
HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

KOKOUSPOYTAKIRJA
5t2021

KOKOUSAIKA
torstaina 17.6.2021 klo 18.33 - 19.57

KOKOUSPAIKKA Kirkonkulman koulu, liikuntasali
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä,
kuka toimi puheenjohtajana)

Ketola Marita, pj.
Seestie Hanne, lvpj.
Heikkilä Joonas, ll vpj
Ahola Kari, j.
Autio Minna, j.
Hirvioja Vesa-Pekka, j
Huhtanen Marko, j.
Koskinen Reetta, j.
Laaksonen Juha, j.
Mustonen Hannu, j.
Niinikoski Pekka, j.
Niininen Markku, j.
Ojanen Erkki, vj.
Perälä Eevastiina, j.
Reunanen Rami vj.
Romppainen Kaija, j.
Rouhiainen Jukka, j.
Seuranen Markus, j.
Suikkanen Aila, j.
SuikkiAira, j.

Poissa:
Kankare Janne, j
Nurmi Eeva, j.
Nikkanen Timo, i

MUUT LASNAOLIJAT
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, esittelijä
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA
PiMTÖSVALTAISUUS 39S

pÖwÄXIN.IAN TARKASTAMIN EN 40s

ASIAT JA VALITUSOSOITUS 41 -50 S

POYTAKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Marita Ketola Matias Penttinen

POYTAKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi
Pövtäkirian käsittelvlehdet on samalla varmistettu nimikiriaimillamme

Tarkastusaika
22.6.2021

Allekirjoitukset

Markku Niininen Hannu Mustonen

POYTAKIRJA
YLEISESTI
ruÄHrÄvÄruÄ

Aika ja paikka

24.6.2021 kunnan kotisivu illa
Virka-asema Allekirjoitus

vs. Hallintojohtaja
ilmoitustaulu nhoitaja Matias Penttinen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden val itseminen
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
Vuoden 2020 tilinpäätös
Henkilöstökertomus 2020
Ti I intarkastuskertom us, ti I in päätö ksen hyväksym inen ja
vastuuvapauden myöntäminen
Ta rkastuslautakun nan arvioi nti kertomus
Puolimatkan osayleiskaava

Valtuustoaloite aurinkopaneelien hankkimiseksi ja
ym päristöystäväll iseen säh köön sito utumiseksi H u m ppi lan
kunnan kiinteistöissä
Ko kouspal kkiot valtu ustokaudel le 2021 -2025
Muut asiat

Lainvoimainen valitusosoitus annetaan.

POYTA-
KIRJAN

ruÄHrÄvA-
NÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä
24.6.2021 kunnan kotisivuilla

PUHEEN.
JOHTAJA

Merk. Marita Ketola

JULKIPANO-
TODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
10.6.2021

Todistaa:

I lmoitustaulun hoitaia



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 17.6.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 39 $ Kunnanvaltuuston tyojärjestyksen mukaan kutsu kunnanval-
tuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen
kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle,
kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle ja samassa
ajassa kokouksesta annettava tieto julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla.

Kunnanvaltuusto päätti 17 .2.2021 kokouksessaan, että kunnan
ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne jatkossa
ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla sekä harkinnan mukaan
alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Mikäli erityislaissa on maininta julkipanomenettelystä ia
viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee julkiset kuulutukset
julkaista kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kunnan ilmoitukset
voidaan julkaista myös muiden kuntien kanssa yhteisesti.

Tästä kokouksesta on ilmoitettu kunnan kotisivuilla 10.6.2021.

Valtu uston ja kunna nhall ituksen jäsen i lle sekä ku n nanjohtaja I le
on kokouskutsu postitettu 10.6.2021 .

Kuntalain 103 S:n 1 mom. mukaan valtuusto on
päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta jäsenistä on
saapuvilla.

Päätös Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PöVTÄTI RJAN TARKASTAJ I E N JA ÄÄNTEN LAS KIJOI DEN VALITSEM I N EN

Kvalt 40 $ Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 4 $:n mukaan valtuuston
pöytäkirjat tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään
valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole
toisin päättänyt.

Pöytäkirjan tarkastajat voivat toimia myös ääntenlaskijoina

Pöytäkirja on tarkastettavana tiistaina 22.6.2021
kunnanvirastolla.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku
Niininen ja Hannu Mustonen.

