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KOKOUSPAIKKA Hvbridikokous, Teams ja Valtuustosali
SAAPUVILLA OLLEET
rÄsrNer
(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.
Nikkanen Timo, j.
Nurmi Eeva, j.
Perälä Eevastiina, j.
Reunanen Rami vj.
Romppainen Kaija, j.
Rouhiainen Jukka, j.
Seuranen Markus, j.
Suikkanen Aila, j.
Suikki Aira, j.

Poissa:
Kankare Janne, j

MUUT LÄSruÄOLUnr
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, esittelijä
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Mari Honkonen, tekninen johtaja
Anssi Lepistö, sivistysjohtaja-rehtori

Karoliina Kärkkäinen, Kehittämispäällikkö, FS HKY,
25 $ ajan
Hanna Aho, Hallintoylihoitaja, FSHKY, 25 S ajan

LAILLISUUS JA
PAATÖSVALTAISUUS 225

pöwÄrr ruAN TARKASTAM tN EN 23S

ASIAT JA VALITUSOSOITUS 24 -38 S

POYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Marita Ketola Matias Penttinen
pörrÄrtnlRru
TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi
Pövtäkirian käsittelylehdet on samalla varmisteftu nimikiriaimillamme

Tarkastusaika
25.5.2021

Allekirjoitukset

Juha Laaksonen Pekka Niinikoski
Aika ja paikka

26.5.2021 kunnan kotisivu il la
IRJA
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ruÄurÄvÄruÄ

AllekirjoitusVirka-asema

Matias Penttinen
vs. Hallintojohtaja
ilmoitustaulun
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytä kirjan tarkastajien ja äänten laskijo iden val itsem i nen
Va ltu usto n 1 . 5. kokou ksen pöytäkirjan tarkastam i nen
Hyvinvointikertomus
Viemäri laito ksen toim i nta-al ueen päivittäm i nen
Keskusvaali lautaku n nan varajäsenen n i meä minen
Valtuustoaloite ku n nanvaltu usto n kokouskutsujen i I moittamisesta
paikallislehdessä
Valtu ustoaloite H um ppi la n kunnan vi ra nhaltijapäätösten
julkaisemista
Valtu ustoaloite H um ppi lan ku n nan asia kirjojen julka isem isesta
Valtuustoaloite kestävän kehityksen budjetoinnista ja
ilmastovaikutusten arvioinnista
Valtu ustoaloite H u mppi lan kunnan ko uluku ljetussään nön
uudistamisesta
Va ltu ustoaloitteiden käsittelyti lan ne
Ku n na njohtajan kehityskeskustel u
Aloite Ku nnanjohtajan vi rkasu hteen koeaikapurka m iseksi

Maanvuokrasopimus Bestpark Oy: n kanssa
Kunnan omistamien KOy Koivuniityn, AsOy Kalliorinteen ja As
Oy Kal I io p u iston va ltio n kontto ri n la i nojen lyhen nyks et 2021 -22

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Lainvoimainen valitusosoitus annetaan

POYTA-
KIRJAN

ruÄHrÄvÄ-
NÄPITO

Ko kouksen tarkastettu pöytä ki rja, johon on I i itetty val itusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä
26.5.2021 kunnan kotisivuilla

PUHEEN-
JOHTAJA

Merk. Marita Ketola

JULKIPANO-
TODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
12.5.2021

Todistaa:

llmoitustaulunhoita
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KoKouKsEN LAllLtsuus JA PÄÄTösvalrnlsuus

Kvalt 22 $ Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 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 ja

viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee julkiset kuulutukset
julkaista kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kunnan ilmoitukset
voidaan julkaista myös muiden kuntien kanssa yhteisesti.

Tästä kokouksesta on ilmoitettu kunnan kotisivuilla 12-5.2021-

Va ltu uston ja ku nnanhal litu ksen jäsen i I le sekä ku n nanjohtaja I le

on kokouskutsu postitettu 12.5.2021 .

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

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kvalt 23 $ 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 25.5.2021
kunnanvirastolla.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ia ääntenlaskijoiksi valittiin Juha
Laaksonen ja Pekka Niinikoski.

Pöytäki rjantarkastajien n i m iki rja i met
Valtuusto

@
2

Päätös:

PöYTÄTI RJAN TARKASTAJ I EN .IN ÄÄruTEN LAS KIJOI DEN VALITSEMI N EN



Nimenhuuto kokouksen alussa asra asta asta

Nimi Läsnä Poissa

"jaa"

"ei" "jaa" "ei" "jaa ,rgi,

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 X

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 20.5.202',4

KU N NANVALTU USTON KOKOUS 412021
HUMPPILAN KU NNANVALTUUSTON NIMEN HUUTO. JA ÄÄN ESTYSLUETTELO

Aäntenlaskijat:

Pöytäki rjantarkastaj ien n im iki rjai met
Valtuusto

@
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HUMPPILAN KUNTA
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vALTUUsToN i.s. KoKouKsEN pövrÄrtRJAN TARKASTAMINEN

Kvalt 24 $
Liite 6

@
4

Valtuuston kokous 1.5. päättyi ennen pöytäkirjan tarkastajien
valintaa, joten Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti seuraava kokous
tarkastaa edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Kunnanvaltuusto tarkasti ja hyväksyi valtuuston 1.5. kokouksen
pöytäkirjan.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien n i m i kirjai met
Valtuusto
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FORSSAN SEUDUN HWINVOINTIKERTOMUKSEN VUOSIRAPORTTI 2019

Khall 223 S
14.12.2020
Liite 78, 79

@
5

FS H KY: n yhtymähallitus on 23.1 1 .2020 ko kouksessaan
hyväksynyt Forssa n seud u n hyvi nvoi ntikertomu ksen vuosi ra po rti n

2019 ja päättänyt lähettää vuosiraportin hyväksyttäväksi kuntiin.

