
HUMPPILAN KUNTA   KOKOUSKUTSU       1 (29) 
Tekninen lautakunta   11.8.2021 
       
  

 

KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18. päivänä elokuuta 2021 klo 18.04 – 20.07 

KOKOUSPAIKKA Hybridikokous, Urpolan kartano, Perkiöntie 14, Humppila/Teams 

§ LIITE KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

90  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

91  Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 

92  Tiedoksi merkittävät asiat 

93  Lausunnon antaminen Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle PMA-Yhtymä 
OY:n hakemuksesta 

94 1 Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten 
mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 103-404-1-42 

95 2 Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten 
mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 103-404-3-92 

96  Viranhaltijapäätökset 

97 3, 4 Teknisen lautakunnan 2. osavuosikatsaus vuodelle 2021 

98  Kiinteistötietokannan päivitys 

99  Muut asiat 

100  Humppilan urheilupuiston huoltorakennuksen investointilupa ja 
kilpailuttaminen 

101  Kauppilantien sillan suunnitteluperusteet 

102  Asfalttiaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään; 
Asfalttikallio Oy, Jokioistentie 477, 103-401-1-16 

  Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä 
 
25.8.2021 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  
11.8.2021. 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 18. päivänä elokuuta 2021 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Urpolan kartano, Perkiöntie 14, Humppila/Teams 

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

Lautakunta                                       

☒ Laaksonen Juha pj. 

☒ Nokkala Riitta vpj.  

☒ Nikkanen Timo j. 

☒ Kankare Janne j. 

☒ Ojanen Erkki j. 

☒ Prehti-Vedenpää Outi j.  

☒ Uusitalo Tanja j. 

Henkilökohtainen varajäsen 

☐ Kallioinen Pekka 

☐ Thynell Maarit 

☐ Nieminen Teuvo 

☐ Hirvioja Vesa-Pekka 

☐ Valtanen Johanna 

☐ Heikkilä Joonas 

☐ Romppainen Kaija 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

☒ Ahola Kari Khall. 

☒ Suikkanen Aila Khall.  

☐ Sarkkinen Jyri, kunnanjohtaja 

☒ Honkonen Mari, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä  

☒ Kemppainen Ernesti, nuorisovaltuutettu 

☒ Koskinen Harri, asiantuntija, klo 18.04 – 18.36 

☒ Sarkkinen Marika, ympäristötarkastaja, klo 18.42 – 19.01 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

ASIAT 
 
   § 90 – 102 
    

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___ 

Riitta Nokkala Erkki Ojanen 

PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ  

Aika ja paikka  
25.8.2021 internetsivuilla 

tekninen johtaja Mari Honkonen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk 90 § 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 
11.8.2021 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle 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. 
 
 

Puheenjohtaja totesi, että käsittelyjärjestystä muutetaan 
seuraavasti: kokouksen alussa käsitellään 101 § ja 102 §. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO 
 
Tekn. ltk 91 § 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-
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 Riitta 
Nokkala ja Erkki Ojanen. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
keskiviikkona 25.8.2021 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 
27.8.2021, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 

Riitta Nokkala ja Erkki Ojanen. 
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Tekn. ltk 92 §              -    Metsäkeskus metsänkäyttöilmoitus 6.7.2021   
 

- Hämeen hallinto-oikeus 20694/2021 3.6.2021 valitus koskien 
tekn. ltk 54§/28.4.2021 
 

- Poittensuon yksityistie maksatuspäätös Uudenmaan ELY-keskus 
3.8.2021 
 

- Muistio 4.8.2021 Hämeen Kuljetus Oy:n poikkeamisesta         
ympäristöluvan mukaisista toiminta-ajoista kiinteistöillä 103-401-
1-16, 103-401-1-17 ja 103-401-1-416 
 

- Roskaantuneen alueen selvityspyyntö, tarkastusmuistio ja 
selvitys, kiinteistöt: 

o 103-406-1-16, 103-402-6-342 ja 103-402-7-106 
 

- Purkujäteselvitys ja asbestikartoitus, 103-402-48-0 
 

- Purkujäteselvitys, 103-402-6-603 
 

- Ympäristö- ja/tai maa-ainesluvan mukainen vuosiraportti 2020: 
o PMA-Yhtymä Oy:n suljettu kaatopaikka 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi 
saaduiksi. 
 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE PMA-
YHTYMÄ OY:N HAKEMUKSESTA 
 
Tekn. ltk 93 §    Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Humppilan kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa koskien PMA-Yhtymä 
Oy:n hakemusta. Hakemuksessa pyydetään PMA-Yhtymä Oy:n 
Humppilassa sijaitsevan suljetun teollisuuskaatopaikan tarkkailun 
lopettamista.  