Pöytäki rjantarkastaj ien n im i ki rja i met
Valtuusto

@
2



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 17.6.2021

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 512021
HUMPPILAN KUNNANVALTUUSTON NIMENHUUTO. JA ÄÄN ESrySLUETTELO

Aäntenlaskijat:

Pöytäkirjantarkastajien n i m i kirja i met
Valtuusto

3

Nimenhuuto kokouksen alussa asia asta asta

Nimi Läsnä Poissa "jaa" "ei" jaa" "ei" "jaa"

Ahola Kari X

Autio Minna X

Heikkilä Joonas X

Hirvioja Vesa-Pekka X

Huhtanen Marko X

Kankare Janne poissa, varalla Reunanen Rami

Ketola Marita X

Laaksonen Juha X

Mustonen Hannu X

Niinikoski Pekka X

Niininen Markku X

Nikkanen Timo X

Nurmi Eeva poissa, varalla Ojanen Erkki

Perälä Eevastiina X

Romppainen Kaija X

Rouhiainen Jukka x

Räsänen Reetta X

Seestie Hanne X

Seuranen Markus X

Suikkanen Aila X

SuikkiAira X



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Ehdotus:

Päätös

Kvalt 41 $
Liite 12

Päätös:

Pöytäki rjantarkastaj ien n i m iki rjai met
Valtuusto

Kuntalain 84 $:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja
vi ranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusil moitus johtotehtävistää n

sekä I uottamusto imistaa n el i n keinotoi mi ntaa harjoittavissa
yrityksissä ja m u issa yhteisöissä, merkittävästä varall isu udestaan
sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus-
ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvol I isu us ilmoittaa sidon naisu u ksista koskee kunnan hallitu ksen
ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (13211999) tarkoitettuja tehtäviä
hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan
p u h ee njo h talaa ja va ra p u h ee n jo htaj i a, ku n n a nj o h taiaa,
pormestaria ja apulaispormestaria sekä ku n nanhal I itu ksen ja

lautakunnan esittelijää. llmoitus on tehtävä kahden kuukauden
kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
i I mo itusvelvoll isu uden noud attamista ja saattaa i I moitu kset
valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.

Valtuusto on kokouksessaan 14.12.2017 S 78 merkinnyt
tiedokseen saadut sidonnaisuusilmoitukset, jonka jälkeen ne on
julkaistu kunnan nettisivuilla.

S idonna isuusi I moitu kset tu lee kerran vuodessa saattaa tiedoksi
valtuustolle.

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessaan 1.3.2021 S 6
päivitetyt sidonnaisuustiedot, jotka on julkaistu kunnan
nettisivuilla.

Ta rkastuslauta kunta saattaa hWäksytyt sido n naisuusi I moitu kset
valtuustolle tiedoksi

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Ku n nanvaltu usto merkitsi sido n na isu usi lmoitukset tiedo ksi
saaduksi.

@ 17.6.2021

4

2021
6S
1.3



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

VUODEN 2O2O TILINPÄÄTöS

Khall 106 S
29.3.2021
Liite 38

Pöytäkirjanta rkastajien n im i ki rjai met
Valtuusto

Kuntalain 113 - 1 15 pykälät käsittelevät kunnan tilinpäätöstä ja
toi m i ntakertomusta seuraavasti :

113 S
Tilinpäätös
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava
tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien
tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se
valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten
tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Ti I i npäätöksen alleki rjo ittavat kun nanhallituksen jäsenet sekä
kunnanjohtaja tai pormestari.

114 S
Konsernitilinpäätös
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee
laatia ja sisäl lyttää tilinpäätökseensä konsernitilin päätös.
Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan
tilinpäätös.

Ko nsern itil i n päätös laad itaan ko nsern iyhteisöjen taseid en ja
tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Ko nsern iti linpäätö kseen sisällytetään I isäksi konsernin
rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen
hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan
konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta
joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee
sisäl lyttää ti I i npäätökseensä ko nsern iti I i n päätöstä vastaavat
tiedot.

