HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
24.4.2019

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk 37 §

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
16.4.2019 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.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO
Tekn. ltk 38 §

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

PÖYTÄKIRJA
24.4.2019

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Tanja
Uusitalo ja Janne Kankare
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä torstaina
2.5.2019 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja
kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 – 15.00. Pöytäkirjan
katsotaan tulleen yleiseen tietoon 9.5.2019, jolloin 14 päivän
oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tanja Uusitalo ja Timo Nikkanen.

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Tekn. ltk 39 §

Päätösehdotus:

-

Kirkonkulman ala-asteen IV-laitteiden toiminta on tarkastettu
sekä ilmamäärät mitattu. Laitteiden säätö suoritettu.

-

Jätevesiverkoston runkolinja suunnitteilla toiminta-alueelle
Mäntymäentielle

-

PMA-Yhtymä Oy, suljetun teollisuuskaatopaikan pohja- ja pintavesitarkkailun tulokset syksy 2018.

-

12.4.2019 annettu rakennustarkastajan ennakkolausunto mahdollisen rakennusaikaisen muutoksen hyväksymisestä

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

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan. Merkittiin tiedoksi, että Outi PrehtiVedenpää saapui kokoukseen klo 18.05.
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekn. ltk 40 §

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 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.

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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KIINTEISTÖNHOITOSOPIMUKSEN KILPAILUTUS
Tekn. ltk 22 §
6.3.2019

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 26.10.2018
(Tekn. ltk 131 §/26.10.2018) olla jatkamatta Humppilan
Kiinteistöpalvelu Oy:n kanssa tehtyä kiinteistönhoitosopimusta
optiovuosilla. Kiinteistönhoitosopimus kilpailutetaan alkuvuonna
2019 hinta-laatu-suhteen varmistamiseksi.
Liitteenä ovat kiinteistönhoitosopimuksen kilpailutukseen liittyvät
tarjousasiakirjat. Tarjousasiakirjoissa on huomioitu mm.
Mäntyrinteen palvelukeskuksen ja Niittykujan päiväkodin
poisjääminen palvelusopimuksesta sekä Niittykujan rivitalojen,
Päivänpaisteen päiväkodin ja Silvalan puiston lisääminen
kiinteistönhoidon kohdeluetteloon.
Tarjouspyyntö on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen, joihin
palveluntuottajilla on mahdollisuus jättää tarjous kaikkiin tai vain
osaan. Osa-alueet ovat
A) rakennusten kunnossapito,
B) rakennusten ulkoalueet ja
C) viher-, leikki- ja muut alueet.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta käy läpi kilpailutusasiakirjat ja päättää
kilpailuttaa kiinteistönhoitosopimuksen 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 8.4.2019 klo 15
mennessä.

Päätös:

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

Tekn. ltk 42 §
Liite 2

Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui 4 kpl.
Oheismateriaalina saapuneet tarjoukset sekä liitteenä tarjousten
pohjalta tehty yhteenveto.
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Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta
1) merkitsee tietoonsa määräaikaan mennessä saapuneet
tarjoukset ja tarjouksista tehdyn tarjousyhteenvedon;
2) päättää valita kiinteistönhoidon palveluntuottajat seuraavasti:
-

rakennusten kunnossapito: RTK-Palvelu Oy
rakennusten ulkoalueet: RTK-Palvelu Oy
viher-, leikki- ja muut alueet: Humppilan kiinteistöpalvelu
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 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 kunkin osa-alueen
palveluntuottajaksi eniten pisteitä saanut tarjous.
Päätös:

Lautakunta
1) tarkisti pisteytyksen ja
2) pisteytyksen perusteella päätettiin valita palveluntuottajat
seuraavasti:
-

rakennusten kunnossapito: T:mi Huolto- ja Korjaus Tapio
Jortikka
rakennusten ulkoalueet: T:mi Huolto- ja Korjaus Tapio
Jortikka
viher-, leikki- ja muut alueet: Humppilan kiinteistöpalvelu
Oy
Janne Kankare jääväsi itsensä päätöksenteon ajaksi.
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URHEILUKENTÄN HOIDON KILPAILUTUS
Tekn. ltk 23 §
6.3.2019

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 125 §/23.10.2018
päättänyt kilpailuttaa urheilukentän hoidon kokonaispalveluna
ulkopuoliselta toimijalta.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta käy läpi kilpailutusasiakirjat ja päättää
kilpailuttaa urheilukentän hoidon 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
12.4.2019 klo 15 mennessä.

