HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
12.6.2019

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk 65 §

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
5.6.2019 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.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Puheenjohtaja teki kokouksessa seuraavan lisäyksen
päätösehdotukseen: § 75 käsitellään § 68 jälkeen.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO
Tekn. ltk 66 §

Lautakunnan päätöksen 15.2.2012 4 §:n mukaan pöytäkirjat
tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin
kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Kuntalain 140 §:n toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen
katsotaan tulleen yleiseen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä.
Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Teknisen lautakunnan
pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan internetsivuilla http://www.humppila.fi/kunta-ja-
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hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
kokouksesta seuraavan viikon keskiviikkona klo 12.00 alkaen.
Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Outi
Prehti-Vedenpää ja Tanja Uusitalo.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä
keskiviikkona 19.6.2019 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä
internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 –
15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 26.6.2019,
jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi
Prehti-Vedenpään sijasta Joonas Heikkilä ja Tanja Uusitalo.
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YMPÄRISTÖLUPA HÄMEEN KULJETUS OY, KANGASKALLION
KALLIONOTTOALUE; UUSI-ANTTILA 103-401-1-16, KANKAANPÄÄ 103-401-1-17 JA
PUOLIMATKA 103-401-1-416
Tekn. ltk 67 §
Liite 1
Valmistelija:

Ympäristöpäällikkö:
Hämeen Kuljetus Oy on hakenut ympäristölupaa Huhdin kylään
Kangaskallion kallionottoalueelle, tiloille Uusi-Anttila 103-401-1-16,
Kankaanpää 103-401-1-17 ja Puolimatka 103-401-1-416 kallion
louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen.
Tekninen lautakunta on myöntänyt samojen tilojen alueelle maaainesluvan 8.6.2016. Lupa on myönnetty 10 vuodeksi, 9,9
hehtaarin alueelle ja 1 153 000 m3ktr maa-ainesmäärän
ottamiseen.
Ympäristölupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi ja luvan
mukaisen toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.
Aloitusluvan vakuudeksi hakija esittää 4000 euron vakuutta.
Uusi-Anttila ja Kankaanpää tilojen alueella on ollut ympäristölupa,
asfaltin, uusioasfaltin ja pehmeän asfalttibetonin valmistukseen
sekä kallion louhintaan ja louheen murskaukseen. Ympäristöluvan
voimassaolo on päättynyt 4.5.2019.
Ottoalue ei sijaitse tärkeällä luokitellulla pohjavesialueella.
Ottoalueen rajaus on toteutettu siten, että lähimmät häiriintyvät
kohteet ovat yli 300 m:n etäisyydellä. Pohjoisessa on yksi lomaasunto ja vakituinen asunto ja idässä asuinrakennus 300 m:n
etäisyydellä ja etelässä sijaitsevat asuinrakennukset 490 m ja 520
m:n etäisyydellä.
Kanta-Hämeen maakuntakaavassa osittain hakemuksen
mukaisen alueen kohdalla on EOk varaus numero 193, joka
merkitsee kallionottotoimintaan tarkoitettua aluevarausta.
Lupahakemuksesta ei jätetty muistutuksia. Lupahakemuksesta on
pyydetty lausunto Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä
Lausunnossa esitetyt asiat on otettu huomioon lupamääräyksissä.
Pohjaveden laadun turvaamiseksi alueelle sijoitettu pohjaveden
havaintoputki ja edellytetty, että alle 500 metrin etäisyydellä
käytössä olevien talousvesikaivojen laatu tutkitaan.
Lupa myönnetään toistaiseksi voimassaolevaksi, ehdolla että
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alueelle on voimassa maa-aineslupa. Luvan mukainen toiminta
voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta. Aloittamisen
vakuudeksi esitetään 4000 euron vakuutta.
Tekninen lautakunta päättää myöntää Hämeen Kuljetus Oy:lle
ympäristöluvan Kangaskallion kallionottoalueelle Huhdin kylään
tiloille Uusi-Anttila 103-401-1-16, Kankaanpää 103-401-1-17 ja
Puolimatka 103-401-1-416 liitteenä olevan lupapäätöksen
mukaisesti. Lupa on voimassa toistaiseksi edellyttäen, että
alueelle on voimassa maa-aineslupa. Luvan mukainen toiminta
voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta, Aloittamisen
vakuudeksi tulee asettaa 4000 euron vakuus.
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on lupapäätöksen liitteenä.
Valmistelija: Niina Salminen-Åberg 03 4141 5267
Lisätietoja: Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg
niina.salminen@forssa.fi
03 - 4141 5267
Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Tekn. ltk 68 §
-

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto
15.4.2019 koskien sähkökaapeleiden sijoittamista vesistöön, Lähdeoja, Humppila ja Jokioinen.