 
PMA-Yhtymä Oy on 9.9.2019 hakenut Humppilan suljetun 
teollisuuskaatopaikan tarkkailun lopettamista Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolta, joka antoi asiassa päätöksen 6.4.2020 
(ESAVI/27777/2019). Aluehallintovirasto ratkaisi, että pintaveden 
tarkkailu voidaan lopettaa, pohjaveden laadun tarkkailua on 
jatkettava. Päätös ei ollut kaikilta osin hakijan tavoitteen 
mukainen. Hakija ei kuitenkaan aikanaan hakenut siihen 
muutosta vaan sen sijaan hakee uudelleen tarkkailun lopettamista 
hakemuksella, jossa perusteluja tarkkailun lopettamiseksi on 
tarkasteltu uudelleen. 

 
PMA-Yhtymä Oy hakee lupaa lopettaa Humppilan suljetun 
teollisuuskaatopaikan pohjaveden laadun ja korkeuden tarkkailu 
sekä kaatopaikan sisäisen veden korkeuden tarkkailu. 
Kaatopaikan sulkemisen ja alueen peittämiseen jälkeen 
pohjaveden laatu kaatopaikan lähialueella on koko ajan 
parantunut eikä mitään erityisen korkeita haitta-ainepitoisuuksia 
esiinny. Lähialueilla ei ole kaivoja, joista otettaisiin talousvettä 
mihinkään tarkoitukseen. Myöskään mitään luonnonsuojelualueita 
ei ole lähistöllä. Yksityiskohtaiset perustelut tarkkailun 
lopettamiselle on esitetty hakemusasiakirjoissa. Kuulutus ja 
hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa https://ylupa.avi.fi. 

 
Valmistelija: Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg p. 03 4141 5267 
  
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää antaa Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle koskien PMA –Yhtymä Oy:n hakemusta 
seuraavan lausunnon: 

 
Esitettyä pohjaveden tarkkailua ei ole syytä lopettaa kokonaan. 
Kyseessä on kuitenkin selvä riskikohde ja kuten Hämeen 
ympäristökeskus jo päätöksessään Dnro HAM2003Y148121 Nro 
YSO/146/2007 on todennut määräyksessä 4, että kaatopaikka on 
jälkihoidettava siten, ettei siitä pitkänkään ajan kuluessa aiheudu 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ilman valvontaa ei 

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1969507
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pystytä seuraamaan kaatopaikan terveys- ja 
ympäristövaikutuksia.  

 
Pohjaveden kolmen vuoden välein tehtävää laajempaa tarkkailua 

tulee jatkaa nykyisen tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Myös 

kaatopaikan rakenteiden kuntoa sekä mahdollisia painumien ja 

halkeamien tarkkailua tulee jatkaa, koska se on oleellinen osa 

kaatopaikan jälkihoitoa. Myös tämä tarkkailu voisi olla joka kolmas 

vuosi nykyisen kahden vuoden välein tehtävän tarkastuksen 

sijaan. Tarkastuskertomuksessa vuodelta 2018 käy selvästi ilmi, 

että hoito ei toteudu ilman tarkkailua ja raportointivelvoitetta. 

Kaatopaikka-alueelle oli päässyt kasvamaan puun alkuja, jotka 

saattavat juuristollaan rikkoa kaatopaikan peittokerrokset ja siten 

aiheuttaa merkittäviä muutoksia alueen vesitaseeseen ja 

huuhtoutumiin. 

Hakemusselostuksessa todetaan, että havaintopaikassa PV2 

huhtikuussa 2018 havaittu 1 µg/l MTBE-pitoisuus ei ole 

kaatopaikalta peräisin. MTBE on bensiinin lisäaine eikä ole 

tiedossa, että kaatopaikalla olisi sijoitettu bensiiniä. Hakemuksen 

liitteessä 2 kuitenkin tieto, että edellisen kerran huomattavasti 

suurempia MTBE- määriä todettiin näytteenotossa 6.9.2007. 