Päätös:

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

Tekn. ltk 43 §

Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui 1 kpl. Saapunut tarjous
on oheismateriaalina.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta
1) merkitsee tietoonsa määräaikaan mennessä saapuneen
tarjouksen;
2) päättää valita urheilukentän hoidosta vastaavaksi
palveluntuottajaksi Ypäjä Golf Oy:n, 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
kotisivulla. Tarjousasiakirjat ovat olleet saatavissa Humppilan
kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset pyydettiin
toimittamaan 12.4.2019 mennessä kirjeitse tai sähköisesti.
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Tarjouksia saatiin yksi (1) kpl. Saatu tarjous on tarjouspyynnön
mukainen ja tilaajalla on syytä olettaa tarjoajan olevan soveltuva
kohteen asianmukaiseen hoitamiseen.
Hankinta ei ylitä kansallisia kynnysarvoja.
Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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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
kotisivulla sekä Hilmassa. Tarjousasiakirjat ovat olleet saatavissa
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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.
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SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN KILPAILUTUS
Tekn.ltk. 45 §

Humppilan kunnan sähkönmyyntisopimus Energia Myynti Suomi
Oy:n kanssa päättyy 31.12.2020. Humppilan kunnalla on
yhteistyösopimus Veni Energia Oy:n kanssa, joka hoitaa
kilpailutuksen. Sähkönmyyntitoimittaja on kilpailutettava
uudelleen 1.1.2021 alkavalle ajanjaksolle. Veni Energia Oy
pyytää valtuutusta kilpailutuksen valmistelua varten.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN SEURANTA
Tekn. ltk 46 §

Teknisen lautakunnan toteutumavertailu helmi-maaliskuulta 2019
esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan toteumavertailun helmi-maaliskuulta 2019.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN URHEILU- JA PESÄPALLOKENTÄN HUOLTORAKENNUKSEN RAKENTAMISESTA
Khall 64 § 11.3.2019

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen urheilu- ja pesäpallokentän huoltorakennuksen rakentamisesta (liitteenä 30). Aloitteessa on mainittu, että vanha huoltorakennus ei
täytä millään kriteereillä nykyajan vaatimuksia eikä mahdollista
yhtäaikaista toimintaa eikä tapahtumien järjestämistä.
Kokoomus esittää, että kunta aloittaa urheilukenttää,
pesäpallokenttää ja koko aluetta palvelevan huoltorakennuksen
suunnittelun välittömästi ja toteuttamisen jo vuoden 2019
toimintakautena. Suunnittelussa tulisi huomioida ja kuulla kaikki
alueen käyttäjät esim. urheiluseurat, koulut, päiväkodit ja
yhdistykset. Ajanmukainen huoltorakennus varastoineen
mahdollistaa alueen täysipainoisen käytön ja sitä kautta tuo
kuntaan lisää vetovoimaa.
Kj: Kunnanhallitus päättää
1) valtuuttaa teknisen lautakunnan valmistelemaan asiaa. Valmistelussa selvitetään onko aloite mahdollista toteuttaa, mahdolliset kustannukset sekä aikataulu
2) että valmistelun jälkeen tekninen lautakunta tuo asian kunnanhallituksen käsittelyyn.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen
--- --- ---

Tekn.ltk. 47 §

Urheilu- ja pesäpallokentän huoltorakennuksen rakentamisesta
on tehty valtuustoaloite kunnanhallitukselle, joka on
kokouksessaan 64 §/11.3.2019 päättänyt valtuuttaa teknisen
lautakunnan valmistelemaan asiaa. Valmistelussa on tarkoitus
selvittää, onko aloite mahdollista toteuttaa, mahdolliset
kustannukset sekä aikataulu, ja valmistelun jälkeen tuoda asia
kunnanhallituksen käsittelyyn.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarviossa ei ole
varauduttu uuteen huoltorakennukseen liittyviin suunnittelu- tai
rakentamiskustannuksiin.
Tekninen lautakunta aloittaa hankkeen valmistelun seuraavasti:
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1) tekninen osasto haastattelee mm. urheiluseurojen, koulujen,
päiväkotien ja yhdistysten edustajat,
2) haastattelujen ja kyselyjen perusteella tehdään alustava
tilaohjelma,
3) tilaohjelman perusteella laaditaan alustava hinta-arvio ja
aikataulu.
Tilaohjelmaa suunnitellessa huomioidaan myös mahdollinen
urheilukentän nurmikonhoitolaitteistojen säilytykseen varattava
tila.
Tekninen lautakunta tuo valmistelun tulokset kunnanhallitukselle
30.8.2019 mennessä.