-

Fingrid Oyj: Huittinen – Forssa 400 kV + 110 kV voimajohtohanke:
o Ennakkoneuvottelun 15.5.2019 muistio
o Suunnitelman esitys
o YVA-menettelyn esitys

-

Metsähallituksen päätös 6.5.2019 koskien koskien lintujen rengastamiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, Metsähallituksen Luontopalvelut.

-

Metsähallituksen päätös 30.4.2019 koskien tutkimuslupaa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, ympäristöhallinnon hämähäkkityöryhmä.

-

Metsähallituksen päätös 11.4.2019 koskien tutkimuslupaa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, ympäristöhallinnon kasvityöryhmä.

-

Metsähallituksen päätös 2.4.2019 koskien tutkimuslupaa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, Matti Kulju.

-

PMA-Yhtymä Oy, suljetun teollisuuskaatopaikan pohja- ja pintavesitarkkailun tulokset kevät 2019.

-

Elenia Oy:n lausuntopyyntö, Ely-keskuksen vastaus lausuntopyyntöön, sähkökaapelin sijoittaminen

-

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 14.5.2019

-

9.6.2019 Humppilan aseman ratapihan alue merkitty eristettäväksi;
järjestely liittyy poliisiviranomaiselle tehtävään
tapahtumailmoitukseen. Toimeenpanopaikoilla tilapäisiä
rakennelmia.

-

Skönahteentielle-Karpintielle ja Mäntymäentielle suunnitteilla
viemärilaitoksen runkolinjan rakentaminen
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Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi
saaduksi.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekn. ltk 69 §

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 esityksen mukaan.
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TEKNISEN PALVELUSOPIMUSTEN KILPAILUTUS

Tekn. ltk 141 §
28.11.2018

Teknisen palvelusopimuksista latutyösopimus ja
talvikunnossapitosopimukset päättyvät huhtikuussa v. 2019.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää kilpailuttaa latutyösopimuksen ja talvikunnossapitosopimukset. Kilpailutuksen valmistelu aloitetaan v.
2018 puolella ja kilpailutus toteutetaan viimeistään alkukeväästä
2019.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
--- --- ---

Tekn. ltk 21 §
6.3.2019

Liitteenä latutyösopimuksen ja talvikunnossapitosopimusten
kilpailutusasiakirjat.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta käy läpi kilpailutusasiakirjat ja päättää
kilpailuttaa latutyöt ja talvikunnossapidon 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
29.3.2019 mennessä.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan. Todettiin, että tarjoajan tulee antaa
selvitys kalustosta ja tarjoajalla olla mahdollisuus lisätä kaluston
määrää tarvittaessa.
--- --- ---

Tekn. ltk 41 §
Liite 1

Oheismateriaalina latutyöstä ja talvikunnossapidosta saapuneet
tarjoukset sekä liitteenä tarjousten pohjalta tehty yhteenveto.
Tarjouksia saapui määräaikaan 29.3.2019 mennessä yhteensä 6
kpl.
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Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta
1) merkitsee tietoonsa määräaikaan mennessä saapuneet
tarjoukset ja tarjouksista tehdyn tarjousyhteenvedon;
2) päättää valita latutyön ja talvikunnossapidon tuottajat
kokonaistaloudellisuuden perusteella seuraavasti:
Latutyön tuottajaksi valitaan Tmi Huolto ja Korjaus Tapio
Jortikka.
Lumitöiden osalta tuottajiksi valitaan seuraavat tuottajat:
- radan eteläpuolen kaavatiet: R. Rautava Oy
- radan pohjoispuolen kaavatiet: R. Rautava Oy
- piha-alueet: R. Rautava Oy
- Kirkonkulman kaukalo: R. Rautava Oy
- Venäjän kaukalo: Tero Kero, varalle R.Rautava Oy
Hiekoituksen osalta tuottajiksi valitaan seuraavat tuottajat:
- radan eteläpuolen kaavatiet: Tmi Huolto ja Korjaus Tapio
Jortikka
- radan pohjoispuolen kaavatiet: R. Rautava Oy
- piha-alueet: R. Rautava Oy
3) ja oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan tarvittavat
hankintasopimukset.
Hankintojen kilpailutus on toteutettu avoimella menettelyllä ja
tarjouspyyntö on julkaistu Forssan lehdessä 13.3.2019,
Humppilan kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja
kotisivulla. Tarjousasiakirjat ovat olleet saatavissa Humppilan
kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset pyydettiin
toimittamaan 29.3.2019 mennessä kirjeitse tai sähköisesti.
Tarjousten vertailun perusteella on valittu kunkin osa-alueen
tarjousten pohjalta kokonaistaloudellisuuden perusteella
palveluntuottaja.
Hankintojen osa-alueet eivät ylitä kansallisia kynnysarvoja.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan lukuun ottamatta seuraavaa:
sopimus tuodaan lautakuntaan hyväksyttäväksi ennen
allekirjoitusta. Sopimuksessa huomioitava laaduntarkkailu sekä
kaukalon auraus tasaterällä ja ilman nastoja. Janne Kankare
jääväsi itsensä päätöksenteon ajaksi.
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--- --- --Tekn.ltk. 70 §
Liite 2