Pintavesipisteessä, Pinta 2, pitoisuus oli 22 µg/l. PV1 

pohjavesiputkesta MTBE-pitoisuus oli 9,2 µg/l ja PV2- 

pohjavesinäytteen pitoisuus oli 18 µg/l. PV3:ssa MTBE-pitoisuus 

oli 9,6 µg/l. Lautakunnan arvion mukaan MTBE:n esiintyminen 

pohjavedessä saattaa kertoa myös siitä, että vanhassa 

kaatopaikassa tapahtuu koko ajan muutoksia ja erilaisia aineita ja 

yhdisteitä tulee tarkkailussa esille. Huomioitavaa on myös, että 

MTBE:tä saattaa liueta vesiin myös muualta kuin varsinaisesta 

bensiinistä. Esimerkkinä on ns. PEX-putkista veteen irtoavat 

epäpuhtaudet, kuten MTBE. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA 
YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN MUKAISISTA TALOUSJÄTEVESIEN 
KÄSITTELYVAATIMUKSISTA, 103-404-1-42 
 
Tekn. ltk 94 §    Kiinteistön omistaja on toimittanut Humppilan  
Liite 1 (Salainen, ympäristönsuojeluviranomaiselle 8.7.2021 laaditun hakemuksen 

JulkL 24.1 § 31) talousjätevesien käsittelyvelvoitteesta poikkeamisesta 

ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukaisesti. 

Poikkeamaa haetaan sekä ympäristönsuojelulain mukaisesta 

perustason puhdistusvaatimuksesta että Humppilan kunnan 

ympäristönsuojelumääräyksien jätevesien käsittelyvaatimuksista. 

Kiinteistö 103-404-1-42 sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä 

luokan I pohjavesialueella. 

Kiinteistö on vapaa-ajan asuinkäytössä. Käyttövesi otetaan 

vesijohtoverkostosta. Kiinteistön asuinrakennuksessa on 

vesikäymälä, kaksi viemäröityä pesu-/tiskiallasta, suihku ja 

pyykinpesukone. Vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön 

ja muut jätevedet imeytetään imeytyskaivojen kautta maahan.  

Lainsäädäntö  

Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19): 154 b §, 155 §, 

156 a §, 156 c §, 156 d § 

Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (Kvalt 

9.12.2020, § 42): 8 §, 25 §  

Päätösehdotus 

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-1-42 

ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman 

talousjätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi (5) vuodeksi.  

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-1-42 

Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n 

mukaisen poikkeaman määräysten 8 §:stä viideksi (5) vuodeksi. 

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että 

kuormitus lisääntyy (esimerkiksi hakijan sukulaiset alkavat käyttää 

kiinteistöä vapaa-ajan asumiseen) tai kiinteistön omistus tai 

hallinta vaihtuu. Hakija vastaa siitä, että kiinteistön nykyisestä 

jätevesien käsittelystä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista. 

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu. 

Perustelu 

Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden 

kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön 

haltijalle kohtuuttomat. Perusteluista, asian käsittelystä ja 

kiinteistön käytöstä kerrotaan tarkemmin liitteessä.  
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Lisätiedot 

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049, 

marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 

Käsittelymaksu 

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat 

kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (17.6.2020, § 93) 

mukaisesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 156 d 

§:n mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista 

poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €. (YSL 527/2014, 205 §)  

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan 

hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun 

ottamatta. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, 

jollei muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun asiakirja 

on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on päätöksen 

liitteenä. Päätös lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä.  

Liite: Liite 1. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja 

ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista, 103-404-1-42 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 

 

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen p. 050 564 0049 
  
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-1-42 

ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman 

talousjätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi (5) vuodeksi.  

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-1-42 

Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n 

mukaisen poikkeaman määräysten 8 §:stä viideksi (5) vuodeksi. 

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että 

kuormitus lisääntyy (esimerkiksi hakijan sukulaiset alkavat käyttää 

kiinteistöä vapaa-ajan asumiseen) tai kiinteistön omistus tai 

hallinta vaihtuu. Hakija vastaa siitä, että kiinteistön nykyisestä 

jätevesien käsittelystä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista. 

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu. 
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Perustelu 

Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden 

kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön 

haltijalle kohtuuttomat. Perusteluista, asian käsittelystä ja 

kiinteistön käytöstä kerrotaan tarkemmin liitteessä.  

