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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 15. päivänä joulukuuta 2021 klo 18.00  

KOKOUSPAIKKA Hybridikokous, kunnanvirasto/Teams 

§ LIITE KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

141  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

142  Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 

143  Tiedoksi merkittävät asiat 

144  Teknisen hallinnon talouden seuranta 

145  Viranhaltijapäätökset 

146  Viher-, leikki- ja muiden alueiden kiinteistönhoitosopimuksen optiokauden 
2022-2024 käyttäminen 

147 1 Viemärilaitoksen vuosityöohjelma 

148 2, 3, 4 Rakennusjärjestyksen uudistaminen 

149 5 Kauppilantien sillan kilpailuttaminen 

150  Kankaantie-Venäjänkartano -alueen jätevesihuoltoverkoston rakentamisen 
kilpailutus 

151  Muut asiat 

  Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä 
 
22.12.2021 klo 12 alkaen internetsivuilla  
http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-
lautakunta/ 

PUHEENJOHTAJA  Merk. Juha Laaksonen 

JULKIPANO- 
TODISTUS 

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle  
8.12.2021. Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja 

http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 15. päivänä joulukuuta 2021 klo 18.00 –  

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto/Teams 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 
toimii puheenjohtajana) 

Lautakunta                                       

☒ Laaksonen Juha pj. 

☒ Kaario Reija vpj.  

☒ Nikkanen Timo j. 

☒ Räsänen Reetta j. 

☒ Huhtanen Marko j. 

☐ Seestie Hanne j.  

☒ Paavilainen Mika j. 

Henkilökohtainen varajäsen 

☐ Hautala Virpi 

☐ Nokkala Riitta 

☐ Sulonen Jorma 

☐ Ojanen Erkki 

☐ Räsänen Tiia 

☒ Remes Kimmo 

☐ Niinikoski Pekka 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

☒ Ahola Kari, Khall. 

☐ Niininen Markku, Khall. 

☒ Sarkkinen Jyri, kunnanjohtaja 

☒ Honkonen Mari, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 

☒ Laaksonen Jukka, asiantuntija, klo 19:35 – 20:04 

☒ Sunell Krista, nuorisovaltuuston edustaja 

 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

ASIAT 
 
   § 141 – 151 
    

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 

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

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
 
 
 

           
 
 

Juha Laaksonen    
puheenjohtaja        

Mari Honkonen 
pöytäkirjanpitäjä 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.  
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.      

Allekirjoitukset                            Tarkastusaika       _ / ____20___ 

Reija Kaario Kimmo Remes 

PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ  

Aika ja paikka  
22.12.2021 internetsivuilla 

tekninen johtaja Mari Honkonen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk 141 § Teknisen lautakunnan päätöksen 15.9.2021 105 § mukaan 

lautakunnan kokouskutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti 
lautakunnan jäsenille sekä muille läsnä- ja puheoikeuden 
omaaville viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on mahdollista 
pyytää paperilla. Koska salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää 
vain suojatulla yhteydellä, jaetaan ko. materiaali kokouksessa. 
 
Teknisen lautakunnan päätöksen 15.2.2012 3 §:n mukaan 
kokouskutsu lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä 
keskiviikkona. Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti tai postitettu 
8.12.2021 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja 
kunnanjohtajalle. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätös- 

                                       valtainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
 

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.  