Teknisen palvelusopimusten osalta latutyösopimuksen ja
talvikunnossapitosopimusten sopimusluonnokset ovat liitteenä.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta
1) hyväksyy liitteenä olevat sopimusluonnokset; ja
2) oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan tarvittavat
hankintasopimukset.
Tekninen johtaja teki kokouksessa muutosesityksen KP YSE
2007:n muuttamiseksi JYSE 2014.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan seuraavalla lisäyksellä:
toimeksisaajilta edellytetään Tieturva-korttia ja toimeksisaajan
aliurakoitsijoilta edellytetään asianmukaista suojavaatetusta.
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TOIMINTAPUISTON KILPAILUTUS
Tekn. ltk 24 §
6.3.2019

Kisakujan toimintapuistoa eli Silvalan puistoa varten on varattu
investointirahaa 120 000 e vuodelle 2019. Hankkeeseen on
myönnetty valtionavustusta 35 000 e. Rakentaminen tulee aloittaa
30.6.2019 mennessä.
Kunnanhallitus on käsitellyt toimintapuiston maapohjan ostoa
kokouksissaan 7.5.2018, 3.9.2018 sekä 21.2.2019.
Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut maapohjan
myynnin 13.12.2018.
Toimintapuistoa varten perustettiin työryhmä, joka on tehnyt
esimerkkikoosteen alueesta. Työryhmä on kokoontunut edellisen
kerran ma 4.3.2019. Työryhmä esittää toimintapuiston
kilpailutuksen jakamista kolmeen (3) osioon:
1) pohjarakentaminen
2) valaistus asennuksineen
3) leikki- ja liikuntavälineet sekä kalusteet asennuksineen
(sisältää optiona toimintapuistoa ympäröivän aidan)

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta käy läpi kilpailutusasiakirjat ja päättää
kilpailuttaa toimintapuiston seuraavasti:
1) Pohjarakentaminen kilpailutetaan kokonaishintaurakkana:
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. Kilpailutus aloitetaan osion
3 kilpailutuksen jälkeen, kun aluesuunnitelma on valmistunut.
2) Valaistuksen hankinta toteutetaan suorahankintana siten, että
tarjoukset pyydetään vähintään viideltä toimittajalta. Tarjoukset
osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava
kirjeitse Tekninen lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2,
31640 Humppila tai sähköisesti kirjaamo@humppila.fi.
Tarjoukset pyydetään osion 3 kilpailutuksen jälkeen, kun
aluesuunnitelma on valmistunut.
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3) Leikki- ja liikuntavälineiden sekä kalusteiden kilpailutus
toteutetaan avoimella menettelyllä kokonaishintaurakkana ja
tarjouspyyntö julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan
kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja
kotisivulla sekä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa.
Tarjousasiakirjat ovat saatavissa Humppilan kunnanvirastolta
ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset osoitetaan tekniselle
lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen
lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai
sähköisesti kirjaamo@humppila.fi 8.4.2019 klo 15 mennessä.
4) Mikäli leikki- ja liikuntavälineiden sekä kalusteiden toimittajalta
ei ole kokonaistaloudellisesti järkevintä tilata aitaelementtejä
asennuksineen, aitaelementtien hankinta toteutetaan
suorahankintana siten, että tarjoukset pyydetään vähintään
viideltä toimittajalta. Tarjoukset osoitetaan tekniselle
lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen
lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai
sähköisesti kirjaamo@humppila.fi. Tarjoukset pyydetään osion
3 kilpailutuksen jälkeen, kun aluesuunnitelma on valmistunut.
Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
--- --- ---