Päätös:

Päätettiin, että asiaa ei oteta teknisen lautakunnan valmisteluun
perusteena talouden tasapainottamistoimenpiteet.
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LIUKASTUMINEN KANKAREENTIELLÄ
Tekn.ltk. 48 §

Tekniselle lautakunnalle on toimitettu korvausvaatimus koskien
liukastumista Kankareentiellä 2.3.2019. Loukkaantunut on
ilmoittanut kunnan kirjaamoon vahingosta sähköpostitse
14.3.2019 ja toimittanut kuntaan korvaushakemuskaavakkeen
sekä selvityksen liukastumisesta 22.3.2019.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Kirjallisen selvityksen mukaan liukastuminen on tapahtunut
työmatkalla, joten ensisijaisesti korvausta haetaan työtapaturmaja ammattitautilain mukaisesti työnantajan vakuutusyhtiöltä.
Loukkaantunutta on ohjeistettu sähköpostitse 26.3.2019
tekemään työtapaturmailmoitus omalle työnantajalle. Tekninen
osasto on tehnyt ilmoituksen loukkaantumisesta OP-Pohjolalle
5.4.2019.
Tekninen lautakunta käsittelee asiaa myöhemmin uudelleen
tarvittaessa.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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WENÄJÄN KARTANON MAANVUOKRASOPIMUS
Tekn.ltk. 49 §
Liite 4

Yksityiselle toimijalle myydyn Venäjän ala-asteen jääkiekkokaukalo sijaitsee Wenäjän kartanon tilalla 103-406-1-327.
Jääkiekkokaukalon käytöstä ja vastuiden jakautumisesta kunnan
ja maanomistajan välillä on syytä solmia erillinen
maanvuokrasopimus.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että
kunnanhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen tehtäväksi
kunnan ja maanomistajan välille sekä valtuuttaa nimeämänsä
henkilöt allekirjoittamaan kunnan puolesta
maanvuokrasopimuksen koskien Venäjän jääkiekkokaukaloa.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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RAUTASUONTIEN PAINORAJOITUS
Tekn.ltk. 50 §

Rautasuon yksityistien kokouksessa 27.12.2018 on päätetty
anoa kunnalta lupaa asentaa Rautasuontielle pysyvä
painorajoitus yhdistelmä 30 tn –rajoitusmerkit kumpaankin
päähän Rautasuontietä.
Tieliikennelain (3.4.1981/267) 51 § 2 momentin mukaisesti
”Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle tielle liikenteen
ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan
suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä
evätä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen
vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten
liikennemerkkien asettamiseen.”

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta antaa suostumuksen anotun
painorajoitusmerkin asettamiseksi Rautasuontielle Humppilan
kunnan alueelle ehdolla, että Loimaan kaupunki antaa
suostumuksen painorajoitusmerkkien asettamiseksi.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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LEHTOKUJAN JÄTEVESI- JA HULEVESIVERKOSTON KORJAUS
Tekn.ltk. 51 §

Lehtokujan jätevesiverkoston runkolinja sekä hulevesiverkoston
osalta Koivistontien alitus on tarkoituksenmukaista saneerata, ja
muun alueen hulevesiverkoston osalta selvittää verkoston kunto
ja saneeraustarve. Jätevesiverkoston runkolinja on
tietojärjestelmän mukaan betonia ja rakennettu arviolta 1960-70luvulla. Runkolinjan saneeraukseen on varauduttu teknisen
osaston investoinneissa.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, mikä osa Lehtokujan jätevesi- ja
hulevesiverkostosta korjataan ja kilpailuttaa saneerauksen
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 7.6.2019 klo 15 mennessä.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan. Päätettiin kilpailuttaa Lehtokujan
jätevesiverkoston runkolinjan sekä hulevesiverkoston saneeraus
ja Koivistontien alitus.
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PÄIVÄKODIN VÄISTÖTILAN VUOKRASOPIMUKSEN RIITAUTTAMINEN
Tekn. ltk 52 §
Liite 5

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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OSOITTEENMUUTOS SAINIONTIE 36

Tekn.ltk. 53 §

Sainiontien varressa sijaitsevalta kiinteistöltä Päivölä
103-401-1-71 puuttuu osoite. Puuttuvan osoitteen vuoksi
kiinteistöä ei saada kohdentumaan jätteenkuljetusrekisteriin.
Puuttuva osoite saattaa myös vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen
ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi kiinteistölle on
tarpeellista määrittää osoite.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri:
Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön Päivölä 103-401-1-71
osoitteeksi Sainiontie 36