@ 17.6.2021

5



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

vuoDEN 2o2o rLrNpÄÄrös

Khall 106 S
29.3.2021
(jatkoa)

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös:

Pöytäki rja ntarkastaj ien n i mi ki rjaimet
Valtuusto

115 S
Toimintakertomus
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston
asetta m ien toim in nan ja talouden tavo itteid en toteutum isesta
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös
annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen
liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai
ku ntako nsernin taseesta, tu loslaskelmasta tai
rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio
todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen
valvo n nan ja riskien hal I i nnan järjestäm isestä ja keskeisistä
johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää,
to i mi ntakertomuksessa on esitettävä selvitys talo uden
tasapainotu ksen toteutum isesta tilikaudella sekä voimassa oleva n
ta loussu u nn itelman ri ittävyydestä talo uden tasapainottam iseksi.

Ku nnanhall itu ksen on toi m i nta kertom uksessa tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tilikauden ylijäämäksi muodostui 561 822,10 euroa
Vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjat ovat liitteenä 37.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1 ) valtuusto merkitsee tilinpäätöksen tietoonsa saaduksi
2) tilikauden 2020 tulos 561 822,10 euroa kirjataan yli-

/alijäämätilille.

Lisäksi kunnanhallitus päättää

3) allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka sisältää
konsernitaseen sekä

4) hyväksyä toimintakertomuksen ja
5) jättää tilit ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle ja

tarkastuslautaku nnal le.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

17.6.2021
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HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

VUODEN 2O2O TILINPÄÄTOS

Kvalt 42 $
Liite 13

Päätös:

Pöytäki rjantarkastajien nimiki rjaimet
Valtuusto

Kunnanvaltuusto
1) merkitsi tilinpäätöksen tietoonsa saaduksi ja
2) päätti, että tilikauden2O2O tulos 561 822,10 euroa kirjataan

yl i-lal ijäämätil i lle.

17.6.2021

7



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

HENKILÖSTöKERTOMUS 2O2O

Khall 147 S
10.5.2021
Liite 63

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös

Kvalt 43 $
Liite 14

Päätös:

Pöytä kirjanta rkastajien n i m iki rjai met
Valtuusto

Humppilan kunnassa laaditaan vuosittain erillinen
henkilöstökertomus. Henkllöstökertomus antaa tietoja mm.
hen ki löstön määrästä ja rakenteesta, hen kilöstökustan nu ksista,
hen ki löstö n ikääntymisestä, poissaoloista, lä htövai htuvu udesta ja
työhyvinvoi n n ista. Vuoden 2020 henkilöstö kertomus on liitteenä
63.

Yhte istyöto i m i ku nta käsittel i hen ki löstö ke rto m usta ko ko u ksessaan
26.4.2021.

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

Kj: Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2020 henkilöstökertomuksen
tietoonsa saaduksija päättää lähettää sen tiedoksi valtuustolle.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ku n na nvaltu usto merkitsi henkilöstökertomuksen tietoonsa
saaduksi.

@ 17.6.2021



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 17.6.2021

vuoDEN 2o2o l Lt NTARKAsTUS KERToM us, Tr LI N pÄÄröxs eru nwÄxsvM I N E N

JA VASTUUVAPAUOCru MYörurÄMIruCru

5S
17.5.2021 Kuntalain 125 $:n mukaan tilintarkastajien on annettava

va ltu ustol le kultaki n til ikaudelta kerto mus, jossa esitetään
tarkastu ksen tulo kset.

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 17 .5.2021
esittä nyt tilinpäätö ksen hyvä ksymistä ja vastu uvapauden
myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31J22020.

Ti I i nta rkastaja esittää kokouksessa tili ntarkastu ksen loppu rapo rtin
vuodelta 2020.

Ti I i npäätösasia kirjat on lähetetty ta rkastuslautakunna n jäsen i I le

tämän kokouskutsun yhteydessä.

Esitys Tarkastuslautakunta

1 . merkitsee tilintarkastajan selostuksen sekä tilintarkastus-
kertomu ksen tiedo kseen

2. saattaa ti I i ntarkastuskerto m uksen ku n na nvaltuustolle
tiedoksija

3. ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös
hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toi m iel i nten jäseni I le ja tehtäväal ueiden johtavil le
vi ran haltijoi I le (ti livelvol I iset) myön netään vastuuvapa us
tilikaudelta 1 .1 . - 31 .12.2020.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt 44 $
Liite 15

Päätös: Kunnanvaltuusto
1 ) merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi saaduksi
2) hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja
3) myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten

jäsen i I le ja tehtäväal ueid en johtavi I le vi ra n ha ltijoi I le
(tilivelvolliset) vastuuvapauden tilikaudelta 1 .1 . - 31 .12.2020