Tekn. ltk 44 §
Liite 3

Määräaikaan mennessä saatiin 3 kpl tarjouksia leikki- ja
liikuntavälineistä sekä kalusteista. Oheismateriaalina saapuneet
tarjoukset sekä liitteenä tarjousten pohjalta tehty yhteenveto.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta
1) merkitsee tietoonsa määräaikaan mennessä saapuneet
tarjoukset ja tarjouksista tehdyn tarjousyhteenvedon;
2) päättää hankkia osion 3 mukaisen kokonaisuuden
kokonaishintaurakkana Puuha Group Oyj:ltä; ja
3) oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan tarvittavat
hankintasopimukset.
Hankintojen kilpailutus on toteutettu avoimella menettelyllä ja
tarjouspyyntö on julkaistu Forssan lehdessä 13.3.2019,
Humppilan kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja
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kotisivulla sekä Hilmassa. Tarjousasiakirjat ovat olleet saatavissa
Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset
pyydettiin toimittamaan 12.4.2019 mennessä kirjeitse tai
sähköisesti.
Kunkin osa-alueen tarjoukset pisteytettiin
tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittujen valintaperusteiden
mukaisesti ja pisteytysten perusteella valittiin eniten pisteitä
saanut tarjous.
Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
--- --- ---

Tekn.ltk. 71 §
Liite 3

Osion 1 mukaiset maanrakennusurakan tarjoukset pyydettiin
jättämään tekniselle lautakunnalle ma 10.6.2019 klo 15
mennessä. Hankinnan kilpailutus on toteutettu avoimella
menettelyllä ja tarjouspyyntö on julkaistu Forssan lehdessä,
Humppilan kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja
kotisivulla. Tarjousasiakirjat ovat olleet saatavissa Humppilan
kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset pyydettiin
toimittamaan 10.6.2019 mennessä kirjeitse tai sähköisesti.
Tarjouksia ei saapunut annettuun määräaikaan mennessä.
Liitteenä tarjouspyyntöasiakirjat.
Valaistusurakan osalta tarjoukset pyydettiin päätöksen tekn.ltk 24
§/6.3.2019 mukaisesti viideltä toimijalta. Tarjouksia saatiin 2 kpl.
Aitaelementtiurakan osalta tarjoukset pyydettiin päätöksen tekn.ltk
24 §/6.3.2019 mukaisesti viideltä toimijalta. Tarjouksia saatiin 3
kpl.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää
1) valita saapuneista tarjouksista kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen ja tilata valaistusurakan yritykseltä
Etelä-Suomen Sähköpalvelu Oy; ja
2) valita tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen ja tilata aitaelementtiurakan yritykseltä Puomitek
Oy;
3) pyytää kunnanhallitukselta lupaa käyttää Silvalan puistoon varattua investointirahaa saatujen tarjousten mukaisesti.
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Valitut tarjoukset ovat olleet urakan kannalta
kokonaistaloudellisesti edullisimmat ja niissä on ollut tarjouksista
halvin hinta, edullisimmat kustannukset ja paras hinta-laatusuhde.
Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN SEURANTA
Tekn. ltk 72 §

Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-huhtikuulta 2019
esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan toteumavertailun tammi-huhtikuulta 2019.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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PÄIVÄKODIN VÄISTÖTILAN VUOKRASOPIMUKSEN RIITAUTTAMINEN
Tekn.ltk. 73 §
Liite 4
EI JULKINEN
Esittelytekstiä, liitettä, päätösehdotusta ja päätöstä ei julkisteta
(laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11.2 § kohdat 3-4 ja
24.1 § kohta 9);
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LAUSUNTOPYYNTÖ POLTTOMOOTTORIKÄYTTÖISEN VESILIIKENTEEN KIELTÄMISEKSI KIIPUNJÄRVELLÄ HUMPPILAN JA JOKIOISTEN KUNNISSA
Tekn. ltk 74 §
Liite 5