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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OIKAISUVAATIMUS: TIEN NIMEÄMINEN JA OSOITTEIDEN MUUTOS, TENHOLANTIE
Tekn. ltk 34 § 6.3.2019
Tenholantien tiekunta on hakenut yksityistieavustusta Humppilan
kunnalta. Tenholantieltä puuttuu virallinen nimi, eikä sitä ole
rekisteröity Maanmittauslaitoksen ja Väyläviraston rekistereihin.
Jotta tie voidaan rekisteröidä yksityistieksi, se tulee nimetä. Myös
mikäli tie johtaa useammalle kuin kahdelle asutulle kiinteistölle,
tulisi se nimetä omalla nimellään.
Tenholantie on nimetty vuonna 2011 julkaistussa Humppilan
osoitekartassa, joten nimen voidaan katsoa olleen vakiintuneessa
käytössä. Tenholantien varrella olevien rakennettujen kiinteistöjen
osoitteet tulee myös muuttaa oheisen listan mukaan. Virheellinen
osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden
viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi muuttuneet osoitteet on
tarpeellista oikaista.
Kiinteistö
103-401-1-745
103-405-1-124
103-405-1-125
103-405-1-133
103-405-1-134
103-405-1-138
103-405-1-139

Nykyinen osoite
Ypäjäntie 511
Ypäjäntie 519 a
Ypäjäntie 519 c
Ypäjäntie 519 d
Ypäjäntie 519 e
Ypäjäntie 519 g
Ypäjäntie 519 h

Uusi osoite
Tenholantie 39
Tenholantie 100
Tenholantie 108
Tenholantie 114
Tenholantie 119
Tenholantie 125
Tenholantie 124

Valmistelija:

Tekninen sihteeri:
Lautakunta päättää nimetä tien Tenholantieksi ja muuttaa
kiinteistöjen osoitteet yllä olevan listauksen mukaan.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