Pöytä ki rjantarkastajien n im ikirjai met
Valtuusto

@
I



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 17.6.2021

TARKASTUSLAUTAKU N NAN ARVIOI NTI KERTOMUS VUODELTA 2O2O

6S
17.5.2021

@

Päätösehdotus

Päätös:

Kvalt 45 $
Liite 16

Päätös:

Pöytäki rjantarkastajien n i m i ki rjaimet
Valtuusto

10

Tarkastuslautakun nalle on ai kaisemm in lähetetty pohjaksi vuoden
2019 arviointikertomus.

Ta rkastu s la uta ku nta o n työstä nyt a rvio i nti ke rto m ustaa n

kokouksis saan 7 .4.2021 ja 17 .5.2021

Tarkastuslautakunnan arviointikertom usl uonnos vuodelta 2020 on
esityslistan liitteenä.

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle arviointikertomuksen
vuodelta 2020.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Ku n nanvaltuusto merkitsi arvioi nti kertom u ksen tiedoksi saad uksi.
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11
PUOLIMATKAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

55 Kaavoitettava alue sijaitsee valtateiden 2 ia 9 risteyksen ja
Humppilan lasitehtaan välisellä alueella. Alueella risteävät 2
(Helsinki-Pori)- ja 9 (Turku-Tampere)-valtatiet ovat osa
valtakunnallista pääväyläverkkoa ja EU:n päätöksen mukaista
yleiseu rooppala ista kattavaa lii ken neverkkoa (tavoitevuosi 2050 ).
Humppilan kohdalla valtateillä kulkee pitkänmatkan ja seudullisen
liikenteen lisäksi paikallista liikennettä. Humppilan keskusta
sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä alueesta katsoen
eteläsuunnalla.

Osayleiskaavaehdotuksen mukaisen alueen 67,86 ha maankäyttö
jakautuu seuraavasti: asuinpientalojen alue AP 0,77 ha,
työpaikka-alue TP 39,95 ha, suojaviheralue EV 26,10 ha sekä
maa- ja metsätalousvaltainen alue M 1,04 ha. Kaavan mukaiset
työpaikka-alueet ovat uusia ja sijoittuvat valtatien 2 koillispuolelle.
Alueelle saa sijoittaa vähittäiskauppaa enintään 30 000 m2, ia
sijoitettava toiminto ei saa aiheuttaa ympäristöä häiritsevää
melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa.

Alueen liittymäjärjestelyjä koskien on laadittu
yleissuunn itel matasoinen al uevaraussu u n nitel ma, jon ka
yhteydessä on tarkasteltu alueen liittymäjärjestelyjä ja muita
tarvittavia aluevara u ksia. Alueva raussu u n nitelma käsitel lään
osayleiskaavoitu ksen yhteyd essä. Al uevaraussu u nn itel ma-
asiakirjat ovat liitteinä 53-55.

Osayleiskaavaehdotu kseen li ittyvät asiaki rjat ovat nähtävi llä

H u m ppi la n ku nnan kaavoitu ksen internet-sivu I la osoitteessa
https://wlvw.humppila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/ajankohtaiset-

kaavaV.

Valmistelija:

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Kunnanhallitus päättää

@

Khall 167 S
5.10.2020
Liite 49 eijulk.,
50, 51 ,52,53,54,

Päätös:

Pöytäki rja ntarkastajien n imi ki rja i met
Valtuusto

1 ) hyväksyä osayleiskaavaehdotuksen asetettavaksi julkisesti

nähtäville MRL 65 S ja MRA 19 $ mukaisesti;

1 ) pyytää osayleiskaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot; ja

2) että kunnan jäsenille sekä osallisille varataan tilaisuus esittää
mielipiteensä asiassa. Muistutus tulee toimittaa kunnalle
ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

PUOLIMATKAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Khall 11 $
11.1.2021
Liite 3 eijulk., 4, 5

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös:

Pöytäki rjanta rkastajien n i miki rja imet
Valtuusto

@ 17.6.2021

12

Puolimatkan osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
13.10. - 19.11.2020. Määräaikaan mennessä saapui kaksi lau-
suntoa (Hämeen ElY-keskus ja Hämeen liitto) sekä viisi
m u istutusta. Ehdotusvai heen viranomaisneuvottel u pidetti i n

14.12.2020.