Hämeen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukselle on tehty
esitys moottorikäyttöisen vesiliikenteen kieltämisestä Jokioisten ja
Humppilan kunnissa sijaitsevalla Kiipunjärvellä. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 3.6.2019 pyytänyt Humppilan kunnan lausuntoa asiaa koskien. Lausunto pyydetään toimittamaan 28.6.2019 mennessä.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle lausuttavaksi seuraavaa:
Lausuntopyynnön liitteenä olevista asiakirjoista ei selviä
1) kuinka paljon polttomoottorikäyttöistä vesiliikennettä Kiipunjärvellä esiintyy;
2) kuinka paljon polttomoottorikäyttöinen vesiliikenne tutkimusten
mukaan aiheuttaa pohjasedimentin sekoittumista järviveteen ja
sinilevän esiintymisen lisääntymistä ranta-alueella;
3) alueella tähän mennessä tehtyjä tutkimuksia ja eri ajankohtina
saatujen tutkimustulosten vertailua;
4) esitetäänkö polttomoottorikäyttöisen vesiliikenteen kieltämistä
Kiipunjärvellä johtuen yksittäisten ranta-asukkaiden antamasta
palautteesta vai onko kyseessä laajemmin maanomistajien
keskuudessa koettu häiriötekijä.
Teknisellä lautakunnalla ei ole tiedossa, että Humppilan kunnan
alueella olisi viime vuosina tullut valituksia Kiipunjärven moottorikäyttöisestä vesiliikenteestä tai moottorikelkkaliikenteestä.
Kiipunjärven vesiensuojelu on tärkeä osa alueen ympäristönsuojelua, ja vesiensuojelemisen takaamiseksi tulee moottorikäyttöinen vesiliikenne Kiipunjärvellä kieltää kokonaan tai osittain tai sitä
rajoittaa, mikäli tutkimustulokset puoltavat lausuntopyyntöasiakirjoissa esitettyjä havaintoja. Kiellon tai rajoituksen tulee kuitenkin
perustua todellisiin tutkimustuloksiin.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ
Tekn. ltk 75 §
Liite 5
Valmistelija:

