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KOKOUSAIKA

Keskiviikkona 15. päivänä huhtikuuta 2020 klo 18.00 – 19.09

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, Kisakuja 2, sähköinen kokous
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.
☒ Suikkanen Aila Khall.
MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
☒ Honkonen Mari, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
(ja läsnäolon peruste)
☒ Hyytiäinen Lauri, nuorisovaltuutettu
☒ Henna Pirhonen, ympäristötarkastaja
LAILLISUUS JA
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

§ 48 - 62
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

Janne Kankare

PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Tarkastusaika

Tanja Uusitalo

Aika ja paikka
22.4.2020 klo 9.00 - 14.00 kunnanvirasto

tekninen johtaja Mari Honkonen

_ / _ __ 20___
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk 48 §

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
8.4.2020 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 toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITO
Tekn. ltk 49 §

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 Tanja
Uusitalo ja Janne Kankare.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä
keskiviikkona 22.4.2020 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä
internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 –
14.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 29.4.2020,
jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet

Päätettiin ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Tanja Uusitalo ja Janne Kankare.
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FDM SERVICE OY:N YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Tekn. ltk 50 §
Liite 1

FDM Service Oy on toimittanut Humppilan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain (527/2014)
39 § mukaisen lupahakemuksen, joka koskee jätteen
ammattimaista käsittelyä. Toiminta sijoittuu kiinteistölle 103-402-1161, osoitteeseen Järvensuontie 175, 31640 Humppila. Kyseessä
on voimassa olevan ympäristöluvan muuttaminen.
Toiminnalla on voimassa oleva ympäristölupa HAM-208-Y-391111, myönnetty 14.8.2009. Uutta ympäristölupaa haetaan
toiminnan supistumisen vuoksi. Kaapeli- ja metalliromu käsitellään
mekaanisesti, jotta hyötykäyttöön eroteltavat jakeet saadaan
talteen. Sähkö- ja elektroniikkaromua ei käsitellä, vaan pelkästään
varastoidaan ennen toimittamista käsittelyyn.
Kuulutus ja lupahakemus asiakirjoineen on ollut nähtävänä
kuulutusaikana 14.1. 2020 – 13.2.2020 Forssan kaupungin ja
Humppilan kunnan internetsivuilla.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää myöntää FDM Service Oy:lle
toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan jätteen
ammattimaiseen käsittelyyn kiinteistölle 103-402-1-161 liitteenä
olevassa lupapäätöksessä esitetyin lupamääräyksin.

Valmistelija:

ympäristötarkastaja Henna Pirhonen puh. 03 4141 5271 tai
henna.pirhonen(at)forssa.fi

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää myöntää FDM Service Oy:lle
toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan jätteen
ammattimaiseen käsittelyyn kiinteistölle 103-402-1-161 liitteenä
olevassa lupapäätöksessä esitetyin lupamääräyksin.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
15.4.2020

6 (23)

HUMPPILAN REPO RY:N YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN MUUTOS
Tekn. ltk 51 §
Liite 2

Humppilan Repo ry on toimittanut Humppilan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain (527/2014)
89 § mukaisen lupahakemuksen, joka koskee ulkona sijaitsevan
ampumaradan ympäristölupapäätöksen muuttamista. Toiminta
sijoittuu kiinteistölle 103-401-1-677, osoitteeseen Alhonkulmantie
320, 31640 Humppila. Kyseessä on voimassa olevan
ympäristöluvan muuttaminen.
Toiminnalla on voimassa oleva 15.1.2020 § 6 myönnetty
ympäristölupa. Ympäristöluvan muutosta haetaan radalla
järjestettävien tapahtumien mahdollistamiseksi radan aukioloaikoja
laajentamalla. Radalla voidaan järjestää enintään seitsemän.
tapahtumapäivää vuodessa ja tapahtumapäivinä radan
aukioloaikoja on laajennettu siten, että arkipäivisin rata voi olla
avoinna klo 9.00 - 21.00 ja lauantaisin klo 9.00 -17.00. Lisäksi
kesä-aikaisena toiminta-aikana radan aukiolo keskiviikkoisin voi
alkaa jo klo 16.00 voimassa olevassa lupapäätöksessä olevan klo
17.00 sijaan.
Kuulutus ja lupahakemus asiakirjoineen on ollut nähtävänä
kuulutusaikana 7.3. 2020 – 14.4.2020 Forssan kaupungin ja
Humppilan kunnan internetsivuilla.
Esityslistan lähtöpäivään 8.4.2020 mennessä hakemuksesta ei ole
jätetty muistutuksia. Lupahakemuksen nähtävilläolo jatkuu
14.4.2020 saakka.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää myöntää Humppilan Repo ry:lle
toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan ampumaradan
toimintaan kiinteistölle 103-401-1-677 liitteenä olevassa
lupapäätöksessä esitetyin lupamääräyksin.