Lausuntojen, mu istutusten ja vi ranomaisneuvottel un perusteella
osayleiskaavaehdotukseen on tehty seuraavat mu utokset:

- eritasoliittymä on lisätty kokonaisuudessaan mukaan
osayleiskaava-alueeseen ;

- valtatiet on osoitettu yleisen tien (LT) alueiksi;

suojaviheralueiden (EV) merkintöjä on supistettu;

kokoojakadut on osoitettu kokoojakadun (kk) merkinnöillä;

yhdystien (yt) merkinnät on poistettu;

mel untorjuntatarvemerki n nät on poistettu työ paikka-
alueilta;

tielinjaukset on muutettu yhtenäisiksi viivamerkinnöiksi; ja

- kaavamääräyksiin on lisätty kirjaukset'liikennealueiden
ti lanta rve ta rkentu u tiesuu nnitel ma n laad i nnan yhteyd essä'
ja 'uusien katujen linjaukset ja tilantarve tarkentuvat
asemakaavoituksen yhteydessä'.

MRA 32 $ mukaisesti 'jos kaavaehdotusta on olennaisesti
muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se
on asetettava uudelleen nähtäville. -'
Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan
osayleiskaavaehdotu ksen asetettavaksi u ud el leen j ul kisesti
nähtäville MRL 65 $ ja MRA 19 $ mukaisesti. Kunnan jäsenille
sekä osallisille varataan tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa.
Muistutus tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänä oloajan
päättymistä.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

PUOLIMATKAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Khall 164 S
24.5.2021
Liite 71 ,72,73,74,75
(eijulkinen),
76,77,78,79

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Pöytä ki rjantarkastajien n i miki rjai met
Valtuusto

t^]
W], 17.6.2021
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Puolimatkan osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
18.1. - 19.2.2021. Määräaikaan mennessä saapui kolme
lausuntoa (Hämeen ELY-keskus, Hämeenlinnan kaupunginmuseo
ja Hämeen li itto). Vi ranomaistyöneuvottelu pidettiin 5.5.2021 .

Lausu ntojen ja vi ranomaisneuvottel un perusteella
osayleiskaavaehdotu kseen on tehty seu raavat m u utokset:

- EV-alueita ja katualueita muutettiin;

- Valtatien 2 liikennealueen rajaus muutettiin
aluevaraussuunnitelman mukaiseksi ;

- Tekkalan eritasoliittymän rampitosoitettiin kaduiksi ja
suojaviheralueiksi (EV);

- meluntorjuntatarpeen merkintä Vt 2:n länsipuolisille EV-
alueille;

- TP-alueen määräyksen tarkentaminen (mahdollistaa
liikenneaseman ja polttoainejakelun sijoittumisen alueelle);

- Vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlasketun pinta-alan
tarkistaminen (yhteensä 10 000 krs-m2 seudullisesti
merkittäviä, matkai lua pa lvelevia vähittäiskaupan
suuryksiköitä); ja

- kaavaselostuksen ja vaikutusten arvioinnin täydentäminen.

M u utosten jäl keen Puol imatkan osayleiskaavaehdotu ksen
mukaisen alueen 82,14 ha maankäyttö jakautuu seuraavasti:
asuinpientalojen alue AP 0,76 ha, työpaikka-alue TP 39,50 ha,
suojaviheralue EV 13,39 ha, maa- ja metsätalousvaltainen alue M
1,44ha sekä maantien alue LT 27,O4 ha. Alueelle saa sijoittaa
seud ul I isesti merkittäviä, matkai lua palvelevia väh ittäiska upan
suuryksiköitä yhteensä 1 0 000 kerrosalaneliömetriä, josta

enintään 2 000 kerrosalaneliömetriä saa olla
päivittäistavarakauppaa. Sijoitettava toiminto ei saa aiheuttaa
ympäristöä häiritsevää melua, ilman pilaantumista tai muuta
haittaa.