Ympäristöpäällikkö:
Forssan kaupungin jätelautakunta pyytää lausuntoa jätteen
kuljetusjärjestelmästä. Jätelautakunnan on päätettävä
jätteenkuljetusjärjestelmästä Akaan, Forssan, Humppilan, Jokioisten,
Koski Tl:n, Loimaan, Oripään, Punkalaitumen, Sastamalan, Someron,
Tammelan, Urjalan ja Ypäjän kuntien osalta, koska näissä kunnissa ei
ole vielä lainvoimaista päätöstä asiassa. Tällä hetkellä näissä kunnissa
kiinteistön haltija kilpailuttaa itse jätteenkuljetuksensa. Kyse on
kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta. Rambol Finland
Oy on selvittänyt jätteenkuljetuksen tilannetta em. kunnissa. Selvitys on
oheismateriaalina. Selvitys ei koske sako- ja umpikaivolietteitä eikä
biojätteitä.
Jätelautakunta on viimeksi päättänyt ko. kuntien jätteen
kuljetusjärjestelmistä vuonna 2015. Tällöin kunkin kunnan osalta
päätettiin, että jätteenkuljetus järjestetään kiinteistön haltijan
järjestämänä. Päätökset kumoutuivat korkeimmassa hallintooikeudessa 2018.
Jätelain mukaan asuinkiinteistöllä syntyvän jätteen kuljetukseen on
kaksi vaihtoehtoa, joko kunnan järjestämä jätteenkuljetus tai kiinteistön
haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätteen saa kunnan järjestämässä
jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai jätteen
kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun.
Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään
kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen
kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus), jos:
1) tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin (Jätelaki 35 §);
2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle (Jätelaki 37 §);
3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä
yritysten ja viranomaisten toimintaan (Jätelaki 37 §).
Kunta voi päättää, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus
koskee lajiltaan tai laadultaan tietyntyyppistä jätettä.
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Jos jätelain asettamat edellytykset perustellusti täyttyvät voi jätelautakunta valita kahden kuljetusjärjestelmän välillä. Ramboll Finland Oy:n
selvityksessä on tarkasteltu jätelain asettamien edellytysten täyttymistä.
Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa kumpaa kuljetusjärjestelmää
puolletaan ja millä perusteella.
Humppilan kunnanhallitus on samasta asiasta edellisen käsittelyn
aikana antanut lausunnon Forssan jätelautakunnalle 20.5.2013, § 181,
missä todetaan mm., että ’jätelain edellytykset kiinteistön haltijan
järjestämälle jätteenkuljetusjärjestelmälle toteutuvat Humppilan
kunnassa eikä kunnan tiedossa ole alueita, joille ei olisi mahdollista
saada jätteiden kuljetuspalvelua ja että Humppilan kunnassa jätehuolto
tulee jatkossakin hoitaa kiinteistön haltijan järjestämään
jätteenkuljetusjärjestelmään perustuen.’
Ramboll Finland Oy on laajan selvityksen johtopäätöksissä todennut
seuraavaa:
”Tehtyjen paikkatietopohjaisten analyysien ja selvitysten perusteella
voidaan todeta, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus
Forssan kaupungin jätelautakunnan alueella täyttää jätelain 35 ja 37 §
mukaiset vaatimukset.
Näin ollen tehdyn tarkastelun perusteella ei ole laillista estettä valita
jätelain 37 § mukaiseksi kuljetusjärjestelmäksi kiinteistön haltijan
järjestämää jätteiden kuljetusta tarkastelun kohteena olleissa kunnissa.”
(NSÅ)
Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,
p. 03 41415267 tai niina.salminen(at)forssa.fi
Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Lautakunta katsoo, että tehty kuljetusjärjestelmäselvitys tuo hyvin esiin
vaadittavat kriteerit ja niiden toteutumisen arvioitaessa kiinteistön
haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen laillisuutta. Tehdyn selvityksen ja
vuosien varrella saatujen kokemusten perusteella lautakunnan käsitys
on edelleen, että kuljetuspalveluita on kattavasti ja luotettavasti tarjolla
ja asukkailla ja kiinteistöyhtiöillä on mahdollisuudet saada
kilpailukykyinen tarjous jätteenkuljetuksista kohtuullisin ja syrjimättömin
ehdoin. Ja kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksesta ei ole
tullut tietoon, että terveydelle tai ympäristölle olisi aiheutunut haittaa tai
vaaraa Humppilassa.
Kokonaisuutta ajatellen selvityksessä vastausten ja analyysien
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perusteella on tuotu esille mm. että, jos kuljetusjärjestelmä muuttuisi
kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi Loimi-Hämeen Jätehuolto
Oy:lle ajojärjestelytehtäviin tarvittaisiin pari henkilöä lisää.
Muutosvaiheessa tarvittaisiin todennäköisesti määräaikaista
lisätyövoimaa neuvontaan, jotta muutoksen toteuttaminen sujuisi hyvin.
Kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa yritysten
toimintaympäristö on pysynyt vakaana. Viranomaisia kiinteistön haltijan
järjestämä kuljetus työllistänee enemmän rekisterinpidon osalta.
Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että työmäärä pysyisi kokonaisuutta
ajatellen samana, mutta se kohdistuisi vaan eri toimijoihin.
Asukkaille aiheutuvien jätteenkuljetusmaksujen kustannustaso
puolestaan saattaisi muuttua, jos Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n
ylläpitämä suuri täydentävä keräysjärjestelmä saataisiin purettua.
Sinällään selvitys tuo konkreettisesti esille täydentävän järjestelmän
laajuuden.
Selvityksen heikkoutena on, että siinä ei ole selvitetty ns. epäselvien
kiinteistöjen liittymistilannetta; määrää ja syytä. Viitteitä saattaa antaa
jätelautakunnan syksyllä 2018 aloittama selvitys oletettujen jätehuoltoon
kuulumattomien kiinteistöjen osalta. Satunnaisotantana lähetettiin
selvityspyyntö 100:lle kiinteistölle/ osakaskunta. Humppilan osalta
selvityksen palautti noin 80 %. Näistä suurin osa oli jo liittynyt
jätteenkuljetukseen eli kyse oli jätekuljetusrekisterin epätarkkuudesta.
Osalle kiinteistöistä on mahdollista myöntää vapautus esim.
asuinkelvottomuuden perusteella. Suurimpana ongelmana on
jätekuljetusrekisterin epätarkkuus ja mm. niin sanottujen kimppaastioiden tietojen puutteellisuus. On kuitenkin todettava, että
rekisterinpidossa olevat ongelmat eivät tee nykyistä kuljetusjärjestelmää
laittomaksi tai kerro sen toimivuudesta kotitalouksien ja yritysten
kannalta.
Lopuksi lautakunta toteaa selvityksestä, että vaikka asia ei vaikuta
kuljetusjärjestelmäpäätökseen tai sen toimivuuteen tulisi selvitykseen
korjata tiedot sivulle 3, koskien kuntien ympäristönsuojeluviranomaisia
esimerkiksi, seuraavasti: Jätelain valvontaviranomaisena toimii
kunnissa kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Näitä ovat mm.
Forssan kaupungin ympäristölupalautakunta, Humppilan kunnan
tekninen lautakunta, Jokioisten kunnan teknisen lautakunnan
lupajaosto, Tammelan kunnan ympäristölautakunta, Ypäjän kunnan
rakennuslautakunta jne.
Päätösehdotus:

Tekninen johtaja: Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
Ympäristöpäällikkö poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.
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OSOITTEENMUUTOS VIIDENTUPA
Tekn.ltk. 76 §

Viidentupa-nimisen tien päässä sijaitsevalta Kiinteistöltä
103-403-1-64 As Oy Viidentupa puuttuu osoitenumero. Tämä
vaikeuttaa mm. postin kulkua. Myös muiden saman tien varrella
sijaitsevien kiinteistöjen osoite on tarkoituksenmukaista
yhtenäistää. Kartta kiinteistöistä on oheismateriaalina.
Kiinteistön 103-403-1-53 nykyinen osoite on Viidenkuja 1. Ajo
kiinteistölle tapahtuu tien Viidentupa kautta, joten kiinteistön
osoitteen tulisi olla Viidentupa 1. Lisäksi Viidenkuja ei ole
virallinen tien nimi.
Kiinteistön 103-403-1-65 nykyinen osoite on Viidentie 2. Ajo
kiinteistölle tapahtuu tien Viidentupa kautta, joten kiinteistön
osoitteen tulisi olla Viidentupa 2.
Puuttuvat ja virheelliset osoitteet saattavat myös vaikeuttaa mm.
pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä
vuoksi kiinteistöille on tarpeellista määrittää osoitteet.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri:
Lautakunta
1. päättää kiinteistön 103-403-1-64 osoitteeksi Viidentupa 3,
as 1-5
2. muuttaa kiinteistön 103-403-1-53 osoitteeksi Viidentupa 1
3. muuttaa kiinteistön 103-403-1-65 osoitteeksi Viidentupa 2

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja: Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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YLEISTEN LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSTAMINEN
Tekn. ltk 77 §

Osa kunnan leikki- ja lähiliikuntapaikoista vaatii kunnostamista.
Ennen kunnostamista on syytä harkita leikki- ja lähiliikuntapaikkojen määrän tarpeellisuus suhteessa niiden käyttöön.
Leikkipaikoista esimerkiksi Karintien ja Samokujan leikkipaikat sijaitsevat toisistaan n. 100 metrin säteellä.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää sulkea Karintien ja urheilukentän
leikkialueet ja keskittää ylläpito- ja kunnostustoimenpiteet monipuolisempiin leikki- ja lähiliikuntapaikkoihin.
Lautakunnan tavoitteena on pitää leikki- ja lähiliikunta-alueet turvallisina, monipuolisina ja viihtyisinä, ja tällä tavoin tukea kuntalaisten hyvinvointia.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

MUUT ASIAT
Tekn. ltk 78 §
-

Salen viereisen leikkipaikan aitaaminen

-

Lasitehtaantien asfaltointi

-

Silvalan puiston turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

-

Kotipalvin ja Kukkatalon väliin penkkien sijoittaminen
lenkkeilijöille
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät
HVaIL 3 §;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 76, 77,
HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 71
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan
valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kisakuja 2
31640 HUMPPILA
Sähköpostiosoite kirjaamo@humppila.fi
Oikaisuvaatimus ja vaatimus hankintaoikaisusta on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN TUTKITTAVAKSI
Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden 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.
Jatkuu seuraavalla sivulla
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MARKKINAOIKEUS
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

VALITUSOSOITUS
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.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS
Arvi Karistonkatu 5
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: kanta-hame.ko@oikeus.fi
Valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät
HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
Jatkuu seuraavalla sivulla
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HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
12.6.2019

Pykälät 67
VAASAN HALLINTO-OIKEUS
Korsholmanpuistikko 43, 4.krs
PL 204, 65101 VAASA
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä.
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
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