Valmistelija:

ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853 tai
erja.klemela(at)forssa.fi

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää myöntää Humppilan Repo ry:lle
toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan ampumaradan
toimintaan kiinteistölle 103-401-1-677 liitteenä olevassa
lupapäätöksessä esitetyin lupamääräyksin.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Tekn. ltk 52 §

Päätösehdotus:

-

Markku Laurilan kirje lautakunnalle 9.2.2020

-

Nuorten työllistäminen kesällä 2020

-

Kuntakohtaiset Suomen ilmastopäästöt ajanjaksolla 2005-2017

-

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 6.4.2020 Humppilan
suljetun teollisuuskaatopaikan tarkkailun lopettamisesta

-

Vuosiraportti 2019 koskien Humppilan suljetun
teollisuuskaatopaikan vesien tarkkailua, PMA Yhtymä Oy.

-

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös
21.2.2020 jätehuoltorekisteriin hyväksymisen peruuttamisesta,
Asko Liuhala Oy.

-

Vastaus Suomen ympäristökeskuksen kyselyyn VOC-laitoksista
Humppilassa.

-

Vuosiraportti 2019 koskien maa-ainestenottoa, Miettinen Tuija
ja Hannu.

-

Vuosiraportti 2019 koskien maa-ainestenottoa, Ojala Keijo.

-

Vuosiraportti 2019 koskien maa-ainestenottoa, Hämeen
Kuljetus Oy, Kangaskallio.

-

Vuosiraportti 2019 koskien maa-ainestenottoa, YIT Teollisuus
Oy, Murronharju.

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi
saaduksi.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
Ympäristötarkastaja Henna Pirhonen poistui kokouksesta pykälän
käsittelyn aikana.

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekn. ltk 53 §

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
oheismateriaalina.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi teknisen
lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset ja päättää, ettei
yllämainittuja päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Tekninen lautakunta merkitsee rakennustarkastajan
viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA
Tekn. ltk 54 §

Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-maaliskuun 2020
ajalta tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan
toteutumavertailun tammi-maaliskuulta 2020.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
SEKÄ VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 2019
Tekn. ltk 55 §
Liitteet 3-4

Lautakuntien alaisilla osastoilla on valtuustoon nähden sitovana
esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liitteenä 3
teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
toteutumineen sekä liitteenä 4 viemärilaitoksen toimintakertomus
vuodelle 2019.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutumineen sekä viemärilaitoksen
toimintakertomuksen vuodelle 2019.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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HUMPPILAN KUNNAN JÄTEVESITAKSAN PÄIVITTÄMINEN
Tekn. ltk 10 § 15.1.2020 Tekninen lautakunta päätti muiden asioiden yhteydessä
Liitteet 2 ja 3
kokouksessaan 18.9.2019, että tekninen lautakunta aloittaa
viemärilaitoksen liittymätaksan valmistelun.
Viemärilaitoksen taksa on päivitetty teknisen lautakunnan
aloitteesta keväällä 2019. Kunnanhallitus on käsitellyt taksaa
kokouksessaan § 39 / 4.2.2019 ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt
taksan 9 § / 19.2.2019. Liittymistaksa on tullut voimaan 1.3.2019 ja
päivitetty käyttömaksu 1.5.2019 alkaen.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan § 33 / 25.9.2019
suunnitelman kunnan talouden tasapainottamiseksi.
Suunnitelmaan on otettu yhtenä talouden
tasapainottamistoimenpiteenä viemäriverkon runkoverkon
laajentaminen koko toiminta-alueelle seuraavan viiden vuoden
aikana. Talousarviossa 2020 esitetään viemärilaitoksen
liittymismaksua tuloutettavaksi 30 000 e, mikä tarkoittaa nykyisellä
taksalla n. 15 uutta liittymää. Suuri osa kiinteistöistä vaatii
viemäriverkostoon liittyäkseen kiinteistöpumppaamon, jolloin
liittymismaksua alennetaan 25 % taksan mukaisesta hinnoitteluista.
Vesihuoltolain 10 § mukaisesti ’Vesihuollon ja huleveden
viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä
voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja
kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto
pääomalle.’
Perusmaksuilla katetaan mm. verkostojen ylläpito- ja
hallinnointikustannukset ja kulutetusta vesimäärästä
riippumattomat käyttömenot.
Käyttömaksuilla katetaan jätevedenpuhdistuksen ja jäteveden
siirtämisen kustannukset, kulutetusta vesimäärästä riippuvat
kustannukset sekä osa ylläpito- ja saneerauskustannuksista.
Liittymismaksuilla katetaan jätevesiverkostojen rakentamisen ja
laajentamisen kustannukset.

Esitys:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn jätevesitaksan ja
viemärilaitoksen yleiset sopimusehdot.

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet
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Päätettiin, että lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että
kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn jätevesitaksan
ja viemärilaitoksen yleiset sopimusehdot seuraavin muutoksin:
-

-

-

-

liittymismaksuja ei luokitella pinta-alaperusteisesti vapaa-ajan
asuinrakennuksien sekä yhden asunnon ja kahden asunnon
pientalojen kohdalla; ja
vapaa-ajan asuinrakennusten ja yhden asunnon pientalojen
liittymismaksuksi määrättiin 2580 e + alv 24 % asemakaava- ja
osayleiskaava-alueella sekä kaava-alueen ulkopuolella; ja
kahden asunnon pientalojen liittymismaksuksi määrättiin 4000 e
+ alv 24 % asemakaava- ja osayleiskaava-alueella sekä kaavaalueen ulkopuolella; ja
maatalousrakennuksien ja eläinsuojien sekä teollisuuden ja
kaivannaistoiminnan rakennuksien liittymismaksut hinnoitellaan
erikseen.

Viemärilaitoksen vuosityöohjelma tuodaan lautakunnan
hyväksyttäväksi helmikuun kokoukseen.
--- --- --Khall 21 § 27.1.2020
Liite 9 ja 10
Päätösehdotus:
Päätös:

Kj: Kunnanhallitus keskustelee teknisen lautakunnan ehdotuksesta
Humppilan kunnan jätevesitaksaksi.
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi.
--- --- ---

Tekn. ltk 56 §
Liite 5

Kunnanhallitus palautti kokouksessaan 27.1.2020 asian tekniselle
lautakunnalle valmisteltavaksi. Liitteenä päivitetty
jätevesitaksaehdotus.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn jätevesitaksan ja esittää sen
edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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VIEMÄRILAITOKSEN SOPIMUSEHTOJEN PÄIVITTÄMINEN
Tekn. ltk 57 §
Liite 6

30.8.2009 allekirjoitetun Humppilan kunnan ja Jokioisten kunnan
vesihuoltoyhteistyösopimuksen mukaisesti Humppilan kunnan tulee
varata Jokioisten kunnalle tilaisuus lausunnon antamiseen liittyjien
kanssa tehtävien liittymissopimusehtojen ehdoista. Liitteenä
ehdotus päivitetyiksi sopimusehdoiksi.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta
1) varaa Humppilan kunnan ja Jokioisten kunnan välisen
vesihuoltoyhteistyösopimuksen mukaisesti Jokioisten kunnalle
tilaisuuden lausunnon antamiseen liitteen mukaisista
sopimusehdoista; ja
2) pyytää Jokioisten kuntaa toimittamaan mahdollisen lausunnon
pe 29.5.2020 mennessä.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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SIIRTOVIEMÄRIPUMPPAAMOIDEN HÄIRIÖPÄIVYSTYS JA HUOLTO
Tekn. ltk 58 §

30.8.2009 allekirjoitetun Humppilan kunnan ja Jokioisten kunnan
vesihuoltoyhteistyösopimuksen mukaisesti kumpikin kunta vastaa
siirtoviemärin ja pumppaamoiden käytöstä ja kunnossapidosta
omilla alueillaan. Jokioinen hoitaa siirtolinjapumppaamoiden
kaukovalvonnan sekä vastaanottaa niistä tulevat hälytykset.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa:
kunnanhallitus esittää Jokioisten kunnalle, että Humppilan kunta ja
Jokioisten kunta tekevät sopimuksen siirtolinjapumppaamoiden
häiriöpäivystyksen ja huollon siirtämisestä Jokioisten kunnan
vastuulle.

Päätös:

Päätettiin
1) jättää asia pöydälle; ja
2) jatkaa asian valmistelua.

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet
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KOIVISTONTIEN JÄTEVESIVERKOSTON KORJAUKSEN INVESTOINTILUPA

Tekn.ltk. 59 §

Tekninen lautakunta päättää hallintosäännön mukaan
toimialaansa kuuluvien töiden suunnittelusta ja toteuttamisesta,
mikäli niiden kustannusarvio ei ylitä valtuuston vahvistaman
talousarvion raameja tai kunnanhallituksen vahvistamaa
euromäärää.
Koivistontien jätevesiverkostoa on suunniteltu kunnostettavaksi
osittain sujuttamalla. Suunnitelma-asiakirjat tuodaan kokoukseen
oheismateriaalina. Kunnostustoimenpide vähentää huleveden
määrää jätevesiverkostossa ja maksaa itsensä takaisin arviolta 45 vuoden ajanjaksolla.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702
Lautakunta päättää myöntää luvan Koivistontien
jätevesiverkoston korjaamiseen osittain sujuttamalla.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN KILPAILUTUS
Tekn.ltk. 45 § 24.4.2019 Humppilan kunnan sähkönmyyntisopimus Energia Myynti Suomi
Oy:n kanssa päättyy 31.12.2020. Humppilan kunnalla on
yhteistyösopimus Veni Energia Oy:n kanssa, joka hoitaa
kilpailutuksen. Sähkönmyyntitoimittaja on kilpailutettava uudelleen
1.1.2021 alkavalle ajanjaksolle. Veni Energia Oy pyytää
valtuutusta kilpailutuksen valmistelua varten.
Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta valtuuttaa Veni Energia Oy:n toimimaan
asiantuntijana energiahankinnassa, kaupankäynnissä,
energiaseurannassa ja energialaskutuksessa siten, että
1) valtuutus on määräaikainen ja voimassa 31.12.2022 asti;
2) valtuutus on mahdollista päättää välittömästi kirjallisella
ilmoituksella ja;
3) valtuutus päättyy viimeistään silloin, kun Humppilan kunnan
sopimus VENI:n kanssa päättyy.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

--- --- ---

Tekn. ltk 60 §
Liite 7

Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2021 – 31.12.2022
Humppilan kunta on VENI Energian toimesta pyytäneet tarjousta
sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella
tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan
hintamekanismista ja marginaalista. Lopullinen sähköenergian
laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien
hinnankiinnitysten mukaan.
Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä samanlaatuisten ja samalle
aikajaksolle tehtävien hankintojen on katsottu kuuluvan luontevasti
samaan hankintakokonaisuuteen.
Hinnan määräytyminen
Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin
voimassaolevan kulutusennusteen mukaan prosenttiosuuksina
tehdyistä hinnankiinnityksistä.
Kunkin jakson viitehintana käytetään Nasdaq Oslo ASA:n
termiinimarkkinoilla määriteltyjä systeemituotteita (kuukausituote
(M), kvartaalituote (Q) ja vuosituote (YR) ja niitä vastaavia