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 7O2

Kj : Kun nanhallitus päättää esittää ku n nanvaltuustol le Puolimatkan
osayleiskaavaehdotuksen hyväksym istä.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

PUOLIMATKAN OSAYLEISKAAVAEH DOTUS

Kvalt 46 $
Liitteet 17 , 18, 19, 20, 21, 22 (ei julkinen), 23, 24, 25

Päätös:

Pöytä ki rjantarkastajien nimi kirja i met
Valtuusto

@ 17.6.2021
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Kun nanvaltu usto hyvä ksyi Puoli matkan osayleiskaavan



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 17.6.2021

VALTU USTOALOITE AURI NKOPANEELIEN HANKKIMISEKSI JA
YMPÄRlsrövsrÄvÄIuseeru sÄnxööN SITOUTUMISEKSI HUMPPILAN KUNNAN

KnNTErsrölssÄ

@
15

Khall 107 $
29.3.2021

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös:

Tekn. ltk 76 S

'19.5.2021
Liite 3

Päätösehdotus

Pöytä kirja ntarkastajie n n i miki rjaimet
Valtuusto

Minna Autio (vihr.) on kunnanvaltuuston kokouksessa 17.2'2021
teh nyt valtu ustoalo itteen koskien auri n ko paneel ien han kkim ista ja
ympäristöystävä I I iseen sähköö n sito utu mista H um ppi lan kunna n

kiinteistöissä.

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. O44 729 4881

Kj: Kunnanhallitus päättää valtuuttaa teknisen lautakunnan
valmistelemaan asiaa.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Ku n nan hal I itus o n ko kou ksessaan 1 07 Sl 29 .3.202 1 päättänyt
valtuuttaa tekn isen lautaku nnan val mistelemaan va ltu ustoa lo itetta
au ri nko paneel ien hankki miseksi ja ympä ristöystäväl I iseen

sähköön sitoutumiseksi Humppilan kunnan kiinteistöissä'

Tekninen johtaja:

Tekn inen lautakunta päättää antaa kunnanhal I ituksel le valtu utettu
Minna Aution valtuustoaloitteeseen koskien aurinkopaneelien
han kkim ista ja ym pä ristöystäväl I iseen säh köön sitoutum ista

Humppilan kunnan kiinteistöissä seuraavan vastauksen:

Humppilan kunnalla on yhteistyösopimus Veni Energia Oy:n

kanssa 31.12.2022 asti. Sopimuksen mukaisestiVeni Energia Oy
toimii asiantuntijana energianhankinnassa, kaupankäynnissä,
energiaseurannassa ja energialaskutuksessa sopimuskaudella.
Sähkön oston hankintasopimus on kilpailutettu keväällä 2020 ia
tekn i nen lautaku nta val itsi kokouksessaan 60$/ 1 5'4'2020
sähköntoimittajaksi Porvoon Energia Oy:n sopimuskaudelle
1.1.2021 - 31.12.2022. Sopimuskaudella sähkön hinta
muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin voimassaolevan
ku I utusennusteen m u kaan prosenttiosu u ksina tehdyistä
hinnankiinnityksistä. Hinta
määräytyy kiinnityshetkellä sopimuksen mukaisilla ehdoilla.

Humppilan kunnan vuosikulutusarvio on n. 1353 MWh sisältäen
KoY Humppilan kauppakulman rakennuksen vuosikulutusarvion
Vuosikulutusarvio ei sisällä kunnan tytäryhtiöiden hallinnassa
olevien rakennusten vuosikulutusarvioita.



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 17.6.2021

VALTUUSTOALOITE AURINKOPANEELIEN HANKKIMISEKSI JA 16

YMPÄRIsTöYSTÄVÄulseen sÄnxööN SITOUTUMISEKSI HUMPPILAN KUNNAN
KrtNTErsrörssÄ

Tekn. ltk 76 S
19.5.2021
(jatkoa) Tekninen lautakunta toteuttaa vuoden 2021 alkana selvityksen

aurinkopaneelien hankkimisesta kunnan kiinteistöihin. Tässä
yhteyd essä ka rto itetaan optimaaliset aurinkopaneel ien
sijoituspaikat ja selvitetään kustan n usvaikutukset.
Au ri n ko paneel ien ha nkkim isesta päätetään vuod en 2022
talousarvion yhteydessä.

Vuoden 2021 sähkönkulutusarvion m ukainen kustannus i I man
alkuperätakuuta on 145 900 euroa ja alkuperätakuun
lisäkustannusvaikutuksen vuodelle 2021 arvioidaan olevan n. 1,3

% (tuulisähkö).