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO 
 
Tekn. ltk 142 § Lautakunnan päätöksen 15.9.2021 106 §:n mukaan pöytäkirjat 

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

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka 
toimivat samalla ääntenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Reija 
Kaario ja Kimmo Remes. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
keskiviikkona 22.12.2021 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 
29.12.2021, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Tekn. ltk 143 §             

- Khall 312§/15.11.2021 Hämeen haja-asutuksen 
vesihuoltostrategiatyön ohjausryhmän lausuntopyyntö koskien 
Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 -luonnosta 
 

- Khall 313§/15.11.2021 Hämeen ELY-keskuksen lausuntopyyntö 
koskien Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 -luonnosta 
 

- Khall 314§/15.11.2021 Wenäjän kartanon maanvuokrasopimus 
 

- Khall 320§/15.11.2021 Muistamisohjeen päivittäminen 
 

- Khall 322§/15.11.2021 Valtuustoaloitteet osallistavasta 
budjetoinnista sekä ilmalämpöpumppujen hankkimisesta 

 
- Valtioneuvoston päätös 18.11.2021 koskien valtakunnallisesti 

arvokkaita maisema-alueita (VAMA 2021) 
 

- Khall 338§/29.11.2021 Lausunto luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi 
 

- Khall 339§/29.11.2021 Itseoikaisu teknisen lautakunnan päätös 
25.10.2021 § 119 lausunto Hämeen ELY-keskukselle 
tuulivoimahanketta koskevasta hallintopakkohakemuksesta 

 
- Suomen ympäristökeskus SYKElle 15.11.2021 annettu vastaus 

kansainvälisten jätteensiirtojen valvonnasta vuonna 2020. 
 

- Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 25.10.2021 koskien 
Humppilan teknisen lautakunnan 17.6.2020 § 102 päätöksestä 
tehtyä valitusta; vapauttaminen liittymisestä 
jätevesiviemäriverkostoon. 
 

- Suomen ympäristökeskus SYKElle 15.11.2021 annettu vastaus 
kansainvälisten jätteensiirtojen valvonnasta vuonna 2020. 
 

- Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta 
peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 9 § 
mukaisen ilmoituksen  lannan levittämisen kieltoajasta 
poikkeamisesta on toimittanut: 

o Hyytiäinen Pasi 29.10.2021 
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Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi 
saaduiksi. 
 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA 
 
Tekn. ltk 144 §     Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-marraskuu 2021 

tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

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

Päätös:   Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Tekn. ltk 145 §    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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VIHER-, LEIKKI- JA MUIDEN ALUEIDEN KIINTEISTÖNHOITOSOPIMUKSEN 
OPTIOKAUDEN 2022-2024 KÄYTTÄMINEN 
 
Tekn. ltk 136 §   Humppilan kunnalla on nykyisen sopimuskumppanin kanssa  
17.11.2021 voimassa oleva viher-, leikki- ja muiden alueiden 

kiinteistönhoitosopimus, joka päättyy 30.6.2022. Sopimusta on 
mahdollista jatkaa kahdella optiovuodella ajalle 1.7.2022 – 
30.5.2024. Tilaajan tulee päättää optiovuosilla jatkamisesta 
viimeistään 1.1.2022. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta päättää olla jatkamatta nykyistä viher-, leikki- 
ja muiden alueiden kiinteistönhoitosopimusta optiovuosilla 2022-
2024. 
 
 

Käsittely: Reija Kaario ehdotti asian jättämistä pöydälle. Marko Huhtanen 
kannatti ehdotusta. 

 
 
Päätös:  Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle.   
 

 --- --- --- 
 

Tekn. ltk 146 §   Tekninen lautakunta on kokouksessaan 146§/17.11.2021 
päättänyt yksimielisesti jättää asian pöydälle. Tilaajan tulee 
päättää viher-, leikki- ja muiden alueiden 
kiinteistönhoitosopimuksen optiokauden 2022-2024 käyttämisestä 
1.1.2022 mennessä. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta päättää olla jatkamatta nykyistä viher-, leikki- 
ja muiden alueiden kiinteistönhoitosopimusta optiovuosilla 2022-
2024. 
 
 

Päätös:   Kimmo Remes ehdotti, että Tekninen lautakunta päättää 
 

1) että tilaaja tarkentaa kilpailutettavan sopimuksen sisällön 
uudelleen; 
 

2) kilpailuttaa hankinnan uudelleen 1.7.2022 alkaen; 
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3) olla jatkamatta nykyistä viher-, leikki- ja muiden alueiden 
kiinteistönhoitosopimusta optiovuosilla 2022-2024. 

 

Päätettiin yksimielisesti Kimmo Remeksen ehdotuksen mukaan. 
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VIEMÄRILAITOKSEN VUOSITYÖOHJELMA 

 
Tekn. ltk 147 §    Kunnan hallintosäännön 25 § mukaisesti tekninen lautakunta  
Liite 1 hyväksyy kunnallistekniikan vuosityöohjelman. Liitteenä 

viemärilaitoksen vuosityöohjelmaluonnos vuodelle 2022. 
 

 
Valmistelija:  Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 
 Tekninen lautakunta hyväksyy viemärilaitoksen vuosityöohjelman 

vuodelle 2022. 
 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.  
 
 
  Asiantuntija Jukka Laaksonen liittyi kokoukseen pykälän käsittelyn 

jälkeen klo 19.35 
  



HUMPPILAN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  12 (25)  
Tekninen lautakunta   15.12.2021 
       
  

 

_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                      
Nimikirjaimet                                                                                                                           
  

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 
 
Tekn. ltk 134 §    Seudullisen yksikön perustamisen valmistelutyön ohessa tuotiin  
16.9.2020 esiin rakennusjärjestysten ja rakennusvalvontataksojen 
 yhtenäistämis- ja uudistamistarve. Seudullisen 

rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluyksikön seurantaryhmä 
asetti kokouksessa 14.8.2019 vuoden 2020 kehitystavoitteeksi 
em. ajantasaistamisen ja yhtenäistämisen. 

 
Humppilan kunnan rakennusjärjestys on ollut voimassa 3.2.2002 

alkaen.  Rakennusjärjestyksen uudistamistyötä tehtiin 

yhteistyössä seudun kuntien virkamiesvalmistelussa vuoden 2012 

aikana. Asian loppuvalmistelussa saattoi rakennusjärjestyksiin 

muodostua eroavaisuuksia. Käytännössä vuoden 2012 aikana 

Forssan kaupunki, Tammelan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat 

hyväksyivät uudet rakennusjärjestykset. Humppilan kunta ei 

tällöin uusinut rakennusjärjestystään.  

Rakennusjärjestyksen päivitys- tai uudistustarvetta ovat osaltaan 

tuoneet muutokset maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) sekä 

seudullisen rakennusvalvontayksikön perustamisen myötä 

asioiden yhtenäistäminen ja selkiyttäminen. Lainsäädäntö on 

tuonut mm. mahdollisuuksia kaavoituksen ja rakennuslupien 

sujuvoittamiseen, vaikutuksia ilmastomuutokseen, ja kunnilla on 

mahdollista hyödyntää rakennusjärjestystä paikallisten 

ominaispiirteiden säilyttämisessä ja korostamisessa, sekä 

strategisten tavoitteiden toteuttamisessa.  

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea 

rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa, ja sen sijoittumista, 

rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaan, 

istutuksia, aitoja, ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön 

hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen 

määräämistä, sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia 

rakentamisen säännöksiä (MRL 14 §). 

Rakennusjärjestystä valmisteltaessa noudatetaan soveltuvin osin 

vastaavaa vuorovaikutusta kuin kaavaa valmisteltaessa (MRL 15 

§). Rakennusjärjestyksen uudistamisen valmistelu toteutuu 

kolmessa vaiheessa; vireilletulo ja osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (OAS), luonnosvaihe ja ehdotusvaihe. Oas ja 

luonnosvaihe on mahdollista toteuttaa samanaikaisesti. 

Kuntaliitto on vuonna 2019 päivittänyt oppaan 

rakennusjärjestyksen laatimiseen. Päivitetty opas löytyy; 

https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-

oppaat/rakennusjarjestyksen-laatimiseen. 

https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/rakennusjarjestyksen-laatimiseen
https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/rakennusjarjestyksen-laatimiseen
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Seurantaryhmän kokouksessa päädyttiin valmistelun osalta 

siihen, että seudullisessa yksikössä valmistellaan 

muutosehdotukset, jotka tuodaan kuntiin tarkasteltavaksi.  

Kunta päättäessään ryhtyä rakennusjärjestyksen ja 

rakennusvalvontataksan uudistyöhön, antaa kunta päätöksessään 

molempien osalta tavoitteet uudistustyölle.  

 
Valmistelija:  Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen p. 03 4141 5320 
 
  
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus hyväksyy rakennusjärjestyksen uudistamistyön 
aloittamisen edellä mainitulla tavalla. Lisäksi lautakunta antaa 
uudistuksen osalta tavoitteet uudistyölle. 

 
Päätös:  Janne Kankare esitti, että asia jätetään pöydälle. Lautakunta 

päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. 
 
 --- --- --- 
 
Tekn. ltk 152 §    Tekninen lautakunta päätti edellisessä kokouksessaan  
21.10.2020 yksimielisesti jättää asian pöydälle. Seudullisen 

rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluyksikön seurantaryhmä 
on asettanut 14.8.2019 vuoden 2020 kehitystavoitteeksi 
rakennusjärjestyksen ajantasaistamisen ja yhtenäistämisen. 
Humppilan kunnan rakennusjärjestys on vuodelta 2002. 
Humppilan kuntaa lukuun ottamatta Forssan seudun kunnat 
tekivät rakennusjärjestyksen uudistamistyötä yhteistyössä v. 
2012, jolloin Forssan kaupunki, Tammelan kunta, Jokioisten kunta 
ja Ypäjän kunta hyväksyivät uudet rakennusjärjestykset.  

 
  
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus hyväksyy rakennusjärjestyksen uudistamistyön 
aloittamisen. Lisäksi lautakunta antaa uudistuksen osalta 
tavoitteet uudistamistyölle. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. Uudistamistyössä tulee huomioida  

Humppilan kunnan erityispiirteet, huomioiden erityisesti haja-

asutusrakentaminen. 

--- --- --- 
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Khall 61 §  
15.1.2021 
 
Päätösehdotus:  Kj: Kunnanhallitus päättää aloittaa rakennusjärjestyksen 

uudistamistyön huomioiden Humppilan kunnan erityispiirteet, 
erityisesti haja-asutusrakentamisen.  

 
Päätös:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 --- --- --- 
 

Tekn. ltk 26 §     Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yksikön  
Liite 3 kunnissa on päätetty ryhtyä rakennusjärjestyksen  
24.2.2021 yhtenäistämistyöhön. Samassa yhteydessä päivitetään 

lainsäädännöstä johtuvat lisäystarpeet. Yhtenäistämis- ja 
päivittämistyö koskee Forssan kaupungin, Tammelan, Jokioisten, 
Ypäjän ja Humppilan kuntien rakennusjärjestyksiä. 
Rakennusjärjestyksen yhtenäistämisen ja päivittämisen valmistelu 
toteutetaan Forssan seudullisessa rakennusvalvonnan yksikössä. 
Valmisteluvaiheet etenevät seudullisesti kuntien kesken 
samanaikaisesti. 

 
Seudullisessa rakennusvalvonnassa on valmisteltu liitteenä oleva 
rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä ja päivittämistä koskeva 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). 

 
Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin 
noudatettava mitä MRL 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 
MRL 65 §:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti 
nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa käydään läpi 
päivitystyön tavoitteet, vaiheet, tavoiteaikataulu ja miten 
vuorovaikutus toteutetaan. OAS pidetään nähtävillä koko 
päivitystyön ajan. OAS tarkentuu ja päivittyy suunnitteluprosessin 
aikana. 

 
Kunta ilmoittaa käynnistysvaiheen mukaisesti yhtenäistämis- ja 
päivitystyön vireille tulosta ja asettaa liitteen mukaisen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Osallisilla on 30 
päivän ajan mahdollisuus esittää oas:sta kirjallinen mielipide. 
Tarvittavat ilmoitukset lehtiin ja kuulutukset toteutetaan yhteisesti 
ja samanaikaisesti seutukuntien rakennusvalvontaviranomaisten 
OAS:n käsittelyiden jälkeen. 

 
Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
osoitetaan Forssan seudulliseen rakennusvalvontaan, Turuntie 
19, 30100 Forssa tai sähköpostitse rakennusvalvonta@forssa.fi. 

 

mailto:rakennusvalvonta@forssa.fi
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Lisätietoja antaa johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen p. 
03-4141 5320 tai jukka.laaksonen(at)forssa.fi. 

 
Valmistelija:  Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen,  

p. 03 4141 5320 tai jukka.laaksonen(at)forssa.fi 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
  Tekninen lautakunta päättää kuuluttaa rakennusjärjestyksen  

päivitystyön vireille tulosta sekä asettaa yhteisesti ja 
samanaikaisesti seutukuntien kanssa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. Osallisilla on 30 päivän 
ajan, nähtävänä olopäivästä lukien, mahdollisuus esittää 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjallinen mielipide. 

 
 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan.  
 

--- --- --- 

 
Tekn. ltk 148 §  
Liitteet 2, 3, 4   Forssan seudullinen rakennusvalvontayksikkö pyytää lausuntoa 

Humppilan kunnalta koskien Forssan seudun kuntien 
yhtenäistettyä ja päivitettyä rakennusjärjestysehdotusta. 
Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan Forssan 
seudulliseen rakennusvalvontaan 7.1.2022 mennessä.  

 
 

Valmistelija:  Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

 Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus antaa Forssan seudulliselle 
rakennusvalvontayksikölle seuraavan lausunnon koskien 
rakennusjärjestysehdotusta: 
 
Rakennusjärjestyksessä tulee huomioida rakentamisen 
mahdollistaminen kohtuullisella ja tarkoituksenmukaisella 
laajuudella myös haja-asutusalueella. Yleisenä huomiona 
rakennusjärjestykseen tulee tarkentaa osoitenumerointiin liittyvää 
käytäntöä sekä liitettä 3. 
 
Mahdolliset ristiriitaisuudet kohtien 2.1. ja 2.2. välillä on 
tarkastettava (esim. kohta 1) Erillinen yksikerroksinen 
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rakennelma). Lisäksi tulee tarkastella enimmäiskoon määräämistä 
katsomolle (kohta 2) Yleisörakennelma). 
 
Kohdan 3.1. Sijoittuminen Etäisyydet osalta tulee tarkastella 
rakentamisen sijoittumista rajasta ja 2 metrin etäisyysvaatimuksen 
poistamista. 
 
Kohdan 5.2. Rakentamisen määrä ranta-alueella osalta tulee 
tarkastella vierasmajaa koskevia rakentamisen määräyksiä siten, 
että vaatimukset poistetaan lukuun ottamatta rakennusluvan 
alaista rakentamista (sauna, tulisija). 
 
Kohdan 5.3. Vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muutos 
vakituiseen asumiseen ranta-alueella osalta tulee tarkastella 
ensisijaisesti ’Edellytyksenä rakennuspaikan muodostumiselle on, 
että rakennuspaikka on aikaisemmin ollut vakituiseen asumiseen 
käytetty tai sen tulee tukeutua olemassa olevaan kyläasutukseen 
ja olemassa oleviin palveluihin. – ’ poistamista tai toissijaisesti 
tarkentamista. Lisäksi tulee huomioida, että jätevesiverkostoon 
liittämisvelvollisuus koskee kiinteistöjä, jotka sijaitsevat 
vesilaitoksen jätevesiverkoston toiminta-alueella.  
 
Kohdan 6. Suunnittelutarvealue osalta tulee muuttaa, että 
’suunnittelutarveratkaisun tekee hallintosäännössä määritelty 
viranomainen’. 
 
Kohdan 13.1. Määräyksistä poikkeaminen ehdotetaan 
poistettavaksi kohta ’Ennen asian ratkaisemista on hankittava 
Humppilan kunnanhallituksen lausunto.’ 
 
 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 
  Reija Kaario huomautti, että pohjavesikartta pitää tarkastaa. 
 

Jukka Laaksonen poistui kokouksesta klo 20:04. 
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KAUPPILANTIEN SILLAN KILPAILUTTAMINEN 
 
Tekn. ltk 149 §   Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 101§/18.8.2021  
Liite 2 Kauppilantien sillan suunnitteluperusteista. Kilpailutusasiakirjat 

tuodaan lautakuntaan oheismateriaalina. Rakennushanke on 
hankintalain 25 § kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö 
julkaistaan Humppilan kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä 
ilmoitustaululla ja kotisivulla sekä pienhankintapalvelussa 
(pienhankintapalvelu.fi). Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa 
Humppilan kunnanvirastolta sekä kunnan kotisivuilta. 
Valintaperusteena on edullisin hinta. Tarjoukset osoitetaan 
tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen 
lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai 
sähköisesti kirjaamo@humppila.fi. 

 
Muutettu 
päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 
  Tekninen lautakunta päättää, että 
 

1) kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö 
julkaistaan Humppilan kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä 
ilmoitustaululla ja kotisivulla sekä pienhankintapalvelussa 
(pienhankintapalvelu.fi). Tarjouspyyntöasiakirjat ovat 
saatavissa Humppilan kunnanvirastolta sekä kunnan 
kotisivuilta. Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti 
edullisin tarjous. Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle 
ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen lautakunta, Humppilan 
kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti 
kirjaamo@humppila.fi.; ja 
 

2) valtuuttaa teknisen johtajan täydentämään 
tarjouspyyntöasiakirjoja. 

 
 
Päätös:  Päätettiin muutetun päätösehdotuksen mukaan.  
 

Tämän lisäksi päätettiin toteuttaa kilpailutus myös Cloudiassa. 
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KANKAANTIE-VENÄJÄNKARTANO -ALUEEN JÄTEVESIHUOLTOVERKOSTON 
RAKENTAMISEN KILPAILUTUS 
 
Tekn. ltk 125 §  Kankaantie-Venäjänkartano -alueen jätevesihuoltoverkoston  
Liite 3 suunnittelu on valmistunut 9/2021. Hankinta ylittää hankintalain 25  
25.10.2021 § mukaisen kansallisen kynnysarvon. Kilpailutusasiakirjat tuodaan 

lautakuntaan oheismateriaalina. 
 
  
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

 
 
Tekninen lautakunta päättää kilpailuttaa Kankaantie-
Venäjänkartano -alueen jätevesihuoltoverkoston rakentamisen 
seuraavasti: 
 
Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö 
julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan kunnan ilmoitustaululla, 
sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla sekä julkisten hankintojen 
ilmoituskanava Hilmassa. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa 
Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset 
osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse 
Tekninen lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 
Humppila tai sähköisesti kirjaamo@humppila.fi 10.12.2021 klo 15 
mennessä. 

 
Muutettu 
päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

 
 
Tekninen lautakunta päättää kilpailuttaa Kankaantie-
Venäjänkartano -alueen jätevesihuoltoverkoston rakentamisen 
seuraavasti: 
 
Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö 
julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan kunnan ilmoitustaululla, 
sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla sekä julkisten hankintojen 
ilmoituskanava Hilmassa. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa 
Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. 
Valintaperusteena on edullisin hinta. Tarjoukset osoitetaan 
tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen 
lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai 
sähköisesti kirjaamo@humppila.fi 10.12.2021 klo 15 mennessä. 
Tarjoukset pyydetään kilpailutusasiakirjojen piirustuksen n:ro 103 
mukaiselta alueelta. 

 
 

mailto:kirjaamo@humppila.fi
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Päätös: Timo Nikkanen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 
20.24. 

 
Päätettiin ehdotuksen mukaan. 

 
  --- --- --- 
 
Tekn. ltk 150 §   
 
  
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

 
 
Tekninen lautakunta päättää kilpailuttaa Kankaantie-
Venäjänkartano -alueen jätevesihuoltoverkoston rakentamisen 
seuraavasti: 
 
Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö 
julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan kunnan ilmoitustaululla, 
sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla sekä julkisten hankintojen 
ilmoituskanava Hilmassa. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa 
Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. 
Valintaperusteena on edullisin hinta. Tarjoukset osoitetaan 
tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen 
lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai 
sähköisesti kirjaamo@humppila.fi 15.2.2021 klo 15 mennessä. 
Tarjoukset pyydetään kilpailutusasiakirjojen piirustuksen n:ro 103 
mukaiselta alueelta. 

 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
  

mailto:kirjaamo@humppila.fi
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MUUT ASIAT 
 
Tekn. ltk 151 §            - keskusteltiin urheilukentän huoltorakennuksen kilpailuttamisesta. 
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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 143, 151 

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 

Oikaisuvaatimus-
viranomainen 
 
Viranomainen, jolle 
oikaisuvaatimus 
tehdään, osoite ja 
postiosoite 

 

HUMPPILAN KUNTA  

Tekninen lautakunta 

Kisakuja 2  

31640 HUMPPILA 

 

Sähköpostiosoite:  
kirjaamo@humppila.fi 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen 

Pykälät 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 
 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
hankintaoikaisu-vaatimuksen 

Pykälät 

 

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. 
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ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN TUTKITTAVAKSI 

Valitus 
markkinaoikeudelle 
 
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  

 

 

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. 
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VALITUSOSOITUS 

Viranomainen 
 
HÄMEENLINNAN 
HALLINTO-OIKEUS 
                                                                                                                                                   
Postiosoite: 
Raatihuoneenkatu 1, 
13100 Hämeenlinna 
 
Käyntiosoite: 
Hämeenlinnan 
oikeustalo, Arvi 
Kariston katu 5, 
13100 Hämeenlinna 
 
Sähköpostiosoite: 
hameenlinna.hao@ 
oikeus.fi 
 
Puhelinnumero:  
029 56 42210 
(asiakaspalvelu) 
Faksi: 029 564 2269  

 
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  

 

 

Valitusaika 30 päivää 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
 
 
 
 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Valituskirjelmä 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. 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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. 

Oikeudenkäynti-
maksu 

Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuinmaksulakiin 
(1455/2015). 

   

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään 
pöytäkirjanotteeseen 
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Pöytäkirjan tarkastus                                                      
Nimikirjaimet                                                                                                                           
  

VALITUSOSOITUS 

Viranomainen 
 
VAASAN HALLINTO-
OIKEUS 
                                                                                                                                                   
Postiosoite: 
PL 204, 65101 Vaasa 
Käyntiosoite: 
Korsholmanpuistikko 
43, 4. krs, 65101 Vaasa 
 
Sähköpostiosoite: 
vaasa.hao@ 
oikeus.fi 
 
Puhelinnumero:  
029 56 42611 
(puhelinvaihde) 
029 56 42780 
(kirjaamo) 
Faksi: 029 56 42760 

 
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 

 

Valitusaika 30 päivää 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 

Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

4) päätös, johon haetaan muutosta 
5) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 
6) 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: 

4) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 

5) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

6) 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. 

Oikeudenkäynti-
maksu 

Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuinmaksulakiin 
(1455/2015). 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

