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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk 79 §

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
26.6.2019 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja annettu
kunnanjohtajalle.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO
Tekn. ltk 80 §

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

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä
keskiviikkona 10.7.2019 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä
internetsivuilla ja Humppilan kunnankirjastolla Iisakinkuja 3,
31640 Humppila klo 12.00 – 17.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen
yleiseen tietoon 17.7.2019, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika
alkaa kulua.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi
Prehti-Vedenpää ja Riitta Nokkala.
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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§
(24.4.2019)

Päätösehdotus:

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.
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.
__ __ __

Khall 117 §
(20.5.2019)

Kj: Kunnanhallitus päättää tuoda kunnanvaltuustolle tiedoksi, että
tekninen lautakunta on kokouksessaan käsitellyt
valtuustoaloitteen huoltorakennuksen rakentamisesta ja, että
asiaa ei otettu teknisen lautakunnan valmisteluun perusteena
talouden tasapainottamistoimenpiteet.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
__ __ __

Kvalt 24 §
(28.5.2019)

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti, että asia palautetaan kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi ja, että aloitteen valmistelua jatketaan teknisessä lautakunnassa 24.4.2019 teknisen johtajan tekemän esityksen mukaisesti.

Käsittely:
Vesa-Pekka Hirvioja ehdotti, että asia tulee palauttaa kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi ja, että aloitteen valmistelua jatketaan teknisessä lautakunnassa 24.4.2019 teknisen johtajan tekemän esityksen mukaisesti.
Minna Autio kannatti ehdotusta.
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastus:
4

HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
3.7.2019

Asiasta äänestettiin. Pohjaehdotus sai 7 ääntä, Vesa-Pekka Hirvojan ehdotus sai 11 ääntä. Tyhjiä ääniä oli 3.
__ __ __
Khall 133 §
(10.6.2019)

Kj: Kunnanhallitus päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että
se aloittaa hankkeen valmistelun seuraavasti:
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: Kunnanhallitus päätti, että hankkeen valmistelu
aloitetaan seuraavasti:
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.
__ __ __
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Tekn.ltk 81 §

Kunnanhallitus on päättänyt, että urheilu- ja pesäpallokentän
huoltorakennusta koskevaa hanketta aletaan valmistella Khall 133
§ / 10.6.2019 mukaisella tavalla.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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HANNU JA TUIJA MIETTISEN KERROSLATTIAKANALAN RAKENNUSLUPA
Tekn. ltk 82 §
Liite 1

Hannu ja Tuija Miettinen ovat toimittaneet
rakennuslupahakemuksen uuden eläintilarakennuksen,
kerroslattiakanalan, rakentamiseksi omistamalleen kiinteistölle
Huhtaan kylään 103-401-3-2, osoitteessa Ämmäläntie 25 31640
Humppila.
Hakemuksessa esitetään rakennettavaksi 1927 k-m2
kanalarakennus. Rakennus muodostuu kahdesta päätilasta;
munituskanalasta ja munahuonetilasta. Rakennukseen sijoitetaan
hakemuksen mukaan 26787 kanaa.
Tilan kokonaiseläinmääräksi muodostuu 41187 kanaa.
Ympäristöluvan sallima määrä ja kerrotun mukaan lantalan
kokonaiskapasiteetti on 50112 kanalle. Muodostuvat lantamäärät
ja varastointitilavuudet tulee esitettäväksi
lannantarvelaskelmassa.
Luvan hakija on suorittanut lähirajanaapurien kuulemisen.
Rajanaapureilla ei ole huomautettavaa. Etäämpänä n. 250 -300 m
etäisyydellä olevia rajanaapureita ei ole
rakennuslupahakemuksesta kirjallisesti kuultu.
Maatalousvaltaisella alueella rajaetäisyyksien välimatkojen
ollessa pitkiä sekä maatalouteen liittyvän rakennuksen
rakentamisella, ei ole ilmeistä havaittavaa vaikutusta rajanaapurin
etuun tai oikeuteen (MRL 133 §). Toiminnan osalta
ympäristöluvassa on kuultu laajemmin mahdollisia asianosaisia.
Tuolloin hakemuksesta ei ole jätetty mielipiteitä tai muistutuksia.
Rakennuslupahakemuksessa hakija pyytää aloittaa rakennustyöt
vakuutta vastaan ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut
lainvoiman (MRL 144 §).
Pelastuslain 71 §:n mukaan väestönsuoja on rakennettava
rakennusta varten, jos sen kerrosala on vähintään 1200 k-m2 ja
siinä asutaan, työskennellään tai oleskellaan pysyvästi.
Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennuksissa
väestönsuoja tulee rakennettavaksi, jos rakennuksen tai
rakennusryhmän kerrosala on vähintään 1500 k-m2.
Väestösuojan rakentamisvelvollisuus ei koske
maatalousrakennuksia (PL 71 §).
Rakennuslupahakemukseen on saatu palo- ja
pelastusviranomaisen lausunto.
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Päätösehdotukseksi on laadittu toimituskirja, joka on liitteenä.
Lisätiedot: johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen
p. 03-4141 5320 tai jukka.laaksonen(at)forssa.fi. (JL)
Johtava rakennustarkastaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan toimituskirjan ja
myöntää Hannu Ja Tuija Miettiselle rakennusluvan kanalan
rakentamiseksi kiinteistölle 103-401-3-2.
Tämä päätös julkipannaan 10.7.2019 ja päätöksen antopäivä
12.7.2019.
Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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MUUT ASIAT
Tekn.ltk 83 §
-

Kätöntien ja Rinnekujan tienvierustan niittäminen

-

Kauppilan sillan korjaus

-

Salen viereisen leikkikentän korjaus
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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 79, 80, 81, 83
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät
HVaIL 3 §;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät
HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan
valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

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

ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN TUTKITTAVAKSI
Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on
menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön
lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan
saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.
Pykälät
Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan
panna asia vireille markkinaoikeudessa.
Jatkuu seuraavalla sivulla
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MARKKINAOIKEUS
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS
Arvi Karistonkatu 5
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: kanta-hame.ko@oikeus.fi
Valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät 82
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
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