 

Lisätiedot 

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049, 

marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 

Käsittelymaksu 

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat 

kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (17.6.2020, § 93) 

mukaisesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 156 d 

§:n mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista 

poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €. (YSL 527/2014, 205 §)  

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan 

hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun 

ottamatta. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, 

jollei muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun asiakirja 

on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on päätöksen 

liitteenä. Päätös lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä.  

Liite: Liite 1. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja 

ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista, 103-404-1-42 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA 
YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN MUKAISISTA TALOUSJÄTEVESIEN 
KÄSITTELYVAATIMUKSISTA, 103-404-3-92 
 
Tekn. ltk 95 §    Kiinteistön omistaja on toimittanut Humppilan  
Liite 2 (Salainen, ympäristönsuojeluviranomaiselle 8.7.2021 laaditun hakemuksen  

JulkL 24.1 § 31) talousjätevesien käsittelyvelvoitteesta poikkeamisesta 

ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukaisesti. 

Poikkeamaa haetaan sekä ympäristönsuojelulain mukaisesta 

perustason puhdistusvaatimuksesta että Humppilan kunnan 

ympäristönsuojelumääräyksien jätevesien käsittelyvaatimuksista. 

Kiinteistö 103-404-3-92 sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä 

luokan I pohjavesialueella. 

Kiinteistö on vakituisesti asuttu. Käyttövesi otetaan 

vesijohtoverkostosta. Kiinteistön asuinrakennuksessa on 

pyykinpesukone. Saunassa on vesipata/säiliö kiukaan 

yhteydessä. Jätevedet imeytetään maahan.  

Lainsäädäntö  

Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19): 154 b §, 155 §, 

156 a §, 156 c §, 156 d § 

Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (Kvalt 

9.12.2020, § 42): 8 §, 25 §  

Päätösehdotus 

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-92 

ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman 

talousjätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi (5) vuodeksi.  

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-92 

Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n 

mukaisen poikkeaman määräysten 8 §:stä viideksi (5) vuodeksi. 

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että 

kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. 

Hakija vastaa siitä, että kiinteistön nykyisestä jätevesien 

käsittelystä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista. 

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu. 

Perustelu 

Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden 

kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön 

haltijalle kohtuuttomat. Perusteluista, asian käsittelystä ja 

kiinteistön käytöstä kerrotaan tarkemmin liitteessä.  
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Lisätiedot 

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049, 

marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 

Käsittelymaksu 

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat 

kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (17.6.2020, § 93) 

mukaisesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 156 d 

§:n mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista 

poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €. (YSL 527/2014, 205 §)  

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan 

hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun 

ottamatta. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, 

jollei muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun asiakirja 

on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on päätöksen 

liitteenä. Päätös lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä.  

Liite: Liite 1. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja 

ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista, 103-404-3-92 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen p. 050 564 0049 
  
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-92 

ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman 

talousjätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi (5) vuodeksi.  

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-92 

Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n 

mukaisen poikkeaman määräysten 8 §:stä viideksi (5) vuodeksi. 

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että 

kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. 

Hakija vastaa siitä, että kiinteistön nykyisestä jätevesien 

käsittelystä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista. 

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu. 
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Perustelu 

Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden 

kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön 

haltijalle kohtuuttomat. Perusteluista, asian käsittelystä ja 

kiinteistön käytöstä kerrotaan tarkemmin liitteessä.  

 

Lisätiedot 

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049, 

marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 

Käsittelymaksu 

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat 

kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (17.6.2020, § 93) 

mukaisesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 156 d 

§:n mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista 

poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €. (YSL 527/2014, 205 §)  

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan 

hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun 

ottamatta. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, 

jollei muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun asiakirja 

on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on päätöksen 

liitteenä. Päätös lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä.  

Liite: Liite 1. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja 

ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista, 103-404-3-92 (Salainen, JulkL 24.1 § 31) 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 
  Marika Sarkkinen poistui kokouksesta klo 19.01. 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Tekn. ltk 96 §    Lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvan asian ottamisesta 

lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen 
puheenjohtaja tai esittelijä. Kunnan viranomaisen on ilmoitettava 
lautakunnalle päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan 
käsiteltäväksi. 

 
 Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden sekä 

rakennustarkastajan päätösluettelot ovat esityslistan 
oheisaineistona.  

  
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

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

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN 2. OSAVUOSIKATSAUS VUODELLE 2021 
 
Tekn. ltk 97 §   Kunnanhallitus on kokouksessaan 27§/25.1.2021 päättänyt  
Liitteet 3, 4 hyväksyä talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2021. 

Hyväksytyn talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti 
toimialat raportoivat lautakunnille neljännesvuosittain talousarvion 
toteutumisesta käyttötalouden ja investointien osalta. 
Lautakuntien alaisilla osastoilla on kunnanvaltuustoon nähden 
sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 
Kunnanvaltuustolle tehtävä osavuosikatsaus laaditaan aiemman 
käytännön mukaisesti puolivuosittain. 

 

Liitteenä teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet toteutumineen sekä talousarvion toteutumaraportit ajalta 
1-6/2021. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 2. 
osavuosikatsauksen ja toteutumavertailun tammi-kesäkuulta 
2021. 
 
 

Päätös:   Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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KIINTEISTÖTIETOKANNAN PÄIVITYS 
 
Tekn. ltk 77 §  Kiinteistötietokannan päivityksen tavoitteena on  
19.5.2021 kiinteistörekisteritietojen saattaminen ajan tasalle. Tietokantaa 

mm. täydennetään mahdollisesti puuttuvien rakennustietojen 
osalta sekä tarkistetaan rakennusten ominaisuustietoja. 
Kiinteistötietokannan päivitystyön laajuus on 150-200 kiinteistöä ja 
300-500 rakennusta. Päivitystyö koostuu paikkatietoanalyysistä, 
maastotöistä sekä jatkotoimenpiteistä. 

 
 Tarjoukset pyydettiin kolmelta tarjoajalta. Tarjouksen antoivat 

FCG Finnish Consulting Group Oy, PwC Suomi sekä Blom Kartta 
Oy. Kyseessä on hankintalain kansalliset kynnysarvot alittava 
pienhankinta. Tarjousvertailu tuodaan lautakuntaan 
oheismateriaalina. Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu 
kiinteistötietokannan päivitystyöhön. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

 
Tekninen lautakunta päättää valita tarjousvertailun perusteella 
kiinteistötietokannan päivitystyöhön FCG Finnish Consulting 
Group Oy:n. 

 
 

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 

___ ___ ___ 

 

Tekn. ltk 98 §     Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 77§/19.5.2021 valita  
 kiinteistötietokannan päivitystyöhän FCG Finnish Consulting 

Group Oy:n. Sopimusluonnos tuodaan lautakuntaan 
oheismateriaalina. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta päättää 
 
1) hyväksyä sopimusluonnoksen; ja 

 
2) valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan Humppilan 

kunnan ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n välisen 
sopimuksen. 
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Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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MUUT ASIAT 
 
Tekn. ltk 99 §     - Kirkkotien ja Kirkkopellontien risteyksen ja muiden kaava-

alueiden näkyvyyden parantaminen  
  - Uudenmaan ELY-keskukselle pyyntö käytöstä poistettujen  

linja-autopysäkkien merkkien poistamisesta 
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HUMPPILAN URHEILUPUISTON HUOLTORAKENNUKSEN INVESTOINTILUPA JA 
KILPAILUTTAMINEN 
 
Tekn. ltk 88 §     Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 44§/9.12.2020 lisätä  
9.6.2021  talousarvion investointeihin urheilupuiston huoltorakennuksen  

rakentamisen. 
 

Tekninen lautakunta päättää hallintosäännön mukaan 
toimialaansa kuuluvien töiden suunnittelusta ja toteuttamisesta, 
mikäli niiden kustannusarvio ei ylitä valtuuston vahvistaman 
talousarvion raameja tai kunnanhallituksen vahvistamaa 
euromäärää. 
 
Kilpailutusasiakirjaluonnokset tuodaan lautakuntaan 
oheismateriaalina. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta päättää 
 

1) hyväksyä urheilupuiston huoltorakennukseen liittyvän 
investoinnin toteuttamisen suunnitteluun liittyvien töiden 
osalta; 

 

2) kilpailuttaa urheilupuiston huoltorakennuksen rakentamisen 
pienhankintana KVR-urakkana seuraavasti: kilpailutus 
toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistaan 
kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja 
kotisivuilla. 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.; ja 

 

3) valtuuttaa teknisen johtajan tarvittaessa täydentämään 
tarjouspyyntöasiakirjoja. 