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet
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aluehintaerotuotteita (EPAD). Hinta määräytyy kiinnityshetkellä
Nasdaq Oslo ASA:ssa noteeratun termiinituotteen sekä
aluehintaerotuotteen parhaan myyntitarjouksen perusteella (best
ask) tai toimeksiannon perusteella. Kiinnityksissä tulee voida
käyttää toimeksiannon mukaan joko Futuuri- tai Forward-tuotetta.
Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan
Nasdaq Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää
määräytymään myös spot-hinnan mukaan (kk-keskiarvo) joko
täysin tai osittain. Systeemi- ja aluehintaerotuotteen hinta tulee
voida kiinnittää viidessä (5) erässä.
Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset
1. KSS Energia Oy
2. Helen Oy
3. Imatran Seudun Sähkö Oy
4. Porvoon Energia Oy
5. Köyliön-Säkylän Sähkö Oy
6. Turku Energia Sähkönmyynti
7. Oulun Sähkönmyynti Oy
8. Loiste Sähkönmyynti Oy
9. Karhu Voima Oy
Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan.
Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.
Valintaperusteet
Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja
vertailuperusteena halvin hinta.
Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan
kohteen kriteerit” esitetyn mukaisesti, eli vertailussa käytettävä
marginaali muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti: (ENOYR *
0,8) + (SPOT kk-ka * 0,2). Kvartaali- ja kuukausituotteen
marginaalit saivat olla enintään vuosituotteen marginaalin
suuruisia.
Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista
tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu
arvo) *maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä.
Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.
Suositus valittavasta toimittajasta
VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi on Porvoon Energia
Oy sen tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt
valintaperusteet huomioiden.

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet
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Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702
Tekninen lautakunta päättää
1) valita sähköntoimittajaksi Porvoon Energia Oy:n; ja
2) valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan tarvittavat
sopimusasiakirjat.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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HUMPPILAN RIVIERAN INVESTOINTILUPA

Tekn.ltk. 61 §

Tekninen lautakunta päättää hallintosäännön mukaan
toimialaansa kuuluvien töiden suunnittelusta ja toteuttamisesta,
mikäli niiden kustannusarvio ei ylitä valtuuston vahvistaman
talousarvion raameja tai kunnanhallituksen vahvistamaa
euromäärää.
Humppilan Riviera on suunniteltu kunnostettavaksi vuoden 2020
aikana. Tavoitteena on toteuttaa ranta-alueesta nykyiset
vaatimukset täyttävä, turvallinen sekä terveyttä ja liikkumista
edistävä alue kaikenikäisille kuntalaisille ja muille käyttäjille
sisältäen mm. laiturien ja hyppytelineiden purkamisen ja
uudelleenrakentamisen sekä lentopallokenttien ja ranta-alueen
perusparantamisen.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702
Lautakunta päättää
1) hyväksyä Humppilan Riviera –hankkeen toteuttamisen; ja
2) pyytää kunnanhallitusta myöntämään hankkeelle
investointiluvan.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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MUUT ASIAT
Tekn. ltk 62 §
 Tuotiin tiedoksi, että päiväkoti Lintukodon osalta on saatu
viranomaisluvat toiminnan siirtämiseksi päiväkoti
Päivänpaisteelle.
 Tuotiin tiedoksi, että COVID-19-epidemian takia ei järjestetty
yleisötilaisuutta Humppilan Rivieran suunnittelua koskien,
vaan mahdollisuus ehdotusten esittämiseen varattiin
otakantaa.fi –palvelun kautta. Kuntalaiset toivoivat mm.
kunnollista laituria ja hyppytornia, pientä kioskia, rantaan
vievää betonista polkua, aktiviteettimahdollisuuksien
lisäämistä, hiekkarannan laajentamista jne. Hyppytelineiden
korkeuden rajoittava tekijä on vedensyvyys, jonka on oltava
3 m hyppytelineen kohdalla 5000 mm.

Päätös:

Tekninen lautakunta
1) merkitsi tiedoksi edellä mainitut asiat; ja
2) päätti, että Humppilan Rivieran laituri toteutetaan t-mallilla,
jonka päässä on levike ja hyppytelineet.

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet

HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
15.4.2020

21 (23)

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 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät
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
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 60
Tekninen lautakunta
Kisakuja 2
31640 HUMPPILA
Sähköpostiosoite:
kirjaamo@humppila.fi

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun
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.

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet
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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 60
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 50, 51

Valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet

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

Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet

