö sijaitsee
ranta- ja pohjavesialueella, eikä kiinteistön varustelutasosta johtuen
jätevesimäärää voida pitää vähäisenä. Kiinteistö tulee liittää
kunnalliseen jätevesiviemäriin.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta
on seuraava:
Vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää
vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön
jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä
aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja
pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa
siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.
Hakemuksessa esitetyn mukaan nykyinen käyttö ei aiheuttane
merkittävää riskiä, mutta mikäli kiinteistön käyttö olennaisesti
lisääntyy ja käyttäjien määrä lisääntyy, tulee liittymistä arvioida
uudestaan.
Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi
arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai
omistaja vaihtuu.
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Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, ettei kiinteistölle 103-406-1-252
Törmäläntie 36, myönnetä vapautusta Humppilan kunnan
viemäriverkostoon liittymisestä. Kiinteistö tulee liittää Humppilan
kunnan viemäriverkostoon 31.12.2021 mennessä.
Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle, pohjavesi- ja ranta-alueelle.
Vesihuoltopalveluiden tarve ei ole erityisen vähäinen eikä
jätevesien käsittely täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia.
Valmistelija:

Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, ettei kiinteistölle 103-406-1-252
Törmäläntie 36, myönnetä vapautusta Humppilan kunnan
viemäriverkostoon liittymisestä. Kiinteistö tulee liittää Humppilan
kunnan viemäriverkostoon 31.12.2021 mennessä.
Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle, pohjavesi- ja ranta-alueelle.
Vesihuoltopalveluiden tarve ei ole erityisen vähäinen eikä
jätevesien käsittely täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia.
Muutoksenhaku:
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on
30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Päätös toimitetaan
hakijalle saantitodistuksin.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TOIMINTA-ALUEELLE SIJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
TEOLLISUUSTIE 1
Tekn. ltk 29 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan
jätevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-402-60-0
osoitteessa Teollisuustie 1, sijoittuu Humppilan kunnan
viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnanhallitus
on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajamaalueelle.
Kiinteistöllä on varastohalli. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain
kuivakäymälä. Kiinteistö on liitetty Humppilan kunnan
vesijohtoverkostoon. Kiinteistön jätevedet johdetaan kahden
betonisen saostuskaivon kautta. Vapautusta
liittymisvelvollisuudesta haetaan perusteella, että kyseessä on
varastohalli, jossa on vain käsienpesuallas ja lattiakaivo.
Lainsäädäntö
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
säädetään seuraavaa:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja
jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien
käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa
säädetään.
Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
säädetään:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10
§:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä
pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä
vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
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Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä jos:
1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai
haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön
vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet
kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu
vastaava erityinen syy; ja
2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toimintaalueella
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta
vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Asian käsittely
Humppilan kunnan viemärilaitoksen lausunto hakemuksesta on
seuraava:
Rakennuksen käyttötarkoitus on teollisuusvarasto. Vedenkulutus
on arvion mukaan 29 m3/ vuosi. Viemärin liittymiskaivo sijaitsee
kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Kiinteistölle ei ole
vesihuoltolain mukaisia perusteluita myöntää vapautusta
kunnalliseen jätevesiviemäriin liittämisestä.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta
on seuraava:
Vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää
vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön
jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä
aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja
pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa
siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.
Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi
arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai
omistaja vaihtuu. Varastohallin toiminnan laatu ja sen merkitys
jäteveden laatuun tulisi myös huomioida.
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Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, ettei kiinteistölle 103-402-60-0
Teollisuustie 1, myönnetä vapautusta Humppilan kunnan
viemäriverkostoon liittymisestä. Kiinteistön omistajan tulee tehdä
liittymissopimus Humppilan kunnan viemärilaitoksen kanssa
31.12.2020 mennessä.
Perustelu:
Kiinteistöllä on teollisuusvarasto. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajamaalueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve ei ole erityisen vähäinen, eikä
jätevesien käsittely täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia.
Vesihuoltolain (681/2014) 11 §:n mukaisia perusteita vapautuksen
myöntämiselle ei ole.
Valmistelija:

Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, ettei kiinteistölle 103-402-60-0
Teollisuustie 1, myönnetä vapautusta Humppilan kunnan
viemäriverkostoon liittymisestä. Kiinteistön omistajan tulee tehdä
liittymissopimus Humppilan kunnan viemärilaitoksen kanssa
31.12.2020 mennessä.
Perustelu:
Kiinteistöllä on teollisuusvarasto. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajamaalueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve ei ole erityisen vähäinen, eikä
jätevesien käsittely täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia.
Vesihuoltolain (681/2014) 11 §:n mukaisia perusteita vapautuksen
myöntämiselle ei ole.
Muutoksenhaku:
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös toimitetaan hakijalle
saantitodistuksella.
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Janne Kankare jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.
Tekninen lautakunta päätti, ettei kiinteistölle 103-402-60-0
Teollisuustie 1, myönnetä vapautusta Humppilan kunnan
viemäriverkostoon liittymisestä. Kiinteistön omistajan tulee tehdä
liittymissopimus Humppilan kunnan viemärilaitoksen kanssa
31.12.2022 mennessä.
Perustelu:
Kiinteistöllä on teollisuusvarasto. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajamaalueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve ei ole erityisen vähäinen, eikä
jätevesien käsittely täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia.
Vesihuoltolain (681/2014) 11 §:n mukaisia perusteita vapautuksen
myöntämiselle ei ole.
Muutoksenhaku:
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös toimitetaan hakijalle
saantitodistuksella.
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TOIMINTA-ALUEELLE SIJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
KATAJAKUJANTIE 8
Tekn. ltk 30 §

Kiinteistön omistajan edustaja on hakenut poikkeamista Humppilan
kunnan jätevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103403-1-58 osoitteessa Katajakujantie 8, sijoittuu Humppilan kunnan
viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Kunnanhallitus on
hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajamaalueelle. Kiinteistö sijoittuu tärkeälle Kangasniemen 0410351
pohjavesialueelle.
Kiinteistö on tällä hetkellä asumaton. Kiinteistö on liitetty Humppilan
kunnan vesijohtoverkostoon. Jätevedet johdetaan kahden
sakokaivon kautta. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan
sen vuoksi, että kiinteistö on asumaton.
Lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
säädetään seuraavaa:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja
jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien
käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa
säädetään.
Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
säädetään:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10
§:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä
pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä
vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
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Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä jos:
1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai
haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön
vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet
kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu
vastaava erityinen syy; ja
2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toimintaalueella
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta
vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Asian käsittely:
Humppilan kunnan viemärilaitoksen lausunto hakemuksesta on
seuraava:
Kiinteistö on tällä hetkellä asumaton. Kiinteistö on liitetty Humppilan
kunnan vesijohtoverkostoon. Kiinteistölle ei ole estettä myöntää
vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin liittämisestä määräajaksi
ehdolla, että kiinteistön vedenkäytön lisääntyessä tai omistajan
vaihdoksen yhteydessä tulee hakea kunnalliseen jätevesiviemäriin
liittämistä.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta
on seuraava:
Vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää
vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön
jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä
aiheudu terveyshaittaa.
Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi
arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai
omistaja vaihtuu.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-1-58
Katajakujantie 8, määräaikaisen vapautuksen Humppilan kunnan
viemäriverkostoon liittymisestä. Vapautus on voimassa 31.12. 2026
asti. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes
kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja
vaihtuu.
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Perustelu:
Kiinteistö on tällä hetkellä asumaton kiinteistö, joka sijoittuu YKRtaajama-alueelle ja tärkeälle pohjavesialueelle.
Vesihuoltopalveluille ei ole tällä hetkellä tarvetta, koska kiinteistö on
asumaton.
Valmistelija:

Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-1-58
Katajakujantie 8, määräaikaisen vapautuksen Humppilan kunnan
viemäriverkostoon liittymisestä. Vapautus on voimassa 31.12.2026
asti. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes
kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja
vaihtuu.
Perustelu:
Kiinteistö on tällä hetkellä asumaton kiinteistö, joka sijoittuu YKRtaajama-alueelle ja tärkeälle pohjavesialueelle.
Vesihuoltopalveluille ei ole tällä hetkellä tarvetta, koska kiinteistö on
asumaton.
Muutoksenhaku:
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi
seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös
toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TOIMINTA-ALUEELLE SIJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
RIIHITIE 1
Tekn. ltk 31 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan
jätevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-403-3124 osoitteessa Riihitie 1, sijoittuu Humppilan kunnan
viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Kunnanhallitus on
hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajamaalueelle. Kiinteistö sijoittuu tärkeälle Kangasniemen 0410351
pohjavesialueelle ja Koivistonlammin ranta-alueelle.
Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Kiinteistö on liitetty
Humppilan kunnan vesijohtoverkostoon. Jätevedet johdetaan
kahden sakokaivon kautta. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta
haetaan 2023 saakka taloudellisten syiden vuoksi.
Lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
säädetään seuraavaa:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja
jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien
käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa
säädetään.
Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
säädetään:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10
§:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä
pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä
vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
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Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä jos:
1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai
haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön
vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet
kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu
vastaava erityinen syy; ja
2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toimintaalueella
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta
vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Asian käsittely:
Humppilan kunnan viemärilaitoksen lausunto hakemuksesta on
seuraava:
Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Kiinteistö sijaitsee
taajamassa viemärilaitoksen toiminta-alueella, ja runkoviemäri
kulkee toisella puolen Jokioisten tietä. Lähellä on kuitenkin vanha
alitus, jota voidaan käyttää. Kiinteistö on liitetty Humppilan kunnan
vesijohtoverkostoon.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta
on seuraava:
Vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää
vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön
jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä
aiheudu terveyshaittaa. Viemärin ja sakokaivojen kunto tulee
selvittää ennen vapautuksen myöntämistä ja niiden kuntoa tulee
seurata ja huoltaa säännöllisesti siten, ettei niistä aiheudu
terveyshaittaa. Kiinteistön omistajan tulee huolehtia, että
sakokaivot tyhjennetään säännöllisesti ja riittävän usein.
Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen (2023 saakka).
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-3-124
Riihitie 1, määräaikaisen vapautuksen Humppilan kunnan
viemäriverkostoon liittymisestä. Vapautus on voimassa enintään
31.12.2022 asti.
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Perustelu:
Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Kiinteistö sijoittuu
YKR-taajama-alueelle, tärkeälle pohjavesialueelle ja ranta-alueelle.
Kiinteistö tulee liittää viemäriverkostoon 31.12.2022 mennessä.
Valmistelija:

Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-3-124
Riihitie 1, määräaikaisen vapautuksen Humppilan kunnan
viemäriverkostoon liittymisestä. Vapautus on voimassa enintään
31.12.2022 asti.
Perustelu:
Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Kiinteistö sijoittuu
YKR-taajama-alueelle, tärkeälle pohjavesialueelle ja ranta-alueelle.
Kiinteistö tulee liittää viemäriverkostoon 31.12.2022 mennessä.
Muutoksenhaku:
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on
30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Päätös toimitetaan
hakijalle todisteellisena tiedoksiantona.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TOIMINTA-ALUEELLE SIJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
MÄNTYMÄENTIE 27
Tekn. ltk 32 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan
jätevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-402-6-8
osoitteessa Mäntymäentie 27, sijoittuu Humppilan kunnan
viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Kunnanhallitus on
hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajamaalueelle. Kiinteistö ei sijoitu tärkeälle pohjavesialueelle.
Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Kiinteistö on liitetty
Humppilan kunnan vesijohtoverkostoon. Jätevedet johdetaan
kolmen sakokaivon kautta. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta
haetaan sen vuoksi, että rakennus on erittäin huonokuntoinen.
Lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
säädetään seuraavaa:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja
jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien
käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa
säädetään.
Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
säädetään:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10
§:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä
pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä
vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
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Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä jos:
1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai
haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön
vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet
kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu
vastaava erityinen syy; ja
2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toimintaalueella
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta
vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Asian käsittely:
Humppilan kunnan viemärilaitoksen lausunto hakemuksesta on
seuraava:
Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Kiinteistö sijaitsee
taajamassa viemärilaitoksen toiminta-alueella, mutta runkoviemäri
lähialueelle on vielä rakentamatta. Kiinteistö on liitetty Humppilan
kunnan vesijohtoverkostoon. Vedenkulutusarvio on 59 m 3/vuosi.
Jätevedet johdetaan kolmen sakokaivon kautta ojaan. Kiinteistölle
ei ole vesihuoltolain mukaisia perusteluita myöntää vapautusta
kunnalliseen jätevesiviemäriin liittämisestä. Kiinteistö tulee liittää
viemäriverkkoon, kun runkoviemäri rakennetaan kiinteistön
läheisyyteen
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta
on seuraava:
Vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää
vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön
jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä
aiheudu terveyshaittaa.
Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi
arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai
omistaja vaihtuu.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-6-8
Mäntymäentie 27, määräaikaisen vapautuksen Humppilan kunnan
viemäriverkostoon liittymisestä. Vapautus on voimassa enintään
31.12.2024 asti. Päätöksen voimaantulo edellyttää, että
Humppilan kunta on rakentanut 31.12.2024 mennessä
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viemäriverkoston siten, että kiinteistön liittyminen siihen on
mahdollista.
Perustelu:
Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen, joten
vesihuoltopalveluiden tarve ei ole erityisen vähäinen. Kiinteistö
sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Kiinteistö tulee liittää
viemäriverkostoon 31.12.2024 mennessä, edellyttäen, että
Humppilan kunta on rakentanut viemäriverkoston siten, että
kiinteistön liittyminen verkostoon on mahdollista.
Valmistelija:

Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-6-8
Mäntymäentie 27, määräaikaisen vapautuksen Humppilan kunnan
viemäriverkostoon liittymisestä. Vapautus on voimassa enintään
31.12.2024 asti. Päätöksen voimaantulo edellyttää, että
Humppilan kunta on rakentanut 31.12.2024 mennessä
viemäriverkoston siten, että kiinteistön liittyminen siihen on
mahdollista.
Perustelu:
Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen, joten
vesihuoltopalveluiden tarve ei ole erityisen vähäinen. Kiinteistö
sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Kiinteistö tulee liittää
viemäriverkostoon 31.12.2024 mennessä, edellyttäen, että
Humppilan kunta on rakentanut viemäriverkoston siten, että
kiinteistön liittyminen verkostoon on mahdollista.
Muutoksenhaku:
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi
seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös
toimitetaan hakijalle postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TOIMINTA-ALUEELLE SIJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
KOSKIRANNANTIE 31
Tekn. ltk 33 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan
jätevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-403-4-20
osoitteessa Koskirannantie 31, sijoittuu Humppilan kunnan
Huhtaan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan
tekninen lautakunta on hyväksynyt 23.2.2011 § 12. Kiinteistö
sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Kiinteistö ei sijoitu tärkeälle
pohjavesialueelle.
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kiinteistöllä on
vesiposti. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain kompostoiva
kuivakäymälä. Jätevedet imeytetään kahden betonisen sakokaivon
kautta maahan. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan
kiinteistön alhaisen varustelutason vuoksi, eli kiinteistö on
kantovedellinen.
Lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
säädetään seuraavaa:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja
jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien
käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa
säädetään.
Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
säädetään:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10
§:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä
pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä
vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
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Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä jos:
1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai
haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön
vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet
kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu
vastaava erityinen syy; ja
2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toimintaalueella
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta
vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Asian käsittely:
Humppilan kunnan viemärilaitoksen lausunto hakemuksesta on
seuraava:
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Vesijohto tulee
ainoastaan vesipostiin. Rakennuksen varustelutaso on vaatimaton.
Kiinteistö sijaitsee Huhtaan viemärin toiminta-alueella, mutta
runkoviemäreitä ei ole vielä rakennettu lähialueelle. Kiinteistölle ei
ole estettä myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin
liittämisestä toistaiseksi. Kiinteistö tulee liittää viemäriin, mikäli
varustetasoa myöhemmin nostetaan painevesilaittein (esim.
lämminvesivaraaja, pesukone, suihku tai vesi-WC) ja alueelle on
rakennettu runkoviemäri.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta
on seuraava:
Vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää
vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön
jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä
aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja
pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa
siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.
Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi
arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai
omistaja vaihtuu.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-4-20
Koskirannantie 31, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
_____________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastus
Otteen 26.2.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
Nimikirjaimet

oikeaksi todistaa

HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
19.2.2020

36 (74)

kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes alueelle rakennetaan
runkoviemäri ja kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai
kiinteistön omistaja vaihtuu.
Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle. Alueelle ei ole vielä rakennettu
runkoviemäriä. Lisäksi vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön
nykyisellä varustelutasolla vähäinen.
Valmistelija:

Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-4-20
Koskirannantie 31, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes alueelle rakennetaan
runkoviemäri ja kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai
kiinteistön omistaja vaihtuu.
Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle. Alueelle ei ole vielä rakennettu
runkoviemäriä. Lisäksi vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön
nykyisellä varustelutasolla vähäinen.
Muutoksenhaku:
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi
seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös
toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TOIMINTA-ALUEELLE SIJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
VÄLIMÄENTIE 4
Tekn. ltk 34 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan
jätevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-401-1-84
osoitteessa Välimäentie 4, sijoittuu Humppilan kunnan Huhtaan
viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan tekninen
lautakunta on hyväksynyt 23.2.2011 § 12. Kiinteistö sijoittuu YKRtaajama-alueelle. Kiinteistö ei sijoitu tärkeälle pohjavesialueelle.
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kiinteistöllä on
vesiposti. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain kuivakäymälä.
Jätevedet imeytetään sakokaivojen kautta imeytyskenttään.
Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan omistajan korkean iän
(89 v) ja kiinteistön alhaisen varustelutason vuoksi.
Lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
säädetään seuraavaa:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja
jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien
käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa
säädetään.
Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
säädetään:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10
§:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä
pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä
vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
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Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä jos:
1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai
haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön
vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet
kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu
vastaava erityinen syy; ja
2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toimintaalueella
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta
vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Asian käsittely:
Humppilan kunnan viemärilaitoksen lausunto hakemuksesta on
seuraava:
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Vesijohto tulee
ainoastaan varastorakennukseen, jossa seinässä on vesiposti.
Käytössä on ainoastaan kantovesi. Kiinteistö sijaitsee Huhtaan
viemärin toiminta-alueella. Kiinteistölle ei ole estettä myöntää
vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin liittämisestä toistaiseksi.
Kiinteistö tulee liittää viemäriin, mikäli varustetasoa myöhemmin
nostetaan painevesilaittein (esim. lämminvesivaraaja, pesukone,
suihku tai vesi-WC).
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta
on seuraava:
Vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää
vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön
jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä
aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja
pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa
siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.
Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi
arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai
omistaja vaihtuu.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-401-1-84
Välimäentie 4, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö
muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.
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Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön
nykyisellä varustelutasolla vähäinen.
Valmistelija:

Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-401-1-84
Välimäentie 4, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö
muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.
Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön
nykyisellä varustelutasolla vähäinen.
Muutoksenhaku:
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi
seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös
toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TOIMINTA-ALUEELLE SIJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
TÖRMÄLÄNTIE 20
Tekn. ltk 35 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan
jätevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-406-1-23
osoitteessa Törmäläntie 20, sijoittuu Humppilan kunnan
viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnan
tekninen lautakunta on hyväksynyt 21.4.2010 § 24. Kiinteistö
sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Kiinteistö sijoittuu myös
Murronharjun 0410352 tärkeälle pohjavesialueelle, pohjaveden
muodostumisalueelle.
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kiinteistö on liittynyt
Humppilan kunnan vesijohtoverkostoon. Vesimittari irrotetaan
talveksi. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain kuivakäymälä.
Kiinteistöllä ei ole lämminvesivaraajaa. Kiinteistön jätevedet
johdetaan kivipesään. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan
kiinteistön vähäisen vedenkäytön vuoksi ja sen vuoksi että
liittymiskustannukset koetaan kohtuuttoman suuriksi.
Lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
säädetään seuraavaa:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja
jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien
käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa
säädetään.
Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
säädetään:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10
§:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä
pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä
vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on
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varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä jos:
1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai
haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön
vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet
kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu
vastaava erityinen syy; ja
2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toimintaalueella
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta
vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Asian käsittely:
Humppilan kunnan viemärilaitoksen lausunto hakemuksesta on
seuraava:
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Rakennuksissa on
käytössä vain kylmävesi ns. kesävesi. Vedenkulutus on arvion
mukaan 4 m3/ vuosi. Kiinteistölle ei ole estettä myöntää vapautusta
kunnalliseen jätevesiviemäriin liittämisestä toistaiseksi. Kiinteistö
tulee liittää viemäriin, mikäli varustetasoa myöhemmin nostetaan
painevesilaittein (esim. lämminvesivaraaja, pesukone, suihku tai
vesi-WC).
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta
on seuraava:
Vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää
vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön
jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä
aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja
pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa
siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.
Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi
arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai
omistaja vaihtuu.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-406-1-23
Törmäläntie 20, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
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Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö
muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.
Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle ja pohjavesialueelle. Vesihuoltopalveluiden
tarve on vähäinen, koska kiinteistössä on käytössä vain kylmävesi
ns. kesävesi. Jätevesistä ei ole havaittu aiheutuvan terveyshaittaa.
Valmistelija:

Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-406-1-23
Törmäläntie 20, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö
muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.
Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle ja pohjavesialueelle. Vesihuoltopalveluiden
tarve on vähäinen, koska kiinteistössä on käytössä vain kylmävesi
ns. kesävesi. Jätevesistä ei ole havaittu aiheutuvan terveyshaittaa.
Muutoksenhaku:
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi
seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös
toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TOIMINTA-ALUEELLE SIJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
NÄREENKUJA 2
Tekn. ltk 36 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan
jätevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Vapautusta on haettu
2039 saakka. Kiinteistö 103-402-6-139 osoitteessa Näreenkuja 2,
sijoittuu Humppilan kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle,
jonka Humppilan kunnanhallitus on hyväksynyt 3.9.2001 § 295.
Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle.
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kiinteistöllä
vesijohto tulee vain saunalle. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain
kuivakäymälä. Kiinteistön jätevedet imeytetään maahan.
Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan vähäisen vedenkäytön
vuoksi ja sen vuoksi, että vesi lämmitetään muuripadassa eli
kiinteistöllä on kantovesi, ei suihkua.
Lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
säädetään seuraavaa:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja
jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien
käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa
säädetään.
Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
säädetään:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10
§:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä
pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä
vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
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Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä jos:
1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai
haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön
vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet
kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu
vastaava erityinen syy; ja
2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toimintaalueella
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta
vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Asian käsittely:
Humppilan kunnan viemärilaitoksen lausunto hakemuksesta on
seuraava:
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Vesijohto tulee
ainoastaan saunalle. Vedenkulutus on arvion mukaan 3 m 3/ vuosi.
Kiinteistölle ei ole estettä myöntää vapautusta kunnalliseen
jätevesiviemäriin liittämisestä toistaiseksi. Kiinteistö tulee liittää
viemäriin, mikäli varustetasoa myöhemmin nostetaan
painevesilaittein (esim. lämminvesivaraaja, pesukone, suihku tai
vesi-WC).
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta
on seuraava:
Vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää
vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön
jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä
aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja
pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa
siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.
Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi
arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai
omistaja vaihtuu.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-6-139
Näreenkuja 2, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö
muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.
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Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön
varustelutasosta johtuen vähäinen. Jätevesistä ei ole havaittu
aiheutuvan terveyshaittaa.
Valmistelija:

Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-6-139
Näreenkuja 2, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö
muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.
Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön
varustelutasosta johtuen vähäinen. Jätevesistä ei ole havaittu
aiheutuvan terveyshaittaa.
Muutoksenhaku:
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi
seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös
toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TOIMINTA-ALUEELLE SIJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
KAUPPILANTIE 15
Tekn. ltk 37 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan
jätevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-402-6161 osoitteessa Kauppilantie 15, sijoittuu Humppilan kunnan
viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnanhallitus
on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajamaalueelle.
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja Humppilan kunnan
vesijohtoverkoston vesi tulee ainoastaan saunarakennukseen.
Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain kuivakäymälä. Kiinteistön
jätevedet johdetaan imeytyskaivoon tai kivipesään. Vapautusta
liittymisvelvollisuudesta haetaan sillä perusteella, että vesijohto
tulee vain saunarakennukseen, jossa vesi lämmitetään
muuripadassa.
Lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
säädetään seuraavaa:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja
jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien
käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa
säädetään.
Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
säädetään:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10
§:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä
pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä
vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
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Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä jos:
1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai
haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön
vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet
kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu
vastaava erityinen syy; ja
2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toimintaalueella
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta
vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Asian käsittely:
Humppilan kunnan viemärilaitoksen lausunto hakemuksesta on
seuraava:
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Rakennuksen
varustetaso on vaatimaton. Käyttövesi lämmitetään muuripadassa
eikä rakennuksessa ole suihkua eikä pesukoneita. Kiinteistölle ei
ole estettä myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin
liittämisestä toistaiseksi. Kiinteistö tulee liittää viemäriin, mikäli
varustetasoa myöhemmin nostetaan painevesilaittein (esim.
lämminvesivaraaja, pesukone, suihku tai vesi-WC).
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta
on seuraava:
Vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää
vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön
jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä
aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja
pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa
siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.
Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi
arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai
omistaja vaihtuu.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-6-161
Kauppilantie 15, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö
muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.
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Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on vähäinen.
Jätevesistä ei ole havaittu aiheutuvan terveyshaittaa.
Valmistelija:

Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-6-161
Kauppilantie 15, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö
muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.
Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on vähäinen.
Jätevesistä ei ole havaittu aiheutuvan terveyshaittaa.
Muutoksenhaku:
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi
seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös
toimitetaan hakijalle postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TOIMINTA-ALUEELLE SIJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
LEPPÄKOSKENTIE 18
Tekn. ltk 38 §

Kiinteistön omistajat ovat hakeneet poikkeamista Humppilan
kunnan jätevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103402-5-113 osoitteessa Leppäkoskentie 18, sijoittuu Humppilan
kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan
kunnanhallitus on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu
YKR-taajama-alueelle.
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kiinteistöllä on
vesiposti. Kiinteistö on rakennettu vuonna 1948. Kiinteistöllä ei ole
vesikäymälää vain kuivakäymälä. Kiinteistön jätevedet johdetaan
rajaojaan. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan kiinteistön
iän ja vähäisen käytön vuoksi ja sen vuoksi, että kiinteistöllä ei ole
talvikäyttöä.
Lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
säädetään seuraavaa:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja
jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien
käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa
säädetään.
Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
säädetään:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10
§:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä
pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä
vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
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Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä jos:
1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai
haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön
vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet
kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu
vastaava erityinen syy; ja
2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toimintaalueella
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta
vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Asian käsittely:
Humppilan kunnan viemärilaitoksen lausunto hakemuksesta on
seuraava:
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Vesijohto tulee
ainoastaan vesipostiin. Vedenkulutus on arvion mukaan 8 m3/
vuosi. Kiinteistölle ei ole estettä myöntää vapautusta kunnalliseen
jätevesiviemäriin liittämisestä toistaiseksi. Kiinteistö tulee liittää
viemäriin, mikäli varustetasoa myöhemmin nostetaan
painevesilaittein (esim. lämminvesivaraaja, pesukone, suihku tai
vesi-WC).
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta
on seuraava:
Vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää
vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön
jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä
aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja
pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa
siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.
Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi
arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai
omistaja vaihtuu.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-5-113
Leppäkoskentie 18, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö
muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.
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Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on vähäinen.
Jätevesistä ei ole havaittu aiheutuvan terveyshaittaa.
Valmistelija:

Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-5-113
Leppäkoskentie 18, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö
muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.
Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on vähäinen.
Jätevesistä ei ole havaittu aiheutuvan terveyshaittaa.
Muutoksenhaku:
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi
seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös
toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TOIMINTA-ALUEELLE SIJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
KOIVISTONTIE 95
Tekn. ltk 39 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan
jätevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-403-4-31
osoitteessa Koivistontie 95, sijoittuu Humppilan kunnan
viemäriverkoston toiminta-alueelle. Humppilan kunnanhallitus on
hyväksynyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 3.9.2001 § 295.
Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle.
Kiinteistö on vapaa-ajan asunto ja kiinteistö on liittynyt Humppilan
vesijohtoverkostoon. Vedenkulutus on arviolta 32 m 3 vuodessa.
Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain biologinen kompostoiva
kuivakäymälä. Jätevedet johdetaan imeytyskaivoon tai kivipesään.
Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan sillä perusteella, että
liittymistä ei koeta tarpeelliseksi kiinteistön vähäisen käytön vuoksi.
Lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
säädetään seuraavaa:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja
jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien
käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa
säädetään.
Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
säädetään:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10
§:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä
pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä
vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
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Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä jos:
1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai
haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön
vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet
kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu
vastaava erityinen syy; ja
2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toimintaalueella
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta
vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Asian käsittely:
Humppilan kunnan viemärilaitoksen lausunto hakemuksesta on
seuraava:
Rakennuksesta ei löydy rakennustietoja talousrakennusta lukuun
ottamatta.
Viemäriä ei ole vielä rakennettu siihen asti, että kiinteistöllä olisi
siihen liittymismahdollisuus.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta
on seuraava:
Vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää
vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön
jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä
aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja
pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa
siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.
Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi
arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai
omistaja vaihtuu.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-4-31
Koivistontie 95, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö
muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu tai viemäri
rakennetaan niin, että kiinteistöllä on siihen liittymismahdollisuus.
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Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle. Kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu
ennen toiminta-alueiden hyväksymistä. Vesihuoltopalveluiden tarve
on vähäinen. Kiinteistöllä ei vielä ole liittymismahdollisuutta
viemäriverkostoon.
Valmistelija:

Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-4-31
Koivistontie 95, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö
muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu tai viemäri
rakennetaan niin, että kiinteistöllä on siihen liittymismahdollisuus.
Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle. Kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu
ennen toiminta-alueiden hyväksymistä. Vesihuoltopalveluiden tarve
on vähäinen. Kiinteistöllä ei vielä ole liittymismahdollisuutta
viemäriverkostoon.
Muutoksenhaku:
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi
seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös
toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TOIMINTA-ALUEELLE SIJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
KOIVISTONMÄENTIE 25
Tekn. ltk 40 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan
jätevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-403-3-22
osoitteessa Koivistonmäentie 25, sijoittuu Humppilan kunnan
viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnanhallitus
on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajamaalueelle ja Kangasniemen 0410351 pohjavesialueelle.
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kiinteistöllä on oma
rengaskaivo ja kantovesi. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain
kuivakäymälä. Viemäri on vain saunarakennuksessa. Vapautusta
liittymisvelvollisuudesta haetaan kiinteistön vähäisen vedenkäytön
vuoksi ja sen vuoksi että kiinteistöllä on kantovesi.
Lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
säädetään seuraavaa:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja
jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien
käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa
säädetään.
Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
säädetään:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10
§:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä
pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä
vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
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Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä jos:
1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai
haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön
vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet
kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu
vastaava erityinen syy; ja
2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toimintaalueella
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta
vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Asian käsittely:
Humppilan kunnan viemärilaitoksen lausunto hakemuksesta on
seuraava:
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Käyttövesi otetaan
rengaskaivosta ja sitä käytetään ainoastaan saunarakennuksessa.
Käytössä on ainoastaan kantovesi. Kiinteistölle ei ole estettä
myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin liittämisestä
toistaiseksi. Kiinteistö tulee liittää viemäriin, mikäli varustetasoa
myöhemmin nostetaan painevesilaittein (esim. lämminvesivaraaja,
pesukone, suihku tai vesi-WC).
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta
on seuraava:
Vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää
vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön
jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä
aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja
pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa
siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.
Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi
arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai
omistaja vaihtuu.
Hakemuksen mukaan kiinteistöllä on oma rengaskaivo.
Käytettäessä oman kaivon vettä, tulee varmistua veden laadusta ja
sen sopivuudesta käyttötarkoitukseen. Juomavettä, ruoanlaittoon
käytettävää sekä kasvisten huuhteluvedeksi käytettävää
talousvettä tulee tutkia säännöllisesti. Veden laatu voi myös olla
rajoitteena veden käytölle pesu- ja löylyvetenä.
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Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-3-22
Koivistonmäentie 25, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö
muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.
Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön
nykyisellä varustelutasolla vähäinen.
Valmistelija:

Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-3-22
Koivistonmäentie 25, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö
muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.
Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön
nykyisellä varustelutasolla vähäinen.
Muutoksenhaku:
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi
seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös
toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TOIMINTA-ALUEELLE SIJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
KOIVISTONMÄENTIE 13
Tekn. ltk 41 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan
jätevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-403-3-36
osoitteessa Koivistonmäentie 13, sijoittuu Humppilan kunnan
viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnanhallitus
on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajamaalueelle ja Kangasniemen 0410351 pohjavesialueelle.
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kiinteistöllä on
vesiposti. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain kuivakäymälä.
Jätevedet imeytetään maahan. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta
haetaan kiinteistön vähäisen käytön vuoksi ja sen vuoksi että
kiinteistöstä muodostuu vähän jätevesiä.
Lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain
muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
säädetään seuraavaa:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä
laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja
jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä
ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien
käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa
säädetään.
Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
säädetään:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta
toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10
§:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä
pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä
vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta
kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
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Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä jos:
1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai
haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön
vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet
kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset,
vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu
vastaava erityinen syy; ja
2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja
asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toimintaalueella
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta
vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön
jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää
ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Asian käsittely:
Humppilan kunnan viemärilaitoksen lausunto hakemuksesta on
seuraava:
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Vesijohto tulee
ainoastaan ulos vesipostiin. Vedenkulutus on arvion mukaan 2 m 3/
vuosi. Kiinteistölle ei ole estettä myöntää vapautusta kunnalliseen
jätevesiviemäriin liittämisestä toistaiseksi. Kiinteistö tulee liittää
viemäriin, mikäli varustetasoa myöhemmin nostetaan
painevesilaittein (esim. lämminvesivaraaja, pesukone, suihku tai
vesi-WC).
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta
on seuraava:
Vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää
vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön
jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä
aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja
pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa
siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.
Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi
arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai
omistaja vaihtuu.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-3-36
Koivistonmäentie 13, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö
muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.
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Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön
nykyisellä varustelutasolla vähäinen.
Valmistelija:

Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-3-36
Koivistonmäentie 13, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on
kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö
muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.
Perustelu:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu
YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön
nykyisellä varustelutasolla vähäinen.
Muutoksenhaku:
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on
30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi
seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös
toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TEKNISEN PALVELUSOPIMUSTEN KILPAILUTUS
Tekn. ltk 88 §
21.8.2019

Teknisen palvelusopimuksista konetyösopimukset päättyvät
31.12.2019: teiden lanaus, tienvarsien niitto ja kaivinkonetyöt.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta käy läpi kilpailutusasiakirjat ja päättää
kilpailuttaa konetyösopimukset seuraavasti:
Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö
julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan kunnan ilmoitustaululla,
sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla. 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 6.10.2019
mennessä.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan. Kilpailutusasiakirjoihin lisätään
kuljetukset kuorma-autolla ja traktorilla. Niittokarttaan päivitetään
niitettäviksi alueiksi Kirkkomettäntie, Näreenkuja, Tammentie,
Marjakuja sekä erikseen tilattaessa niitettäviksi Orrontie,
Kauppilantie-Ojanpolventie välinen alue, Harjupellontien ja 2-tien
välinen alue sekä Ojanpolven yhteislaidun 103-403-2-173 ja Siimes
103-403-2-124.
--- --- ---

Tekn.ltk. 118 §
30.10.2019

Määräaikaan mennessä saapui tarjouksia 7 kpl. Yksi tarjous
saapui sähköpostitse kirjaamoon määräajan jälkeen. Myöhässä
saapunutta tarjousta ei huomioitu tarjouskilpailussa.
Hankintojen kilpailutus on toteutettu avoimella menettelyllä ja
tarjouspyyntö on julkaistu Forssan lehdessä 12.9.2019, Humppilan
kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla.
Tarjousasiakirjat ovat olleet saatavissa Humppilan kunnanvirastolta
ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset pyydettiin toimittamaan 6.10.2019
mennessä kirjeitse tai sähköisesti.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta
1) merkitsee tietoonsa määräaikaan mennessä saapuneet
tarjoukset ja tarjouksista tehdyn tarjousyhteenvedon;
2) päättää valita kiinteistönhoidon palveluntuottajat seuraavasti:
-

teiden lanaus: R. Rautava Oy
tienvarsien niitto: R. Rautava Oy
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viheralueiden niitto ja niittotyö erillistilauksena: Markku
Laurila
kaivinkonetyöt: Markku Laurila
maa-aineskuljetukset ja muut kuljetukset traktorilla: R.
Rautava Oy
maa-aineskuljetukset kuorma-autolla: Hämeen Kuljetus Oy

3) ja oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan tarvittavat
hankintasopimukset.
Teknisen johtajan lisäys päätösehdotukseen:
Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat yleisesti
julkisiksi salassa pidettäviä tietoja lukuun ottamatta, kun
hankintasopimukset on allekirjoitettu. Asiakirjat ovat
asianomaisjulkisia muutoksenhakua varten salassa pidettäviä
tietoja lukuun ottamatta. (Laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta 7 § 2. momentti)
Päätös:

Lautakunta päätti valita
-

teiden lanaus: Tmi Jani Näräkkä
tienvarsien niitto, viheralueiden niitto ja niittotyö
erillistilauksena: Markku Laurila
kaivinkonetyöt: Markku Laurila
maa-aineskuljetukset ja muut kuljetukset traktorilla: Hämeen
Kuljetus Oy
maa-aineskuljetukset kuorma-autolla: Hämeen Kuljetus Oy

Lautakunta päätti yksimielisesti, että R. Rautava Oy:n tarjouksia ei
käsitellä, koska edellisen sopimuskauden aikana työnjälki ei ole
täyttänyt laatukriteerejä. Punkalaitumen Hake Mäkelä & Uotilan
tarjousta ei käsitelty tienvarsien ja viheralueiden niiton osalta,
koska tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnössä mainittuja kriteerejä.
Tekninen johtaja jätti eriävän mielipiteen Rautavan tarjouksien
käsittelyä koskien seuraavasti: ’Tarjouspyynnön mukaan tarjouksia
vertaillaan laadun, työkokonaisuuksien ja hinnan perusteella.
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka täyttää tilaajan
vaatimukset, valitaan. Hankinnassa tulee noudattaa julkisen
hankinnan periaatteita. Tarjoajia ei saa asettaa epätasa-arvoiseen
asemaan, ja hankinnalle asetetut vaatimukset eivät saa olla
paikallisia, tiettyä aluetta suosivia tai syrjiviä. Tarjouksia olisi pitänyt
vertailla ainoastaan tarjouspyynnössä mainituin valintaperustein
sulkematta pois tarjouspyynnön mukaisesti tehtyä tarjousta.’
Pykälän käsittelyn aikana keskusteltiin myös niittotyössä
käytettävästä kalustosta.
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Kuntalain 92 §:n kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian,
joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen
viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava
ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa
kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on
tehtävä. Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama
toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen
tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa
voidaan
 tehdä uusi päätös
 aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai
muuttaa taikka
 asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen
viranomaisen käsiteltäväksi.
Otto-oikeuden piiriin eivät kuulu kaikki kunnassa käsiteltävät asiat.
Otto-oikeuden ulkopuolelle jäävät ne päätökset, jotka tehdään
kunnan lakisääteisillä tehtäväalueilla. Tällaisia asioita ovat
esimerkiksi erilaiset lupa-asiat, kuten rakennusluvat ja muut
ympäristöluvat, sekä yksilön sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
oppilaan opetusta koskevat asiat.
Esimerkkeinä asioista, joissa on aina mahdollisuus otto-oikeuden
käyttämiseen, voidaan mainita henkilövalinnat ja hankinta-asiat.
Asian ottamisesta kunnanhallituksen päätettäväksi on päätetty
Humppilan kunnan hallintosäännön pykälissä 29 – 31.
Humppilan kunnan tekninen lautakunta teki 30.10.2019 (§ 118)
päätöksen kiinteistöhoidon palveluntuottajista (Liite 80). Lautakunta
jätti yhden tarjouksen käsittelemättä viitaten siihen, että työnjälki ei
edellisen sopimuskauden aikana täyttänyt laatukriteerejä. Teknisen
lautakunnan on syytä selvittää, onko hankinnasta tehty päätös
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista säädetyn lain
mukainen ja tehdä tarvittaessa asiasta uusi päätös tai kilpailuttaa
hankinta uudelleen.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Jari Keskitalo, p. 044 7064 447

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää palauttaa kiinteistöhoidon
palveluntuottajista tehdyn päätöksen (§ 118, 30.10.2019) tekniselle
lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
--- --- ---
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Tekn. ltk 145 §
18.12.2019

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.11.2019 palauttaa
palvelusopimuksia koskevan hankinta-asian lautakunnalle
uudelleen käsiteltäväksi.

Päätösehdotus:

Kuntaliittoa on konsultoitu hankinta-asiaa koskien. Kuntaliiton
lakimies on suositellut hankinnan keskeyttämistä.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää
1) keskeyttää hankinnan; ja
2) palauttaa hankinnan valmisteluun siten, että hankinta-asia
tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi tammikuussa 2020.

Päätös:
1)

Janne Kankare esitti, että tekninen lautakunta päättää
käsitellä hankinta-asian uudelleen;
2) valita urakoitsijat seuraavasti:
-

teiden lanaus: Tmi Jani Näräkkä
tienvarsien niitto, viheralueiden niitto ja niittotyö
erillistilauksena: Markku Laurila
kaivinkonetyöt: Markku Laurila
maa-aineskuljetukset ja muut kuljetukset traktorilla: Hämeen
Kuljetus Oy
maa-aineskuljetukset kuorma-autolla: Hämeen Kuljetus Oy

3) ja oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan tarvittavat
hankintasopimukset.
Ehdotuksesta äänestettiin seuraavasti:
Jaa: Janne Kankare, Timo Nikkanen, Outi Prehti-Vedenpää, Juha
Laaksonen
Ei: Tanja Uusitalo, Erkki Ojanen
Tekninen lautakunta päätti toimia Janne Kankareen esityksen
mukaisesti äänin 4-2.
Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat yleisesti
julkisiksi salassa pidettäviä tietoja lukuun ottamatta, kun
hankintasopimukset on allekirjoitettu. Asiakirjat ovat
asianomaisjulkisia muutoksenhakua varten salassa pidettäviä
tietoja lukuun ottamatta. (Laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta 7 § 2. momentti)
--- --- ---
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Tekn. ltk 42 §
Liite 2

R. Rautava Oy on toimittanut hankintayksikölle
oikaisuvaatimuksen 23.1.2020 koskien teknisen palvelusopimusten
kilpailutuksesta tehtyä hankintapäätöstä seuraavilta osin: teiden
lanaus, tienvarsien niitto, viheralueiden niitto, niitto erillistilauksena,
maa-aineskuljetukset ja muut kuljetukset traktorilla. Asianomainen
on täydentänyt oikaisuvaatimustaan ja toimittanut asiakirjan
hankintayksikölle 23.1.2020. Asiakirjat ovat pöytäkirjan liitteenä.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta
1) ottaa asian käsiteltäväkseen;
2) tutkii vaatimuksen hankintaoikaisusta seuraavasti:
Oikaisuvaatimus teknisen palvelusopimusten kilpailuttamisesta on
tulkittavissa vaatimukseksi hankintaoikaisusta. Hankintaoikaisun
tehnyt on hallintolain 11 § tarkoittama asianosainen.
Hankintapäätös on lähetetty asianomaiselle tiedoksi 3.1.2020.
Asianosainen on toimittanut vaatimuksen hankintaoikaisusta
23.1.2020. Vaatimus hankintaoikaisusta on toimitettu määräajassa.
Asianomainen vaatii hankintapäätöksen muuttamista siten, että
asianomainen valitaan urakoitsijaksi tien lanaukseen, niittotyöhön,
maa-aineskuljetuksiin sekä muihin kuljetuksiin.
Hankintaoikaisun vaatimuksen perusteena on, että ’R. Rautava
Oy:n on väitetty osoittaneen huonoa urakointityötä sellaisissa
suoritetuissa urakoinneissa joihin ei ole ollut minkäänlaista
sopimusta tai työtilausta. Tämänkaltaisiksi työsuorituksiksi on
väitetty teiden lanauksia sekä maa-aineskuljetuksia ja muita
kuljetuksia traktorilla. Niittotyöstä R. Rautava Oy ei ole työn
sopimuskauden aikana saanut minkäänlaista palautetta työn
laadun osalta.”
Asianomaisen hankintaoikaisun vaatimuksen perusteena on
päätöksessä tapahtunut laillisuusvirhe. Vaatimuksen peruste
koskee hankintapäätöstä 118 §/30.10.2019. Hankintayksikkö otti
hankintapäätöksen 118 §/30.10.2019 korjattavakseen
kokouksessaan 18.12.2019. Lautakunta käsitteli kokouksessaan
18.12.2019 hankinta-asian uudelleen ja teki uuden hankinta-asiaa
koskevan päätöksen, jossa edellisen päätöksen laillisuusvirhe
korjattiin.
ja;
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3) päättää hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavin perusteluin:
Asianomaisen hankintaoikaisun vaatimuksen perusteena on
päätöksessä tapahtunut laillisuusvirhe. Hankintayksikkö otti
hankintapäätöksen 118 §/30.10.2019 korjattavakseen
kokouksessaan 18.12.2019, jolloin lautakunta käsitteli hankintaasian uudelleen ja teki uuden hankinta-asiaa koskevan päätöksen,
jossa edellisen päätöksen laillisuusvirhe korjattiin.
Hankintaoikaisun vaatimuksen perusteena ei ole
laillisuusperusteen lisäksi esitetty tarkoituksenmukaisuusperustetta,
jonka perusteella oikaisuvaatimus tulisi hyväksyä.
Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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KUNNANVIRASTON INVESTOINNIT
Tekn. ltk 43 §

Kunnan hallintosäännön 25 § mukaisesti tekninen lautakunta
päättää toimialaansa kuuluvien töiden suunnittelusta ja
toteuttamisesta, mikäli niiden kustannusarvio ei ylitä valtuuston
vahvistaman talousarvion raameja tai kunnanhallituksen
vahvistamaa euromäärää. Talousarviossa kunnanviraston
perusparantamiseen on varattu investointimäärärahoja yhteensä
40 000 euroa (alv 0 %).
Kustannusarvioerittely kunnanviraston perusparantamisesta
tuodaan lautakuntaan oheismateriaalina.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää toteuttaa kunnanviraston
perusparantamisen investointisuunnitelman mukaisesti.

Päätös:

Tekninen lautakunta
1) päätti hyväksyä kunnanviraston perusparantamisen
toteuttamisen investointisuunnitelman mukaisesti; ja
2) edellytti, että hankkeita koskien pyydetään lisää tarjouksia ja
huomioidaan mahdollisuuksien mukaan paikallisuus.
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OSOITTEIDEN MUUTOS, KAARTOTIE 2, 8, 10, 12
Tekn. ltk 44 §
Liite 3

Kaartotien kiinteistöt on Maanmittauslaitoksen reksiterissä
numeroitu virheellisesti. Numeroinnin tulisi olla kaava-alueella
juokseva numerointi. Kiinteistön 103-402-6-475 Kaartorivi-rivitalon
osoitenumero on Kaartotie 2-10. Kuitenkin pientalokiinteistöillä on
käytössä numerot Kaartotie 3-7. Epälooginen numerointi vaikeuttaa
mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä
vuoksi virheelliset osoitteet tulee oikaista.