1.1.2023 alkavan sopimuskauden sähkön oston
hankintasopimuksen kilpailuttamisessa huomioidaan ehto
ympä ristöystävä I I isesti tuotetun uusiutuvan säh kön han kin nasta

Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaan

Khall 176 $
7.6.2021

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Mari Honkonen, Tekninen johtaja, p. 050 364 8702

Kj: Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan selvityksen ja
2) esittää valtuustolle, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kvalt 47 $

Päätös: Kunnanvaltuusto totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirjantarkastajien n i m i ki rja i met
Valtuusto



HUMPPILAN KUNTA
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KOKOUSPALKKIOT VALTU USTOKAU DE LLE 2021-2025

Ku ntien va ltuustot päättävät I uottamushen kilö iden palkkiotasosta
yleensä kerran valtuustokaudessa ja muutokset astuvat voimaan
usei mmiten seu raavan valtuusto kaud en alussa.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447
Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. O44 7294 881

Kj: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle päivitetyn
palkkiosäännön hyväksymistä.

Käsittely: Aila Suikkanen esitti, että kokouspalkkioita ei korotettaisi, ja rahaa
käytettäisi i n u usien valtu utettujen kou I uttam iseen. Esitys rau kesi
kannattamattomana.

Vesa-Pekka H i rvioja esitti, että ko ko uspa I kkiot yhtenäistettäisi i n

60 € ja nuorisovaltuustolla 30 €. Lisäksi vuosipalkkiot ja
vaalilautakunnan, toimikunnan ja keskusvaalilautakunnan
palkkiot pysyisivät aiemmalla tasolla.

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kokouspalkkiot
yhtenäistetään 60 € ja nuorisovaltuustolla 30 €. Lisäksi
vuosipalkkiot ja vaalilautakunnan, -toimikunnan ja
keskusvaal i la uta ku n nan palkkiot pysyvät aiem mal la tasolla.

Kvalt 48 S
Liite 26

Päätös: Ku n nanva ltu usto päätti hyvä ksyä kokouspa I kkio id en
yhtenäistämisen 60 € ja nuorisovaltuustolla 30 €. Lisäksi
vuosipalkkiot ja vaalilautakunnan, -toimikunnan ja
keskusvaalilautakunnan palkkiot pysyvät aiemmalla tasolla

Pöytäki rjanta rkastaj ien n i m i ki rjai met
Valtuusto

@

Khall 181 $
7.6.202',1
Liite 94

Valmistelija

Päätösehdotus



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

MUUT ASIAT

Kvalt 49 $
Liite 27

Pöytäkirjantarkastajien n im i ki rjai met
Valtuusto

17.6.2021

M i nna Autio teki valtuustoaloitteen yhdenvertaisu uden
edistämisestä Humppilan kunnassa. Valtuustoaloite on liitteenä
27.

Valtuutettuja, jotka jättävät valtuuston tämän kauden lopuksi,
muistettiin.

@
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Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

Humppilan kunnanvaltuusto VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
17.6.2021

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Pykälä
50s

VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkiriaan
1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 $:n 1 momentissa

tarkoitetulle asianosaiselle.

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 S:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

41, 42(1), 43, 44(1), 45, 49

Hvall 3 $:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1

13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 (vaihde)
faksi 029 56 42269
hameenlinna. ao6oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät
42(2), 44(2,3), 46, 47, 48

Valitusaika
7+30 päivää

Pöytäkirjan
nähtäväksi
asettaminen

Pvm

24.6.2021
Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua pöytäkirjan

nähtävänäolopäivästä.
Tiedoksianto
asianosaisellel)

24.6.2021

Hallintovalitus, pykälät
Valitusaika

palvaa

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät valitusaika
30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista



Valituskiria Valitus tehdään kirjallisesti.
Val ituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta 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 omakätisestiallekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi,
kotikunta. Valituskirjelmässä on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle toimitetaan.

Valituskirjelmän
Iiitteet

Valituskirjelmään on liitteenä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä taijäljennökset
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen

ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittajan vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin

toim itettu virnaomaiselle
- asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan mitä laissa 586/1996

$ 21 säädetään.

Valitusasia-
kirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymisestä. Tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93)
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitus voidaan toimittaa hallinto-oikeuteen myös telekopiona faksi010 36 42269
tai sähköpostina hameenlinna.hao@oikeus.fi

Lisätietoja

Yksitviskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirianotteeseen

l) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkiriaa


