Nro

Viranomainen

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA OLLEET

.lÄseruer
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
ja läsnäolon peruste

KOKOUSpöYrÄXlnln
maanantaina

1.1

18t2021

1.2021 klo 18.00-20.08

Hybridi: Teams ja Valtuustosali, Kunnantalo

KariAhola, pj.
Reija Kaario, vpj.
Markku Niininen, j
Virpi Hautala, j., saapui paikalle klo. 18.06
Erkki Ojanen, j.
Tanja Leinonen, j.
Tuomo Haaksi, j.
Poissa
Marita Ketola, kunnanvaltuuston pj.
Vesa-Pekka Hirvioja, kunnanvaltuuston I varapj.
Juha Laaksonen, kunnanvaltuuston ll varapj.
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, esittelijä
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Poissa

LAILLISUUS JA

2e3

S

TARKASTUSTAPA
tarkastuspaikka ja - aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamiseksi

2e4

S

ASIAT JA VALITUSOSOITUS

295-308

pÄÄrösvRlrArsuus
PÖYTAKIRJAN

PÖYTÄKIRJAN

ALLEKIRJOITUS JA

S

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

KariAhola

Matias Penttinen

VARMENNUS

pÖyrÄxlrunru TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun

Tarkastusaika
5.11.2021

mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu
nim ikirjaim illamm e

Tuomo Haaksi (pykälät 293 -299 ja 301308)
POYTAKIRJAN

ruÄRrÄvrllRolo

Paikka ja pvm
kunnan kotisivuilla

8.1 1.2021

Allekirjoitus
ilmoitustaulunhoitaia

Tanja Leinonen

KOKOUSKUTSU

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

1812021

- 20.08

KOKOUSAIKA

Liite

Maanantai 1.11.2021 klo 18.00

KOKOUSPAIKKA

Nro

Hybridi: Teams ja Valtuustosali, Kunnantalo

KASITELTAVAT ASIAT

293
294
295
296
297
298
299
300

1

29

301

302
303
304
305

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus
Tiedoksi merkittävät asiat
Ku n nanjohtajan ajan kohtaiskatsa us
Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin
Tuloveroprosentin määrittäminen vuosille 2022 ia 2023
Kiinteistöveroprosenttien määrittäminen vuosille 2022 ja
2023
Oi kaisuvaatimus kunna nhall ituksen päätöksestä 261
st27.9.2021
Esityslistojen ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
kunnan kotisivuilla
Vaal lautakunnan ja -toi m kun na n asettam nen
maakuntavaaleihin 2022
Hankintaohjeen päivittäminen
Osavuosi katsaus 312021
Hämeen liiton vuoden2022 talousarviota ja vuosien
2022-2024 ta lo ussu u n n ite maa koskeva la u su nto
Humppilan kunnan omistajaohjaus Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin poistosuunnitelmasta
La usunto Hämeen ElY-keskukselle tu u ivoimaha n ketta
koskevasta hal ntopakkohakemuksesta

1

30

1

31

i

i

i

I

306
307

I

Ii

Muut mahdolliset asiat
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 8.1 1.2021
alkaen kotisivuilla
PUHEENJOHTAJA
JULKIPANO.
TODISTUS

Merk. KariAhola
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
27.10.2021
Todistaa:
I

I

moitustaulu

n

ho

itaia

@

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVRITRISUUS
Khall 293

Kunnanhallituksen päätöksen 11.1.2021 16g:n mukaan
ku nnan hallitu ksen varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti
kunkin kuukauden I maanantaina kunnanhallituksen
kokoushuoneessa alkaen klo 18.00 sekä kuukauden lll
maanantaina alkaen klo 18.00.

S

Kunnanhallituksen päätöksen 11.10.2021 1279 g:n mukaan
esityslistat lähetetään sähköpostilla viimeistään kokousta
edeltävänä keskiviikkona kun nanhallituksen jäsenille ja
ku n nanvaltu uston puheenjohtajille sekä postitetaan niille
kunnanhal lituksen jäsenille ja ku nnanvaltuusto n puheenjohtaji le,
jotka haluavat esityslistan postitse.
I

Kunta L:n 103 $:n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös

Pöytäki rjantarkastajien

Hallitus

n

im i kirjai

met

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
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1.11.2021

PövTÄTIRJAN TARKASTUS
Khall 294

Kuntalain mukaan kunnan toimielimen kokouksesta pidetään
pöytäkirjaa. Kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen on sen jälkeen,
kun pöytäkirja on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä siten

S

kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Kunnanhallituksen päätöksen 11.1.2O21159:n mukaan
kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että
1) tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtävään
valittua kunnanhallituksen jäsentä.
2) pöytäkirjan tarkastus suoritetaan vii meistään kun nanhal litu ksen
kokousta seuraavana arkiperjantaina klo 9-15 välisenä aikana
kunnantalolla
3) kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti
nähtävänä ku nnantalolla kutakin kokousta seu raavana
arkimaanantaina klo 9-15 ja kunnan kotisivuilla.
Päätösehdotus

Kj : Kunnanhal litus valitsee pöytäki rjantarkastaji ksi Tuomo Haaksin
ja Virpi Hautalan.

Käsittely:

Kun nanjohtaja

teki m uutetu n päätösehdotu ksen : Kunnanhallitus
pöytäkirjantarkastajiksi
valitsee
Tuomo Haaksin ja Tanja
Leinosen.

Päätös:

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Pöytäki rjantarkastajien

Hallitus

n

i

mi ki rja

i

met

@

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS
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1.11.2021

TrEDoKsr MERKrrrÄvÄr ASTAT
Khall 295 $

A Pöytäkiriat
1. FSHKY, yhtymähallituksen pöytäkirja, 4.10.2021, luettavissa
ko. verkkosivuilta https://wr,rvw.fshky.filtietoa-meista/esityslistatja-poytakirjat/

2.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, hallituksen pöytäkirja,
5.10.2021, luettavissa ko. verkkosivuilta https://khshp.tweb.fi

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus merkitsee edellä esitetyt pöytäkirjat tietoonsa
saaduksi.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rjantarkastajien

Hallitus

n

i

miki rjaimet

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

@
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N
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NANJOHTAJAN AJAN KOHTAISKATSAUS

Khall 296

S

Kunnanjohtaja Jyri Sarkkinen esittelee kun nan hall itukselle
ajankohtaisia asioita.

Valmistelija:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saaduksi kunnanjohtajan
esittelemät ajan kohtaiset asiat.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Virpi Hautala saapui kokoukseen klo. 18.06.

Pöytä

ki

Hallitus

rjantarkastajien

n i m i ki

rjaimet

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
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KUNNAN HALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAUTAKU NTIIN

Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa v. 2017 -2021 ovat
olleet:

Khall 297 $

sivistyslautakunta
elämänlaatu lautaku nta
tekninen lautakunta

Reetta Koskinen
Timo Nikkanen
Aila Suikkanen

Valmistelija:

Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, p. 044 7294 881

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus nimeää edustajansa v. 2021-2025 seuraaviin
lautakuntiin:
sivistyslautakunta
elämä n laatulautakunta
tekninen lautakunta
Kun na nhallitus val itsi ku nnan hallituksen ed ustajaksi

Päätös

sivistyslautaku ntaan Tanja Leinosen, elämänlaatulautakuntaan
Virpi Hautalan ja tekniseen lautakuntaan Markku Niinisen.

Pöytäkirjanta rkastajien
Hallitus

n

i

miki rjai met

@

Kokouspvm
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TULOVEROPROSENTIN MÄÄRITTÄUIIruCru VUOSILLE 2022 JA 2023
Khall 298 $

Verotusmenettelylain 91 a $ mukaan kunnan ja seurakunnan tulee
moittaa Verohal innolle viimeistään verovuotta edeltävä n vuoden
marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa
tu loveroprosentin neljännesprosenttiyksi kön ta rkku udella.
iI

I

Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana
n myöntämässä myöhemmässä mää räajassa,
verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden
tuloveroprosenttia.
tai kka Verohal I i nno

Humppilan kunnan tuloveroprosentti on ollut vuosina 2012-2014
21 o/o,21,5 o/o vuosina 2015-2016 ja 22 % vuosina 2017-2021.
Humppilan kunnan kokoluokassa (2000-5000 asukasta) vuonna
2021 kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 21,23.
Yleisim mät vero prosentit tässä kokol uokassa sijo ittuvat väl lle
20,00-22,50 %. Maan korkein tuloveroprosentti on Halsualla
23,50 o/o ja matalin Ahvenanmaalla sijaitsevassa Jomalassa 16,50
i

oÄ.

Kunnan vuoden 2022 talousarvion valmistelu perustuu nykyiseen
tuloveroprosentti n ja kiinteistöveroprosenttei h n. Kun nan
tuloveroa arvio idaan tämänhetkisten tietojen perusteel la kertyvän
ensi vuonna 6 817 000 euroa, yhteisöveroa 463 000 euroa ja
kiinteistöveroa 595 000 euroa. Yhteensä 7 875 000 euroa.
i

i

Vuoden 2021 verotulojen kokonaiskertymäksi on talousarviossa
arvioitu 7 752 000 euroa. Tähän verrattuna verotulot tulisivat siis
nousemaan noin 120 000 euroa. Vuoden 2022 valtionosuuksien
puolestaan arvioidaan kasvavan n. 150 000 euroa vuoden 2021
talousarvioo n verrattu na. Sosiaali- ja terveyden huol lo n maksujen
arvioidaan nousevan merkittävästi.
Valmistelija:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuosien
2022 ja 2023 yleiseksi tu lovero prosenti ksi 22 prosenttia.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäki rja ntarkastajien

Hallitus

n i m i ki

rjai

met

@
KI I NTE

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
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I

NE

N VUos

I

L

LE 2022 J A 2o2g

Kiinteistövero on ki inteistöveroprosentin mu kai nen osu us
kiinteistön arvosta.
Ku n nanvaltu usto määrää kun nan ki inteistövero prosenttien
suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa
varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit
määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Kunna n tu lee mo ittaa ki nteistöveroprosentti Vero hall n nol le
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä
iI

i

i

Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan
noudattaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, ku iten ki n
vähintään alinta lain mukaista prosenttia.
Kunnanvaltuusto päättää veroprosentit vuosittain, paitsi käsillä
olevassa tapauksessa kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Vuosien
2022-2023 vero p rosentit päätetää n se u raavissa rajo issa :
Yleinen kiinteistöveroprosentti0,93-2,00 %
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41-1,O0 o/o
Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93-2,OO o/o
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti enintään 3,10 o/o
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti
2,00-6,00 0/o

-

Lisäksi kunnanvaltuusto voi halutessaan määrätä yleishyödyllisille
yhdistyksille oman kiinteistöveroprosentin tai vapauttaa ne
ki nteistöverosta. Tätä prosenttia sovel letaan yleishyödyll isen
yhteisön omistamaan rakennukseen ja sen maapohjaan, jos
kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai
yleishyödyll isessä käytössä.
i

Humppilan kunnan kiinteistöprosentit vuonna 2021 ovat olleet
seuraavat:
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 Vo
Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,30 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti
3,00 %
Voimalaitoksen veroprosentti 3.1 %
Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0 %

-

Kiinteistöveron tuotto vuonna 2020 oli 561 452€(2019;601 534
€).
Valmistelija:

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. 044 706 4447

ni m i ki rjai

met

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

KI

I

NTEISTöVENOPROSENTTI EN MÄÄRITTÄM

Khall 299
(jatkoa)

1.11.2021

I

N

EN VUosI

L

LE 2022 J A 2o2g

S

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuoden
2022 ja 2023
yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,30 o/o,
vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten
veroprosentiksi 0,55 o/o,
muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,30 o/o,
rakentamattoman tontin veroprosentiksi 3,00 7o,
voimalaitosten veroprosentiksi 3,10oÄ,
yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0 %.

Päätös

I

Kokouspvm

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäkirjanta rkastajien nim ikirjai met
Hallitus

@

HUMPPILAN KUNTA
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otKAtsuvAATtMUS KUNNANHALLTTUKSEN PÄÄTöKSEST Ä ZU 5t27.9.2021
Khall 300 $
Liite 129

Humppilan kunnanhallitus on saanut 8.10.2021
(o ikaisuvaati m usta täydennetty 1 0.1 0.2021 ja 1 4.1 0.2021 )
oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä 261 S/
27.9.2021. Päätös koskee edustajien nimeämistä Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen.
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että pykälä viedään valtuuston
käsiteltäväksi. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa todetaan, että
puheenvuoroja kunnanhallituksen kokouksessa ovat käyttäneet
ihmiset, jotka on nimetty yhtymäkokoukseen ja olisivat täten
jäävejä asian käsittelyssä.
Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, mikäli
1) päätös, johon oikaisua haetaan, koskee vain asian valmistelua
tai täytäntöönpanoa
2) oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole asianosainen eikä kunnan
jäsen
3) oikaisuvaatimusaikaa ei ole noudatettu
Kunnanhallituksen päätöksen 261 S/ 27.9.2021 osalta päätös ei
koske asian valm istelua tai täytäntöö npanoa, o kaisuvaati mu ksen
tekijät ovat asianosaisia ja kunnan jäseniä ja
oikaisuvaatimusaikaa on noudatettu.
i

Kuntalain 135 S perusteella valtuuston ja kuntayhtymän 58 $:n
momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen sekä
kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan
oi kaisuvaati mu ksen johdosta antamaan päätökseen haetaan
m u utosta kun nal lisval ituksel la ha llinto-o keudelta.

1

i

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
Kunnanhallituksen päätöksen 27.9.2021 1261 S osalta
1) päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja henkilöt
eivät ole olleet esteellisiä asian käsittelyssä sillä ei liene
mahdollista, että esteellisyys olisi syntynyt ennen päätöstä
valita ko. kolme edustajaa Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen.
2) päätös on tehty Humppilan kunnan hallintosäännön 5. luvun,
24 $ perusteella, jonka mukaan kunnanhallituksella on oikeus
määrätä tarvittaessa edustajat käyttämään kunnan
puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhteisöissä sekä tekemään
oikeustoimia.

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

n

im i ki rja imet

@
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otKArsuvAATlMUs KUNNANHALLTTUKSEN PÄÄTöKSEST i\ ZU V27.9.2021
Khall 300 $
fiatkoa)

3)

päätös ei ole lainvastainen.

Oikaisuvaatimus on liitteenä 129.
Valmistelija

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, p.044 7294 881

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää, että laillisuusvirheiden puuttumisen
vuoksi, Humppilan kunnanhallitus hylkää Perussuomalaisten
H u mppi lan valtu ustoryhmän tekemän oikaisuvaati m u ksen.

Käsittely:

Tuomo Haaksi poistui kokouksesta asianosaisjäävinä klo. 19.13.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tuomo Haaksi palasi kokoukseen klo. 19.26.

Pöytäkirjantarkastajien n imiki rjai met
Hallitus

@

Kokouspvm
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ESITYSLISTOJEN JA PöYTÄrcNIO.IEN NÄHTÄVIII.Ä PITÄMINEN KUNNAN
KOTISIVUILLA
Khall 301

nnan toim iel nten esitysl istat ja pöytäkirjat laitetaan yleisesti
nähtäville kunnan verkkosivuille niiden julkaisun yhteydessä.
Arkistoinnin näkökulmasta kunnassa ei kuitenkaan ole ohjetta
siitä, koska ne poistetaan nettisivuilta. Nettisivuilta poistamisen
jälkeen esityslistat ja pöytäkirjat ovat edelleen luettavissa
kunnantalolla.
Ku

S

i

Yleinen tapa Forssan seudun kunnilla on se, että esityslistat
poistetaan pöytäkirjojen julkaisun yhteydessä ja pöytäkirjat ovat
luettavissa nettisivuilla yhdestä kahteen vuotta.
Valmistelija

Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, p.044 7294 881
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää, että
1 ) toimielinten esityslistat korvataan kunnan verkkosivuilla
kokousten pöytäkirjoilla heti pöytäkirjojen julkaisun jälkeen ja
2) toimielinten pöytäkirjat ovat kunnan verkkosivuilla nähtävillä
kokousta seuraavan kokonaisen vuoden loppuun saakka,
jonka jälkeen niitä voi tarkastella pyynnöstä kunnantalolla.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja ntarkastajien
Hallitus

n

i

miki rja i met

@

Kokouspvm
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VAALILAUTAKU NNAN JA .TOIMIKUN NAN ASETTAMINEN MAAKUNTAVAALEIH IN
2022
Khall 302

S

Maaku ntavaal it toi m itetaan su n nu nt aina 23.1 .2022.
En nakkoäänestys toim itetaan koti maassa 1 2.-1 8.1 .2022

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta sekä laitoksessa
toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta (vaalilain 15 $).

Vaalilautakuntaan ku ulu u puheenjohtaja, varapu heenjoht qa ia
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
kuitenkin vähintään kolme.
Vaal itoim i kuntaan kuu luu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi
muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin

vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan
varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan.
Vaalilautakunta ja vaa ito imi kunta ovat päätösvaltaisia
kolmijäsenisinä. Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei
saa olla ehdokas. Vaalilautakunnan toiminnassa ei sovelleta
hal nto la in esteel isyyssääntelyä. Vaal itoi m kun nan jäsenenä ta i
varajäsenenä ei saa olla ehdokas eikä myöskään hänen
puolisonsa (avopuolisot sekä avioliitonomaisessa suhteessa tai
rekisterö idyssä parisu hteessa elävät), lapsensa, sisaru ksensa ta i
vanhempansa.
I

Ii

i

I

Vaalitoimikunnan toiminnassa ei sovelleta hallintolain
esteellisyyssääntelyä (vaalilain muutos 361 12016). Oma sekä
edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa
aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.
Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan
asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa
ehdokkaita asettaneet äänestysryh mät mahdo isu u ksien m u kaa n
tu levat ed ustetuiksi kussakin vaal la utaku nnassa ja
vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin
merkittyihin puolueisiin, vaan kuntavaaleissa esiintyneisiin
äänestysryhmiin, puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin.
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan
erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään
siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja
miehiä, kumpiakin vähintään 40 oÄ.
II

i

Kunnanhallitus on valinnut vuonna 2021 toimitettavien
ku ntavaal ien vaal la utakuntaan varsi naisi ksi jäsen ksi :
i
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I

N

EN MAAKU NTAVAALEI

H IN

S

Ritva Savolainen (kesk.) (puheenjohtaja)
Marja Niittymäki (SDP) (vpj)
Kaija Romppainen (kok.)
Aila Suikkanen (SDP)
Hannu Leppäkoski (vihr.)

ja varajäseniksi:
Jukka Rouhiainen (kesk.)
Heikki Uusi-Kämppä (kesk.)
Joonas Heikkilä (kesk.)
Anja Syrjälä (SDP)
Maaret Thynell (SDP)
Vaalitoimikuntaan varsinaisiksi jäseniksi
Arja Heittola (kesk.) (puheenjohtaja)
Rauha Puustinen (kok.)
Toivo Koskinen (SDP) (vpj)
Varajäseniksi:
Sinikka Koskinen (SDP)
Jorma Savolainen (kesk.)
Eeva Nurmi (kesk.)
Valmistelija:

Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, p. 044 729 4881
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. 044 7OO 4447

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää valita vuonna 2022 toimitettavien
vaalien
1.) vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä, joista nimetään yksi
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi sekä vähintään
viisi varajäsentä vaalilautakuntaan ja asettaa heidät siihen
järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan
vaalipäivänä.
2.) vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja kolme varajäsentä sekä
nimeää varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja
yhden va rapuheenjohtajaksi. Varajäsenet asetetaan siihen
järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan
laitoksessa tapahtuvina ennakkoäänestyspäivinä.

Käsittely:

Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Asia jätetään
pöydälle.

Päätös

Hyväksyttiin
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Khall 303
Liite 130

S

Humppilan kunnan hankintaohje on viimeksi päivitetty
16.10.2017. Voimassa oleva hankintaohje ottaa epäselvästi
kantaa moniin raja-arvoihin ja toimivallan rajoihin. Uudistettu
hankintaohje, liitteenä 130, pyrkii selventämään erityisesti näitä
rajoja.

Valmistelija

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, p. 044 7294 881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
hyväksyy uudistetun hankintaohjeen.

Käsittely:

Tuomo Haaksi ehdotti, että hankintaohje lähetetään Humppilan
yrittäjil le sekä Forssan Yrityskehitys Oy:öön lausu ntokierroksel le
Erkki Ojanen ja Kari Ahola kannattivat Tuomo Haaksin esitystä

Päätös:

nanhallitus päätti lähettää hankintaohjeen H umppi lan yrittäji le
sekä Forssan Yrityskehitys Oy:öön lausuntokierrokselle.
Ku

n
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OSAVUOSIKATSAUS 3/2021
Khall 304

Liite 131

S

ppilan kunnan osavuosi katsaus 1 .1 .-30.9.2021 on liitteenä
131 . Tilikausi on syyskuun lopussa 1 14 000 € ylijäämäinen, mutta
loppuvuoden sote-menojen lisälaskut heijastunevat
ku ntatalouteen negatiivisesti.
Hum

Valmistelija:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. 044

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 312021
tietoonsa saaduksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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HÄMEEN LIITON VUODEN 2022 TALOUSARVIOTA JA VUOSIEN 2022.2024
TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVA LAUSUNTO
Khall 305

S

Hämeen liitto pyytää jäsenkunniltaan lausuntoa liiton vuoden
2022 talousarviosta ja vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelmasta.
( 1 64 S)
ja
luonnoksen liiton toiminta- taloussuunnitelmaksi vuosille 20222024ja talousarvioksi vuodelle 2022ja päätti pyytää
perussopi m uksen mukaisesti jäsen ku nnilta esitykset iton
toiminnan kehittämiseksi.

Maa kuntahallitus käsittel i ko kou kses sa 27 .9.202 1

Ii

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohtana on ollut, että
jäsenkuntien maksuosuuksia ei lisätä vuodelle 2022.
Vuodel le 2022 laad itussa talousarvioesitysl uo nnoksessa
toimintatuottojen määrä on yhteensä 3 040 632 euroa, josta 11
jäsenkunnan maksuosuuden osuus on 66 prosenttia eli 2 001 400
euroa. Humppilan kunnan kuntamaksu on T42022esityksessä 22 015 euroa, kun vuonna 2021 maksuosuus on ollut
22 02O euroa. Hämeen liiton talousarvio on valmisteltu sellaiseksi,
että tilikaudesta ei muodostu ali- tai ylijäämää.

Talousarviovuosi 2022 on viimeinen vuosi ennen sote-uudistusta.
Jäsen ku ntien toim nnasta merkittävä osa siirtyy hyvinvoi ntial uei le
2023 alusta alkaen. Samalla kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka
rahoittaa hyvi nvoi ntial ueiden to im ntaa. S rron seu rauksena
Hämeen liiton maksuosuuksien suhteellinen merkitys kunnille
kasvaa. Hämeen liitto on onnistuneesti pystynyt pitämään
jäsenkuntien maksuosuuksien kasvun kuntatalouden yleistä
menokehitystä maltillisempana. Maltillisen menokehityksen ja
toiminnan kehittämisen merkitys on jatkossa entistä tärkeämpää.
I

i

i

ii

Valmistelija:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää antaa Hämeen liitolle seuraavan
lausunnon:

7OG

4447

Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman luonnoksissa
esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet ovat oikeanlaisia.

Hämeen liiton tulee aktiivisesti etsiä toimenpiteitä jäsenkuntien
maksuosuuksien pienentämiseksi tulevina vuosina.
Päätös:

Pöytäki rjantarkastajien
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HUMPPILAN KUNNAN OMISTAJAOHJAUS KANTA.HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN
POISTOSUUNNITELMASTA
Khall 306

S

Kanta-Hämeen sairaan hoitopii ri n ja kuntien välisessä
neuvotteluissa 26. 1 0.2021 käsiteltiin vuoden 2022 talousarviota.
Asialistan asia kohdassa neljä Sa raan hoitopi ri n talousarvion
laad nta vuodelle 2022, käsitelti n sai raanho ito pi rin su unnitelmaa
lisäpoistoista. Esityksen mu kaan kirjan pitolain vaatim usten
perusteel la sairaanhoitopi irin po istosuun n itelman mu utosta
va lm istellaa n sai raanho ito pi ri n toim iel m issä käsiteltävä ksi siten,
että nykyisten sairaalarakennusten poistoja on lisättävä aiemmin
päätetystä siten, että poistot kasvavat jo vuodesta 2021 alkaen
noin 3,7 milj. euroa vuodessa.
i

i

i

i

i

i

i

Esityksessä todetaan myös, että käytöstä poistuvat rakennukset
pitää kirjanpitolain mukaan poistaa niiden käyttöaikana.
Poistosuunnitelman muutos vuosille 2021-2026 koskisi siten tässä
vaiheessa Ahveniston vanhan sairaalan ja siihen kiinteästi
liittyvä n päivä ki ru rg ian raken nuksia. Sai raalarakenn u ksen
vieressä oleva C-rakennus jää käyttöön, joten sen osalta ei ole
tarvetta muuttaa poistosuunnitelmaa. Samoin entisen
pesularakennuksen poistot päättyvät ilman lisäpoistoja vuoden
2026 lopussa. Muiden rakennusten (Ahveniston
sai raalalhal ntorakennus, yhteispäivystys, alatalo) osa lta
selvitystyö n iiden jatkokäytöstä ja keh itysmahdol isu uksista jatkuu
A-lnsinöörien toimesta ja näiden rakennusten osalta ei lisäpoistoja
esitetä tässä vaiheessa toteutettavan. Kyseisten rakennusten
osalta konsultin aineisto mahdollisen myöhemmän tarkastelun
mu ka iseen lisä poistoon perustu u väärää n tulkintaan ku ntasektorin
poisto käytännö istä. Vai kka hyvi nvoi ntia ueen toi minta ko. tilo issa
päättyisi vuonna 2026, voi tiloille löytyä muuta käyttöä
myöhemmin. Eikä sairaanhoitopiiri voi tällä hetkellä tietää,
tarvitseeko hyvinvointialue näitä tiloja myös tulevaisuudessa vai
ei. Hyvinvointialue on nykyiseen sairaanhoitopiiriin nähden noin
kolminkertainen toimija eikä kyse siten ole vain
erikoissairaanhoidon tilatarpeista.
Ii

I

I

Raken nusten jatkokäyttöä ja keh itysmahdol isu u ksia tu lee
selvittää edelleen myös Ahveniston vanhan sairaalan ja siihen
kiinteästi liittyvän päiväkirurgian rakennusten osalta. Vaikka
nykyinen sairaalatoiminta on päättymässä kyseisissä tiloissa
vuonna 2026, ei vuonna 2021-2022 voida faktisesti tietää
voidaanko tiloja hyödyntää muussa toiminnassa 2020-luvun
loppupuolella. Tiloja ei voitane käyttää sairaalatoimintaan, mutta
montaa muuta, mahdollisesti jopa Ahveniston hyvinvointialueen
teemaan soveltuvaa toimintaa voi ko. tiloissa hyvinkin olla tarpeen
ja mahdollista harjoittaa.
I
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HUMPPILAN KUNNAN OMISTAJAOHJAUS KANTA.HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN
POISTOSUUNNITELMASTA
Khall 306
(jatkoa)

S

Tosiasiassa nykyisiä sairaanhoitopiirin tiloja tarvitaan mm.
hyvi nvointialueelle ku nnista siirtyvien resurssien toim iti loi na, jol loin
tämä tulee olla yksi uuden poistosuunnitelman laatimisen
näkökulma. Esimerkiksi nyt selvityksessä olevien muiden
rakennusten (Ahveniston sairaa lalhal ntoraken nus,
yhteispäivystys, alatalo) osalta on selvää, että hyvinvointialue
tulee tarvitsemaan ko. tiloja jo pelkästään oman henkilöstönsä
toimitiloina pitkälle tulevaisuuteen. Osan tiloista mahdollisena
vuokraajana voi toimia yksityisen sektorin hyvinvointiyritykset ja
esi merki ksi ju kiset toi mijat. Ti lat ovat pitkälti to mistoti loja tai
mu utettavissa pienin kustann u ksin sellaisiksi.
Ii

i

I

Kunnat edellyttävät sitä, että ennen kuin poistosuunnitelmasta
päätetään, on rakennusten jatkokäytön suunnitelma oltava
valmiina, myos Ahveniston vanhan sairaalan ja siihen kiinteästi
ittyvän pä iväki rurg ian raken n usten osalta. Poistosu un n itel masta
ei yksinkertaisesti voi päättää ennen kuin rakennusten jatkokäyttö
on lopullisesti selvitetty. Tällä hetkellä sellaista suunnitelmaa ei
ole ainakaan toistaiseksi ollut kuntien käytettävissä.
Sairaanhoitopiirin näkökulmasta asia on kirjanpidollinen, mutta
kunnat maksavat esitetyn lisäpoiston konkreettisesti euroina ja
käytännössä velkaantuvat vuosina 2021 ja2022 yhteensä 7,2
milj. euroa nykyistä tilannetta velkamäärdn kasvun tasoa
enemmän. Aiemmin ei myöskään ole sairaanhoitopiirin taholta
tuotu esille, että lisäpoistoja tehtäisiin jo vuonna 2021. Kuntien
vuos en 2021 ja 2022 talousti la ntee n va lossa isä po istojen
tekeminen ei ole mahdollista.
Ii

i

I

Raken nu ksista esitetyn isäpoistosu

u nnitel man osalta o n todettu,
että rakennukset poistetaan käyttöaikanaan. Tätä sanamuotoa on
tulkittu sairaanhoitopiirissä väärin, silloin kun on tulkittu, että
rakennusten tasearvon pitäisi olla nolla euroa vuonna 2026.
Rakennuksilla voi hyvinkin olla muuta kuin sairaalakäyttöä em.
kuvauksen perusteella myos myöhemmin 2020-luvulla aina 2030luvulle asti. Vuonna2021on mahdotonta tietää, millaista käyttöä
rakennuksilla 2020-luvun lopulla voi olla. Täten tilojen
määrittäminen käytöstä poistettavaksi tässä vaiheessa 2O2Olukua on mahdotonta ja myös syntyvän hyvinvointialueen
näkökulmasta taloudellisesti kestämätöntä.
I

Kuntien sisäisen vuokran laskennassa on yleisesti lähdetty siitä,
rakennustekniikkaan pohjautuvasta perusteesta, että osa
rakennuksen arvosta on ns. pysyvää, vaikka erilaisia
peruskorja u ksia ja kiinteistökeh itysha n kkeita ti loi le tehdään ki n.
Pysyväksi osaksi usein lasketaan 30% rakennuksen
I
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HUMPPILAN KUNNAN OMISTAJAOHJAUS KANTA.HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN
POISTOSUUNNITELMASTA
Khall 306
fiatkoa)

S

alkuperä isestä rakennuskustan n u ksesta. Vaikka nykyisen
Ahveniston vanhan sairaalan ja siihen kiinteästi liittyvän
päiväkirurg ian raken nusten osa lta käyttöai ka sa iraa lato im i ntaan
loppuu mahdollisesti vuonna 2026 ja koska tiloja voidaan
hyödyntää muuhun käyttötarkoitukseen, ei tasearvoja tule alentaa
tuolloin nollaan, vaan esimerkiksi 30%:n alkuperäisestä
rakennuskustannuksesta, koska tiloilla on edelleen jotain arvoa
siihen sakka, kunnes ne puretaan. On myös syytä huomioida, että
u uden Assi-sa i raalan kokol uokan raken nushan kkeet, eivät
useinkaan pysy suunnitellussa aikataulussaan, jolloin perusteltua
on pitää laskelmien lähtökohtana jotain muuta vuotta kuin vuotta
2026. Ei siten voi olla niin, että jos tilaa käytetään vuonna 2026
erikoissairaanhoidon toimintaan, kyseisen tilan arvo vuonna 2027
olisi heti nolla euroa. Kunnissa usein vasta tilan tyhjennyttyä
(koska jatkokäyttöä ei voida tietää vuosia ennen tilojen
tyhjentym istä) käynn istetään kiinteistökehityshanke, jonka
lopputuloksena voi olla rakennusten myynti, jatkojalostus tai
tasearvojen alaskirjaus ja purku.
ri n ko nsu ltti on val m isteluaineistossaan teh nyt
ntoja, jotka eivät va kiintu neiden kirjanpitokäytä ntöjen
perusteella pidä paikkaansa. Konsultti ehdottaa mm. että
sai raa n hoitopiiri n pitä isi ryhtyä varautu maan sai raala raken n usten
purkamiseen jo nyt, vaikka purku ehkä tapahtuisi vuonna 2026.
Koska vanhan sairaalarakennuksen purkamisesta ei ole päätetty,
ei konsultin näkemys pidä paikkaansa. Purkukustannusten
kirjauskypsyys toteutuu vasta, kun purkamisesta on päätetty.
Kaiken lisäksi ei ole edes selvää, saako tuleva hyvinvointialue
purkaa mainittuja rakennuksia. Se selviää vasta purkupäätöksen
jälkeen eri viranomaisten mahdollisten valitusten suhteen. Se, että
rakennusta ei nyt ole suojeltu, ei tarkoita sitä, että sen saisi
varmuudella purkaa.

Sai raanho itopi

i

tu I ki

Konsultti niin ikään lausuu siitä, että niiden rakennusten osalta,
joita ei tulla käyttämään omassa toiminnassa, tulisi
poistosuu nn itel maan nopeuttaa. Tälla isi ksi raken nuksi ksi
mai n itaan suojeltu A-rakennus, yhteispäivystys ja E-ra ken n us.
Hyvi nvo ntia ue tulee uon nol isesti ensisijaisesti hyödyntämään
omassa toiminnassaan omistamiaan rakennuksia. Näin ollen
sairaanhoitopiiri ei voi tehdä sellaista päätöstä tilojen
hyödyntämisestä jatkossa, mikä ei ole heidän omassa
päätösvallassaan. Hyvinvointialue päättää itse tilojensa käytöstä
Hyvi nvoi ntial ue tu lee hyvin kin todennäköisesti ta rvitsemaan
kyseisiä tiloja tulevassa toiminnassaan.
i
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HUMPPILAN KUNNAN OMISTAJAOHJAUS KANTA-HAMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN
POISTOSUUNNITELMASTA
Khall 306
(jatkoa)

S

Konsultin aineiston pohjalta on helppo päätellä, että suunnitelma
on laadittu ainakin osin tarkoitushakuisestija hyvin
kapeakatseisesti vain sairaan ho itopi rin o man toimin na n
näkökulmasta. Päätöksentekijä kyseisten tilojen tulevasta
käytöstä ei kuitenkaan ole nykyinen sairaanhoitopiiri, vaan tuleva
hyvinvointialue. Valmistelussa ei myöskään ole millään muotoa
otettu huomioon tiloille ja alueelle ulkopuolista muuta käyttöä.
Näin ollen tulee näytetyksi toteen, että poistosuunnitelmasta ei voi
päättää ennen kuin on selvitetty aidosti tilojen jatkokäyttö.
Jatkokäyttöä ei taas voi realistisesti selvittää kuusi vuotta ennen
tilojen tyhjentymistä.
i

Kuntien talouden kestävyyden kannalta on syytä korostaa sitä,
että kuntayhtymän tulee erillisenä projektina, ennen poistoohjelmasta päättämistä, tarkistaa omistuksessaan olevien maaalueiden tasearvot ja käydä läpi niiden uudelleenarvostamisen
hyodyntäminen nyt esitetyssä poistoasiassa.
Poistosuunnitelman muutos nyt esitetyllä tavalla nostaa kuntien
sote-kustan nu ksia hyvi nvointial ueen rahoitu kseen vai kuttavina
aske ntavuosi na 2021 -2022. N ä mä kusta n n u kset hyöd yttävät
hyvi nvointial ueen rahoitusta, mutta heikentävät pysyvästi kuntien
valtionosu uksia. Valtionosuu ksi n ittyvä n pysyvän
m u utosrajo ittimen m ukaisesti ku nta menettää valtionosu u ksiaan
60% siitä summasta, minkä verran kunnan siirtyvät menot
ylimääräisesti kasvavat vuosina 2021 ja 2022. Koska
poistosuu nnitelman mu utoksen johdosta ku ntien si rtolaskel mien
menot kasvaisivat mainitun 3,7 milj. euroa, seuraisi siitä, että
Kanta-Hämeen ku ntien rahoitusasema heikkenisi pysyväsli 2,22
milj. euroa vuodessa nykyisestään.
I

i

Ii

i

n hallituksen 31 .3.2021 al lekirjoitetussa ja
hyväksytyssä vuoden 2020 tilinpäätöksessä ei ole tuotu esille
sairaa nhoitopi ri n raken n uksi n ittyviä poistosu unnitelman
muutoksia tai tulevia, mahdollisia suunniteltuja lisäpoistoja.
Sai raanhoitopi

i

ri

i

i

Ii

Kunnat ovat käytännössä maksaneet sairaalan jo kertaalleen.
Mikäli poistoja nyt kasvatetaan entisestään, joutuvat kunnat osin
maksamaan sai raalarakennukset kahteen kertaan.
Kirjanpitovelvol nen päättää itse siitä, m iten kirjanpitonsa hoitaa.
Siitä ei päätä tilintarkastajat, eikä konsultit. Kuntayhtymän
valtuusto lopulta päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä
ulkopuolisten lausunnosta huolimatta.
Ii
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HUMPPILAN KUNNAN OMISTAJAOHJAUS KANTA.HAMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN
POISTOSUUNNITELMASTA
Khall 306
(jatkoa)

S

Asian kuntataloudellinen merkitys huomioiden on kyseenlaista,
voiko kuntayhtymän hallitus päättää poistosuunnitelman
muutoksesta ylipäätään, vai olisiko oikeampi taho kuntayhtymän
valtuusto, joka edustaa sairaanhoitopiirin toimielimistä ainoana
omistajakuntiaan.

Valmistelija

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 7OO 4447
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, p. 044 7294 881

Päätösehdotus

Kj

: Kun nan hallitus päättää antaa om istajaohjau ksena KantaHämeen sairaanhoitopiirille seuraavan lausunnon:
1. ennen poistosuunnitelman hyväksymistä suunnitelma
raken nusten jatko käyttömahdollisuuksista kai kkien raken n usten
osalta on oltava valmis ja suunnittelussa tulee huomioida
seuraavaa:
- koko hyvinvointialue ja sen tulevat toiminnot sekä
Ahveniston alueen mahdollisuudet Assi-sairaalaa
laajempana hyvinvointi keskittymänä

2. kuntakentän va kiintunut tapa tarkastella tilapäisesti tyhjilleen
jäävien tilojen tasearvoja
- aikataulu jatkokäytön realistiselle arvioinnille tulee
siirtää lähemmäksi uuden sairaalan valmistumista
3. sairaanhoitopiiri tekee omistamiensa maa-alueiden
arvota rkastel u n ja hyödyntää ma hdollisen arvon korotu ksen
poistoasian ratkaisemisessa
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että asian merkittävyyden johdosta
poistosu u nn itelmasta tulisi päättää sairaan hoitopi rin valtuustossa
hallituksen sijasta.
i

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

n

i

miki rja i met

Kokouspvm

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS
LAUSU NTO HAM EEN ELY.KESKU KSE LLE TU
HALLI NTOPAKKOHAKEMU KSESTA

Tekn. ltk 1 19
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LIVOIMAHAN KETTA KOSKEVASTA

Hämeen ElY-keskus pyytää 29.9.2021 päivätyllä kirjeellä
H um ppilan ku n nan ympäristönsuojel uviranomaiselta lausu ntoa
koskien 1 4.9.2021 Etelä-Suomen al ueha ntovi rastolle toim itettua
ja al uehal ntoviraston Hämeen ElY-kesku kselle si rtämää
ym pä ristönsuojel u lain (527 I 201 4) 1 86 $ : n m ukaista
hallintopakkohakem usta. Hakem us koskee ym päristönsuojel ulai n
175 $:n mukaisen määräyksen antamista ympäristöluvan
hakemiseksi llmatar Humppila-Urjala Oy:n tuulivoimahankkeelle.
Erityisesti pyydetään lausuntoa kunnan alueelle sijoittuvien
tu ulivoima loiden aiheuttamasta ma hdol isesta
naapu ru ussu hdelai n mukaisesta kohtuuttomasta rasituksesta ja
voimaloid en ym päristöluvanvaraisuudesta. Lausu ntoa pyydetään
29.10.2021 mennessä.

S

IIi

i

Ii

I

Hakemuksen mukaan tuulivoimahanke ei ilman ympäristölupaa
riittävällä taval la toteuta ympäristönsuojelulakia, sen noja lla
annettuja määräyksiä, jätelakia, terveydensuojelulakia eikä
sosiaali- ja terveysministeriön asetusta sisämelusta.
Tuulivoimaloista aiheutuisi naapuruussuhteista annetun lain
(2611920) 17 S 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta,
joten toimija tulisi näin ollen velvoittaa hakemaan ympäristölupaa
ympäristönsuojelulain 27 $:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti.
Syynä kohtuuttoman rasituksen syntymiseen olisivat melun,
tärinän ja vä kevai kutuksen aiheuttamat ympäristö haitat sekä
lisäksi tu rval isu usongel mat m m. jää n heittovaaran vuoksi.
Meluhaittojen osalta hakemuksessa todetaan hanketta koskevien
meluselvitysten olevan osin puutteelliset mm. lähtöarvojen osalta.
Lisäksi todetaan, että tuu livoi maloiden melum itta u ksissa o n
yleisesti saatu korkeampia melutasoja, kuin mallinnukset ovat
osoittaneet. Välkevaikutus on hakemuksen mukaan mallinnuksen
perusteel la ohjearvoja su urempi läh imm issä ki inteistöissä
Hal linto pakkohakem us li ittei neen on ko kouspykälän
oheismateriaalina.
I

I

Valmistelija

Ympäristötarkastaja llari Patamaa puh. (03) 4141 5324tai
ilari. patamaa(at)forssa.fi

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää antaa Hämeen ElY-keskukselle
seuraavan lausunnon:
Tuu livo i mapuisto n aiheuttamia ym päristö haittoja

ja vaikutuksia on

tarkasteltu jo laajasti WA-menettelyssä sekä
tuu ivoi maosayleiskaavan val m istel ussa. Osayleiskaava
suunniteltu siten, että kaavamääräysten mukaan
I

Pöytäki rjanta rkastaj ien

Hallitus

n
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LIVOIMAHAN KETTA KOS KEVASTA

S

toimittaessa vo malat eivät tarvitse erill istä
ympäristölupaa. Osayleiskaavaa saa myös kaavamääräyksen
mukaisesti käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.
i

Rakenteil la olevat vo i malat on katsottu raken n usl upavaiheessa
kaavan mukaisiksi. Tuulivoimaloiden roottorityyppi on vaihdettu
MRL 150 e $:n mukaisella
raken n usta rkastajan aloituskokou ksessa antama la
suostumuksella. Uuden roottorityypin aiheuttamista melu- ja
välkeha ito ista o n esitetty ma linn u kset, joiden perusteella
tuulivoimaloista ei aiheudu ennalta arvioiden kohtuutonta haittaa
naapureille. Rakennuslupavaiheessa voimaloille on myös
kaavamääräysten mukaisesti laad ittu turvallisu usselvitykset sekä
pyydetty pelastusviranomaisen lausunto.
I

I

Humppilan tekninen lautakunta katsoo, että hankkeesta esitetyt
selvitykset ovat ri ittävät ja tehty ym päristöm in isteriön ohjeistu ksen
m u kaisesti. Selvitysten perusteella tu ulivo malo iden to im in nasta
ei ennalta arvioiden aiheudu sellaista haittaa, minkä perusteella
hankkeelta tulisi vaatia ympäristölupaa. Hanke on Humppilan
tuu ivoimaosayleiskaavan määräysten mu kainen. Ympäristöha itat
on huomioitu tarvittavissa määrin jo kaavaa laadittaessa, eikä
näin ollen erilliselle ympäristöluvalle ole tarvetta.
i

I

Muutettu
päätösehdotus:

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
kun nanhallitus antaa Hämeen ElY-kesku kselle seu raavan
lausunnon:
Tuu ivoi mapu isto n aiheuttamia ym päristöhaittoja
I

ja vai kutu ksia on

tarkasteltu jo laajasti WA-menettelyssä sekä
maosayleiskaavan val mistelussa. Osayleiskaava o n
suunniteltu siten, että kaavamääräysten mukaan
to im ittaessa vo malat eivät tarvitse erillistä
ympäristölupaa. Osayleiskaavaa saa myös kaavamääräyksen
muka isesti käyttää raken n usl uva n myö ntä m isen perusteena.
tu ulivo

i

i

Rakentei la olevat vo malat on katsottu raken n usl upavaiheessa
kaavan mu ka isi ksi. Tuulivo maloiden roottorityyppi on vaihdettu
MRL 150 e $:n mukaisella
rakennustarkastajan aloituskokouksessa antamalla
suostumuksella. Uuden roottorityypin aiheuttamista melu- ja
väl kehaito ista on esitetty mallin n u kset, joiden perusteel la
I

i

i
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S

tuulivoimaloista ei aiheudu ennalta arvioiden kohtuutonta haittaa
naapureille. Rakennuslupavaiheessa voimaloille on myös
kaava määräysten m ukaisesti laad ittu tu rvallisuusselvitykset sekä
pyydetty pelastusviranomaisen lausunto.
Humppilan tekninen lautakunta katsoo, että hankkeesta esitetyt
selvitykset ovat ri ittävät ja tehty ym päristöm inisteriön ohjeistu ksen
mu kaisesti. Selvitysten perusteel la tuulivoi maloid en toim n nasta
ei ennalta arvioiden aiheudu sellaista haittaa, minkä perusteella
hankkeelta tulisi vaatia ympäristölupaa. Hanke on Humppilan
tu u livoi maosayleiskaavan määräysten mukai nen. Ympäristöhaitat
on huomioitu tarvittavissa määrin jo kaavaa laadittaessa, eikä
näin ollen erilliselle ympäristöluvalle ole tarvetta.
i

Päätös:

Juha Laaksonen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. Pykälän
käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Mika Paavilainen.

llari Patamaa poistui kokouksesta klo 18.42.
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Khall 307 $
Valmistelija

Ympäristötarkastaja llari Patamaa puh. (03) 4141 5324tai
la ri. patamaa(at)forssa.fi
Kj: Kunnanhallitus päättää antaa Hämeen ElY-keskukselle
seuraavan lausunnon:
Tuul ivo mapu iston a heuttamia ympäristöhaittoja ja vaikutu ksia on
tarkasteltu jo laajasti WA-menettelyssä sekä
tu u ivoimaosayleiskaavan val m istel ussa. Osayleiskaava on
suunniteltu siten, että kaavamääräysten mukaan
toimittaessa voimalat eivät tarvitse erillistä
ym pä ristöl u paa. Osayleisk aavaa saa myös kaavamääräyksen
m ukaisesti käyttää raken nusluvan myöntäm isen perusteena.
i

Päätösehdotus

i

i

I

Rakenteilla olevat voimalat on katsottu rakennuslupavaiheessa
kaavan mu kaisi ksi. Tuu livoi maloiden roottorityyppi on va hdettu
MRL 150 e $:n mukaisella
ra ke n n u sta rkastaja n a lo itu sko ko u ksessa anta ma la
suostumuksella. Uuden roottorityypin aiheuttamista melu- ja
väl kehaitoista on esitetty ma n n u kset, joiden perusteel la
tuulivoimaloista ei aiheudu ennalta arvioiden kohtuutonta haittaa
naapureille. Rakennuslupavaiheessa voimaloille on myös
i

I

IIi
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kaavamääräysten m u kaisesti laad ittu tu rva ll isu usselvitykset sekä
pyydetty pelastusviranomaisen lausunto.
Humppilan tekninen lautakunta katsoo, että hankkeesta esitetyt
selvitykset ovat ri ittävät ja tehty ympäristömi n isteriön ohjeistuksen
mu kaisesti. Selvitysten perusteella tuu ivoimaloid en toim nnasta
ei ennalta arvioiden aiheudu sellaista haittaa, minkä perusteella
hankkeelta tulisi vaatia ympäristölupaa. Hanke on Humppilan
tuu ivo imaosayleiskaavan määräysten mu kai nen. Ym päristö haitat
on huomioitu tarvittavissa määrin jo kaavaa laadittaessa, eikä
näin ollen erilliselle ympäristöluvalle ole tarvetta.
I

i

I

Juha Laaksonen poistui kokouksesta asianosaisjäävinä klo
19.55.

Käsittely:

Virpi Hautala poistui kokouksesta asianosaisjäävinä klo. 20.01.
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Juha Laaksonen palasi kokoukseen klo. 20.07.
Virpi Hautala palasi kokoukseen klo. 20.07.

Pöytäkirjantarkastaj ien
Hallitus
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KUNNANHALLITUS
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

kärä 308

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua taitäytäntöönpanoa.
Pykälät: 295,296,298, 299,302, 303, 304
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 $:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 293, 294,297 , 301, 305, 306, 307
HVaIL 3 $:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OI

KAISUVAATI

Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

M

USOHJ EET

Seuraaviin päätöksi in tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatim uksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Humppilan kunnanhallitus
Kisakuja 2
31640 Humppila

lät:293

297 301

307

oi kaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua
pöytäkirjan nähtävänäolopäivästä.
Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 8.11.2021. (7+14)

Tiedoksianto
asianosaiseller)

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Matias Penttinen
vs. Hallinto hta
Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 S)
annettu postin kuljetettavaksi, 9. 1 1.2021

Asianosainen

Matias Penttinen
vs. Halli
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Kokous 1812021

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

1.11.2021

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

johdosta annettu un päätökseen saa hakea m uutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin m
asianosainen sekä kunnan asen
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Oi kaisuvaatim uksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 (vaihde)
faksi 029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät: 300

Valitusaika
7+30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
7+30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Pykälä

Valitusaika 7+30 päivää

Valituskirja

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.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja
Pykälät
1):nimi,
ja
postiosoite
Valitusasiakirjat on toimitettava
Pykälät
osoite

postiosoite

Yksityiskohtainen oi kaisuvaatim usohje/val itusosoitus liitetään
otteeseen
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan
Lisätietoja