Kiinteistö
103-402-6-475
103-402-6-475
103-402-6-644
103-402-6-529
103-402-6-582
Valmistelija:

Nykyinen osoite
Kaartotie 2-10a
Kaartotie 2-10b
Kaartotie 16
Kaartotie 18
Kaartotie 20

Uusi osoite
Kaartotie 2a
Kaartotie 2b
Kaartotie 8
Kaartotie 10
Kaartotie 12

Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522
Lautakunta päättää muuttaa kiinteistöjen osoitteet yllä olevan
listauksen mukaan.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää muuttaa kiinteistöjen osoitteet seuraavasti:
Kiinteistö
103-402-6-475
103-402-6-475
103-402-6-644
103-402-6-529
103-402-6-582

Päätös:

Nykyinen osoite
Kaartotie 2-10a
Kaartotie 2-10b
Kaartotie 16
Kaartotie 18
Kaartotie 20

Uusi osoite
Kaartotie 2a
Kaartotie 2b
Kaartotie 8
Kaartotie 10
Kaartotie 12

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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OSOITTEIDEN MUUTOS HÄRJÄNMÄENTIE 6, 8, 9
Tekn. ltk 45 §

Härjänmäentiellä sijaitsevan kiinteistön 103-403-2-67
Tanhuankangas osoitteesta Maanmittauslaitoksen rekisterissä
puuttuu osoitenumero. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut
vakiintuneessa käytössä osoite Härjänmäentie 6 mm.
vesilaskutuksessa.
Härjänmäentiellä sijaitsevan kiinteistön 103-403-14-50 Eerola
osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty
Eerontie 1. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä
osoite Härjänmäentie 8 mm. vesilaskutuksessa. Myös kulku
kiinteistölle tapahtuu Härjänmäentien kautta.
Härjänmäentiellä sijaitsevan kiinteistön 103-403-2-212 Alanko
osoite puuttuu Maanmittauslaitoksen rekisteristä. Kiinteistöllä on
kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite Härjänmäentie 9
mm. vesilaskutuksessa.
Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja
muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on
tarpeellista oikaista.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522
1) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-403-2-67
Tanhuankangas osoitteeksi Härjänmäentie 6
2) Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-403-14-50 Eerola
osoitteeksi Härjänmäentie 8.
3) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-403-2-212 Alanko
osoitteeksi Härjänmäentie 9.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
1) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-403-2-67
Tanhuankangas osoitteeksi Härjänmäentie 6;
2) Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-403-14-50 Eerola
osoitteeksi Härjänmäentie 8; ja
3) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-403-2-212 Alanko
osoitteeksi Härjänmäentie 9.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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OSOITTEIDEN MUUTOS PORINTIE 450, 452, 456 A
Tekn. ltk 46 §

Porintiellä sijaitsevien kiinteistöjen 103-402-3-142 Sarkala,
103-402-3-54 Nummi ja 103-402-3-53 Alanko osoitteet puuttuvat
Maanmittauslaitoksen rekisteristä.
Puutteellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja
muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on
tarpeellista määrittää.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522
1) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-3-142 Sarkala
osoitteeksi Porintie 450
2) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-3-54 Nummi
osoitteeksi Porintie 452
3) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-3-53 Alanko
osoitteeksi Porintie 456 A

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
1) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-3-142 Sarkala
osoitteeksi Porintie 450;
2) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-3-54 Nummi
osoitteeksi Porintie 452; ja
3) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-3-53 Alanko
osoitteeksi Porintie 456 A.

Päätös:

Lautakunta päätti jättää asian pöydälle.
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MUUT ASIAT
Tekn. ltk 46 §

Tuotiin tiedoksi Mäntyrinteen palvelukeskuksen pukukaappien
siirtoa koskeva asia.
Nuorisovaltuutettu ehdotti, että ala-asteen liikuntatilojen
pukukoppien ulko-ovet lukitaan ilta-aikana.
Keskusteltiin Koivistonlammin ranta-alueen suunnittelusta.

Päätös:

Tekninen lautakunta
1) merkitsi tiedoksi Mäntyrinteen palvelukeskuksen pukukaappeja
koskevan asian;
2) päätti esittää elämänlaatulautakunnalle, että
elämänlaatulautakunta keskustelee pukukoppien ulko-ovien
lukitsemisajankohdista ja -periaatteista; ja
3) päätti, että Koivistonlammin ranta-alueen suunnittelua koskien
järjestetään pienimuotoinen työpaja, johon varataan kuntalaisille
osallistumismahdollisuus.

_____________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastus
Otteen 26.2.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
Nimikirjaimet

oikeaksi todistaa

HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
19.2.2020

72 (74)

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
Kieltojen perusteet
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät 19-27, 43, 47
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät 44-46
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatimusSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
viranomainen
oikaisuvaatimuksen
Pykälät 44-46
Viranomainen, jolle
oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
tehdään, osoite ja
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
postiosoite
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
hankintaoikaisu-vaatimuksen
HUMPPILAN KUNTA
Pykälät
Tekninen lautakunta
Kisakuja 2
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun
31640 HUMPPILA
Sähköpostiosoite:
kirjaamo@humppila.fi

hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua. Asia voidaan myös saattaa
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asianomainen voi
tehdä hankintaa koskevasta asiasta hankintayksikölle
oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen.
Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa.
Oikaisuvaatimus ja vaatimus hankintaoikaisusta on tehtävä 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§).
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun
kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa
(KuntaL 140§). Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN TUTKITTAVAKSI
Valitus
markkinaoikeudelle Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden
MARKKINAOIKEUS
Käyntiosoite:
Tuomioistuimet-talo,
Radanrakentajantie
5, 00520 Helsinki
Postiosoite:
Radanrakentajantie
5, 00520 Helsinki
Sähköposti:
markkinaoikeus@
oikeus.fi
Puhelinvaihde:
029 56 43300
Faksi: 029 564 3314

käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty
julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tai sen nojalla
annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai
maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen
vastaisesti.
Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän
kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä
ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan
lähettämisestä.
Pykälät
Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle
ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille
markkinaoikeudessa.

VALITUSOSOITUS
Viranomainen
HÄMEENLINNAN
HALLINTO-OIKEUS
Postiosoite:
Raatihuoneenkatu 1,
13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite:
Hämeenlinnan
oikeustalo, Arvi
Kariston katu 5,
13100 Hämeenlinna

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea
muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Pykälät 28-42

Valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Sähköpostiosoite:
hameenlinna.hao@
oikeus.fi
Puhelinnumero:
029 56 42210
(asiakaspalvelu)
Faksi: 029 564 2269

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan
nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan
kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuinmaksulakiin
(1455/2015).

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen
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