 
 

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 

___ ___ ___ 

 
Tekn. ltk 100 § Urheilupuiston huoltorakennuksen rakentamisen kilpailutus 

toteutettiin avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistiin 
kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivuilla. 
Tarjousasiakirjat olivat saatavissa Humppilan kunnanvirastolta ja 

mailto:kirjaamo@humppila.fi
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kunnan kotisivuilta. Urheilupuiston huoltorakennuksen hankintaa 
koskien ei saapunut tarjouksia. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta päättää keskeyttää hankinnan seuraavin 
perustein: määräaikaan mennessä ei saapunut tarjouksia, joten ei 
saavutettu mahdollisuutta tehdä vertailua tarjousten välillä. 

 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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KAUPPILANTIEN SILLAN SUUNNITTELUPERUSTEET 
 
Tekn. ltk 101 §  Kauppilantien sillan suunnittelu on tilattu Rambol Finland Oy:ltä 

04/2021. Suunnitteluperusteena on ollut sillan soveltuminen 
ajoneuvoille, joiden kokonaismassa on enintään 12 tonnia sekä 
sillan uusiminen teräsputkisiltana. Suunnittelussa on tarkasteltu 
rakenteellisten vaatimusten lisäksi taloudellisuutta sekä sillan 
soveltuvuutta Kauppilan alueen ympäristöön. 

 
 Rakennevaihtoehtoina tarkasteltiin putkisiltaa, easy bridge -

rakennetta sekä liimapuupalkkisiltaa. Vertailu eri 
rakennevaihtoehtojen välillä tuodaan kokoukseen 
oheismateriaalina. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta päättää, että Kauppilantien sillan 
suunnitteluperusteeksi valitaan liimapuupalkkisiltaratkaisu, 
perusteena alustava kustannusarvio sekä soveltuminen 
rakennuspaikalle ja Kauppilan alueen ympäristöön. 
 
Harri Koskinen liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 18.04 
ja poistui kokouksesta klo 18.36. 

 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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ASFALTTIASEMAN REKISTERÖINTI YMPÄRISTÖNSUOJELUN 
TIETOJÄRJESTELMÄÄN; ASFALTTIKALLIO OY, JOKIOISTENTIE 477, 103-401-1-16 
 
Tekn. ltk 102 § Asfalttikallio Oy on toimittanut asfalttiaseman rekisteröinti-

ilmoituksen 16.8.2021. Ilmoituksen on todettu täyttävän 
rekisteröinnin edellytykset. Rekisteröinti ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään on tehty seuraavasti: 

 
 Ilmoitusvelvollisen nimi / toiminimi: 

Asfalttikallio Oy 
Y-tunnus: 2501081-1 

 Postiosoite: Taivaltie 5, 01610 Vantaa 
 
 Ilmoitettava toiminta: 

Asfalttiasema Ammann Blackmove II 240 
Kiinteistötunnus: 103-401-1-16 
Käyntiosoite: Jokioistentie 477, 31640 Humppila 

 
 Ilmoitusvelvollisuus:  
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 § mukaan 

ympäristönsuojelulain liitteessä 2 säädetystä ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä 
rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. 
Liitteen mukaan asfalttiasema on rekisteröitävä.  

  
 Kuvaus toiminnasta: 
 Asfalttiaseman toiminnassa on noudatettava, mitä valtioneuvoston 

asetuksessa asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista 
(846/2012) on säädetty. Kyseessä on uusi asfalttiasema. Samalla 
kiinteistöllä on myös voimassa oleva maa-aines- ja ympäristölupa 
kalliokiviaineksen ottamista ja murskausta varten.  

 
 27.5.2019 hyväksytyssä ja 12.9.2019 voimaan tulleeksi 

kuulutetussa Hämeen maakuntakaavassa 2040 kiinteistö sijoittuu 
osittain kalliokiviainesten ottoalueelle (EOk). Asfalttiaseman 
suunnitellulla sijoituspaikalla ei ole aluevarausta. Yksityiskohtaisia 
kaavoja alueella ei ole. Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella. 
Etäisyys Huhdin (0410302) 1-luokan pohjavesialueeseen on 
pienimmillään noin 800 m. Lähin häiriintyvä kohde on 
asuinrakennus n. 400 m etäisyydellä. 