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

Tekn. ltk 54 §
Liite 6

Tenholantie nimeämisestä on tullut oikaisuvaatimus.
Vaatimuksessa pyydetään oikaisemaan tien nimi lautakunnan
päättämän nimen sijaan siten, että kaikilta yksityistien kiinteistöjen
omistajilta pyydetään nimiehdotus Tenholantie-nimen tilalle, ja
nimiehdotuksista kiinteistöjen omistajat voisivat valita
mieluisimman nimen.
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Tekninen sihteeri:
Oikaisuvaatimuksen tekijä on asianomainen ja oikaisuvaatimus
on jätetty määräajassa. Lautakunnan pöytäkirja on ollut yleisesti
nähtävillä 13.3.2019. Edellä mainituin perustein oikaisuvaatimus
on tutkittava.
Lautakunta päättää:
1) ottaa asian käsiteltäväkseen;
Perustelut: Kuntalain 134 § mukaisesti Oikaisuvaatimus
tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston
sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle
toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on Kuntalain 137
§ mukaisesti oikaisuvaatimusoikeus. Oikaisuvaatimus on
tehty Kuntalain 138 § mukaisessa määräajassa.
2) tutkia oikaisuvaatimuksen seuraavasti;
Oikaisuvaatimuksesta käyvät ilmi vaatimukset
perusteluineen:
Oikaisuvaatimus on esitetty tarkoituksenmukaisuusperusteella. Asianomainen ei ole oikaisuvaatimuksessaan
esittänyt, että lautakunnan päätös tulisi kumota
laillisuusperusteella tai päätöksenteossa tapahtuneen
virheen perusteella.
Oikaisuvaatimuksessa asianomainen pyytää, että
Tenholantie-nimen sijaan tie nimetään kiinteistöjen
asukkaiden ehdottamalla nimellä. Perusteluina hän esittää,
että tietä ei ole asianmukaisesti nimetty rekistereihin, ja että
tien epävirallisen nimeämisen jälkeen kiinteistöjen asukkaat
ovat vaihtuneet, joten kiinteistöjen asukkaita tulisi kuulla
uuden nimen valitsemisessa.
Kunnan vastuualueisiin kuuluu tiennimistöstä päättäminen ja
osoitejärjestelmästä huolehtiminen. Tie on alun perin nimetty
kiinteistön Tenhola 103-405-1-139 mukaan. Tien nimi on
rekisteröimättömyydestä huolimatta ollut vakiintuneessa
käytössä, mm. Tenholantie-nimellä on vuosittain haettu
kunnalta yksityistieavustus, sekä Tenholantie on nimetty
Humppilan osoitekarttaan jo 2011. Tämän vuoksi lautakunta
katsoo, että kyseessä on ollut lähinnä olemassa olevan
nimen vahvistaminen kunnan taholta virallisiin rekistereihin.
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Lautakunnan päätös on laitettu käytäntöön, ja uudet osoitteet
on ilmoitettu virallisiin rekistereihin kuten hätäkeskuslaitoksen
ja Väyläviraston karttapalveluihin, Maanmittauslaitoksen
rekisteriin, postin osoitepalveluun sekä väestötietojärjestelmään. Tämän vuoksi päätöksen muuttaminen
aiheuttaisi kiinteistönomistajille kohtuutonta haittaa.
Perusteluista ei käy ilmi pätevää syytä, miksi Tenholantienimi olisi tarkoitukseen sopimaton. Teknisen lautakunnan
päätöksessä ei todettu olevan laillisuusvirheitä, joiden
perusteella oikaisuvaatimus tulisi hyväksyä.
Esitys:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää ottaa asian käsiteltäväkseen ja tutkia
oikaisuvaatimuksen yllä esitetyllä tavalla, ja lisäksi
1) hylätä oikaisuvaatimuksen; ja
Perustelut: Oikaisuvaatimus on esitetty
tarkoituksenmukaisuusperusteella.
Tie ei sijaitse asemakaava-alueella vaan kyseessä on
yksityistie, jonka tienhoitokunta voi kokouksessaan päättää
esittää tekniselle lautakunnalle tien nimen muuttamista.
Tienhoitokunnan osakkaiden on mahdollista osallistua täten
osaltaan tien nimeämistä koskevaan päätöksentekoon.
Lautakunnan päätöksenteossa ei ole tapahtunut virhettä tai
oikaisuvaatimuksessa muutoinkaan esitetty
laillisuusperustetta, jonka perusteella oikaisuvaatimus olisi
hyväksyttävä.
2) että asia otetaan tarvittaessa uudelleen käsiteltäväksi, mikäli
tiehoitokunta päättää kokouksessaan esittää tekniselle
lautakunnalle tien nimen muuttamista.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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RAKENNUSVALVONNAN TAKSA
Tekn.ltk. 55 §
Liite 7

MRL 145 § mukaisesti ’luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja
on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä
sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka
perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.’
Rakennusvalvonnan taksa on päivitetty viimeksi v. 2008 ja
tuulivoimaloiden osalta v. 2015, joten taksa on
tarkoituksenmukaista päivittää. Uuden taksan hinnoittelussa on
käytetty vertailupohjana Forssan seudun kuntien vastaavia
taksoja.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn
rakennusvalvonnan taksan siten, että taksa astuu voimaan
1. kesäkuuta.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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RAKENNUSVALVONTAMAKSUN LUOTTOTAPPIOKSI KIRJAAMINEN
Tekn.ltk. 56 §

Oheismateriaalin mukaista rakennusvalvontamaksua ei ole
saatu perittyä perintätoimista huolimatta, joten
rakennusvalvontamaksu on tarkoituksenmukaista kirjata
luottotappioksi. Oheismateriaali tuodaan kokoukseen.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää kirjata rakennusvalvontamaksun
luottotappioksi. Mikäli maksu saadaan myöhemmin perittyä
esim. ulosoton kautta, luottotappio palautetaan ja kirjataan
tuloksi rakennusvalvontamaksuihin.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISEN MELUILMOITUKSEN TAKSA
Tekn.ltk. 57 §

Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa ei
ole määritelty erikseen meluilmoituksesta perittävää taksaa,
joten taksasta on tarkoituksenmukaista tehdä erillinen päätös.
Nykyinen ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on hyväksytty v.
2001. Nykyinen taksa päivitetään kokonaisuudessaan
yhteistyössä seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yksikön kanssa.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
YSL 205 § mukaisesti ilmoituksen käsittelystä saa periä maksun,
joka perustuu kunnan hyväksymään taksaan.
Tekninen lautakunta päättää Ympäristönsuojelulain 122 §
mukaisen meluilmoituksen käsittelystä perittäväksi taksaksi
seuraavaa:
1) 200 e, mikäli ei kuuluteta lehdessä;
2) 600 e, mikäli kuulutetaan lehdessä.
Muut maksut peritään nykyisen ympäristönsuojeluviranomaisen
taksan mukaisesti.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 § MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA
TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA RÄMÖ § KAREN OY:N TEKEMÄSTÄ
ILMOITUKSESTA
Tekn.ltk. 58 §
Liite 8

Rämö & Karén Oy on ilmoittanut kiinteistöllä 103-402-6-601,
osoitteessa Humppilantie 39, tapahtuvasta kiviaineksen
murskauksesta.
Melua aiheuttavaa toimintaa on 10.5. – 10.7.2019 välisenä aikana
yhteensä noin kolmena päivänä klo 7.00 – 20.00. Toiminnan
keskiäänitason on arvioitu 155 metrin päässä olevan alle 45 dB.
Lähin asuinkäytössä oleva rakennus on noin 150 metrin päässä
etelässä.
Ilmoituksesta on kuulutettu Humppilan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internetsivulla 11.4. – 23.4.2019. Meluilmoitus
on ollut kuulutusajan nähtävillä Humppilan kunnantalolla
osoitteessa Kisakuja 2, 31640 Humppila. Mikäli meluilmoituksesta
jätetään kuulutusaikana muistutuksia, ne esitellään kokouksessa
ennen päätöksen tekoa.

Valmistelu:

Ympäristötarkastaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy ilmoituksen seuraavin määräyksin:
Toiminta voidaan toteuttaa ma-pe klo 7.00 – 20.00, mutta ei
arkipyhinä.
Toimittaessa ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisella meluilmoituksella murskauspäiviä voi olla enintään 49 työpäivää.
Toiminnanharjoittajan on huolehdittava alueen siisteydestä ja estettävä murskaukseen sekä maa-aineksen siirtoon liittyvien
koneiden poltto-, hydrauliikka ym. nesteiden pääsy maaperään
kaikissa tilanteissa.
Toiminnasta haittaa aiheutuvan pölyn leviäminen tulee estää kastelulla, laitteiston koteloinneilla ja vastaavilla toimilla.
Tarpeen mukaan tähän päätökseen voidaan antaa täsmentäviä
määräyksiä.
Päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.
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Päätös on voimassa 10.7.2019 saakka. Mikäli ilmoituksessa
esitetyt tiedot muuttuvat olennaisesti, tulee siitä tehdä ympäristönsuojeluviranomaiselle uusi ympäristönsuojelulain 118 §:n
mukainen ilmoitus.
Päätös annetaan 30.4.2019.
Päätöksestä peritään taksan mukainen maksu 76 euroa.
Päätöksen peruste:
Noudattaen annettuja määräyksiä toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaisen vaatimuksen ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituksen
johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan antaa tarpeellisia
määräyksiä toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen
ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta
asukkaille sekä toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.
Humppilan kunnanvaltuuston 63 § 18.9.2001 hyväksymän
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 § mukaisesti käsittelystä
peritään 38 €/h. Asian käsittelyyn on käytetty kaksi tuntia.
Ympäristönsuojelulaki 118, 121, 122 §
Hallintosääntö 5. luku 25 §
Muutoksenhakuohje:
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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MUUT ASIAT
Tekn. ltk 59 §
-

Destia Oy kerää Väyläviraston toimeksiannosta Geologian
tutkimuskeskuksen pohjatutkimusrekisteriin Destian arkistossa
olevia vanhoja pohjatutkimuksia, joita on tehty tie- ja
rakennussuunnittelun yhteydessä. Destia Oy pyytää lupaa
tallettaa pohjatutkimukset GTK:n rekisteriin, jossa olevat
pohjatutkimukset ovat kaikkien toimijoiden vapaassa käytössä.

-

Keskusteltiin katuvalaistuksen sammuttamisesta kesäaikana
1.5. – 31.7.2019

-

Keskusteltiin kunnanviraston sisäänkäynnin esteettömyyden
huomioimisesta

-

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yksi
lautakunnan jäsen sekä tekninen johtaja osallistuivat
23.4.2019 seudullisen rakennusvalvonnan ja
ympäristönsuojelun yhteistilaisuuteen Forssan
kaupungintalolla

-

Keskusteltiin keskustan leikkipaikan aitaamisesta

-

Päätettiin Teknisen lautakunnan siivouspäiväksi 9.5.2019 klo
17-19
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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 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 59
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 50, 53, 55, 57, 58
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 50, 53, 55, 57, 58
HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 41, 42, 43, 44
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 42, 44
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 54
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

______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastus:
33