   
Siirrettävän asfalttiaseman arvioitu tuotantomäärä on 35 000 t/a ja 
tuotantokapasiteetti 150 000 t/a. Asemalla vastaanotetaan, 
käsitellään ja hyödynnetään myös asfalttijätettä noin 5 000 t/a.  
Arvioitu toiminta-aika on 6.9.–29.10.2021 ma–su klo 5–22.  
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 Kohteessa käytetään siirrettävää asemaa. Kohteen 
hiukkaspäästöjä vähentämiseksi asemalla on käytössä 
rauhoituskammioita, sykloni, kuivasuodatin sekä laitteiston 
koteloinnit. Lisäksi järjestelmä on alipaineistettu. Liikenteen 
pölypäästöjä vähennetään tarvittaessa kastelemalla. 
Hajupäästöjä torjutaan peittämällä lähtevät kuormat välittömästi. 
Laitteistojen melupäästöjä vähennetään koteloinneilla ja 
sijoittelulla. Liikenteen melupäästöjä vähennetään ajojärjestelyillä 
ja välttämällä turhaa ajoa ja käyntiä.   

 
 Kohteessa ei tarvitse erikseen osoittaa melutason alittumista 

melulle alttiissa kohteissa eikä tarkkailla melutasoa. Alueella 
olevan kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen melutasosta 
ja sen tarkkailusta määrätään ympäristöluvassa. 

 
 Aseman tuotannosta ei synny jätteitä. Alueella ei varastoida 

jätteitä, vaan toiminnassa syntyvät vähäiset jätteet ja mahdolliset 
ongelmajätteet toimitetaan mahdollisimman pian asianmukaiseen 
vastaanottopaikkaan. 

 
 Aseman polttoaine- ja bitumisäiliöt ovat kaksoisvaipallisia ja 

varustettu ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteisto on varustettu 
lukittavalla sulkuventtiilillä. Tankkauspaikka on suojattu 
muovikalvolla ja siinä on korotetut reunat. Asemalla on 
toimintasuunnitelma poikkeustilanteita ja onnettomuuksia varten. 
Asemalla on myös alkusammutuskalusto sekä materiaalia 
mahdollisten vuotojen torjuntaa varten. Aseman pölynerottimien 
kuntoa tarkkaillaan päivittäin. Aseman koko kaluston toiminta 
tarkastetaan ennen käyttöönottoa, lisäksi toiminnan aikana 
viikoittain ns. ”Asfalttimittarin” mukaisilla tarkastuksilla. 

 
 Ilmoituksen mukainen toiminta vastaa asfalttiasemien 

ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston 
asetuksen (846/2012) vaatimuksia. Ilmoitettu toiminta on 
rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 17.8.2021.  
 

 Ilmoituksessa tarkoitetun asfalttiaseman valvonnasta vastaa 
sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
Rekisteröintihetkellä käytännön valvontaa suorittaa Forssan 
seudullinen ympäristönsuojelu. Kohde lisätään 
valvontaviranomaisen valvontaohjelmaan ja sille määritetään 
riskiluokka. Toiminnan valvonnasta aiheutuvat maksut peritään 
luvan voimassaoloaikana ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 
ja valvontasuunnitelman sekä -ohjelman mukaisesti erikseen. 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen:  
 Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat 

kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (Tekn. ltk 17.6.2020 § 
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93) mukaisesti. Taksan maksutaulukon mukaisesti asian 
käsittelystä peritään 800 €. Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 205 
§. 

 
Valmistelija:  Ympäristötarkastaja Ilari Patamaa,  

p. 040 1416853 tai ilari.patamaa(at)forssa.fi 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

 
  Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi, että Asfalttikallio Oy:n 

asfalttiasema kiinteistöllä 103-401-1-16 osoitteessa Jokioistentie 
477, 31640 Humppila, on rekisteröity ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään 17.8.2021.  

 
 Asian käsittelystä peritään maksua 800 euroa.  
 
 Marika Sarkkinen liittyi kokoukseen 18.42. 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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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 90-93, 96-99, 101-102 

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 
 
 
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 100 

 

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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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 94-95 

 

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