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin
työväline. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus kuntalaisten
hyvinvoinnista ja terveydestä ja näihin vaikuttavista tekijöistä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä.
Käytännössä kyse on tehtävistä, joiden tavoitteena on
kuntalaisten hyvi nvo in n i n, terveyden ja toi m intakyvyn I isääm inen,
sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden
vahvistaminen. Näitä tehtäviä toteutetaan kunnan kaikilla
toimialoilla. Edistämällä hyvinvointia parannetaan kuntalaisten
elämänlaatua, lisätään työllisyyttä ja tuottavuutta ja hillitään
sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteistä työtä.
Kuntalaki (20151410) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja
terveydestä h uolehti misen keskeiseksi kun nan perustehtävä ksi.

Terveydenhuoltolain (132612010) tarkoitus on edistää ja ylläpitää
väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä
sosiaal ista turval I isu utta ja kaventaa väestöryh m ien vä I isiä
terveyseroja (2S). Kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä
ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin
sekä kunnan palveluissa toteutettu ja toimenpiteitä, joilla
vastataa n kunta laisten hyvi nvo i ntitarpeisi i n. Ku ntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on
raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on
kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi
hyvinvointikertomus (1 25).

Forssan seudun kunnat ovat valtuuttaneet FSHKY:n pitämään
ajan tasalla Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian
(nyk. hyvinvointikertomus). Forssan seudun
hyvi nvoi nti ku ntayhtymän perussopi mus määrittelee, että
ku nta laisten hyvi nvointita rpeisi i n vastaam ista varten
yhtymähallituksen tulee asettaa hyvinvointi- ja

tu rva I I isu usneuvottelu ku nta ( nyk. hyvinvoi ntivaliokunta ), johon
peruskun nat esittävät ed ustajiaan mu i lta hyvi nvoi nti i n vai kuttavi lta

toi m ialoi lta yhtymähal I itu ksen pyyn nön perusteel la.

Hyvi nvoi ntival iokunta val m istelee valtu ustoil le lai nsääd än nön
edellyttämät selvitykset jäsen ku ntien asu kkaiden el i nolosuhteista
ja hyvinvoinnista kerran valtuustokaudessa annettavan laajan
hyvinvointikertomuksen ja vuosittain lyhemmän raportin, jossa

Pöytäkirjantarkastajien n i m i ki rja i met
Valtuusto
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FORSSAN SEUDUN HWINVOINTIKERTOMUKSEN VUOSIRAPORTTI 2019

Khall 223 S
14.12.2020
(jatkoa)

6

Valmistelija

Päätösehdotus:

Pöytäki rja nta rkastaj ien n i m i ki rja i met
Valtuusto

pa i nopisteitä, tavoitteita ja to i men piteitä tarkastel laa n ja
pä ivitetää n ta rpeen m ukaa n. Hyvi nvoi nti kertom us val m istel laan
poikkihallinnollisesti.

Hyvinvointivaliokunnan jäseninä on kuntien luottamushenkilöitä ja

sivistystoi menjohtajat ja jäsen iä pol i isista, pelastuslaitoksesta,
KELA: sta, TEtoi m istosta, HAM K: sta, Lounais-Hämeen
koulutuskuntayhtymästä ja FSHKY:stä.

Hyvinvointikertomus on osa kunnan strategiatyötä sekä
talo usarvio- ja ku ntasuu n n ittel u prosessia ja kertomu ksen
valmistuminen ajoitetaan siten, että se palvelee vuosittaista
su u n n ittel usykl iä. Hyvi nvo i nti kertomuksen tarkoitus on myös
tuottaa seu rantatietoa o hjel m ien ja tehtyjen toimenpiteiden
vai kutu ksista eli hyvinvoi nti po I iti i kan o nn istu m isesta. Vuod en
2019 arvioinnin valmistumiseen vaikutti keväällä alkanut covidl9
pandemia.

Hyvinvointisuunnitelmassa on painopisteiksi vuosille 2019 - 2021

asetettu heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten
eriarvo isu uden vä hentä m i nen, syrjäytym isen tavoitta m i nen ja

syrjäytym isvaarassa olevien tavo ittam inen ja en na ltaeh käisyn
teemat kaikilla sektoreilla. Vuosiraportissa 2019 on tarkasteltu
keskeisiä ti lastotietoja asetettu i h i n tavoitteisi in nähd en (2 Väestön
hyvinvoinnin tila) ja arvioitu tavoitteissa etenemistä vuoden 2019
aikana (3 Hyvinvointisuunnitelman painopisteiden, tavoitteiden ja

toimenpiteiden arviointia).

Johtopäätöksissä ja toimenpide-ehdotuksissa (4) on tarkasteltu
asioita, joissa on edistytty ja kehitys on ollut suotuisaa ja asioita,
joissa on vielä käynnistämisen ja kehittämisen tarvetta.

Li itteenä seud u I I isen hyvinvoi nti kertom u ksen vuosiarvio i nti 20 1 I
ja vuosia rvioi nni n ti lastotiedot. Li itteet toim itetaa n va i n säh köisesti
suuren sivumäärän vuoksi.

Raija Virtanen, kehittämispäällikkö, FSHKY, p. 050 388 8842
Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. O44 729 4881

Kj: Kunnanhallitus päättää
1 .) merkitä seudullisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2019

tietoonsa saaduksi,
2.) pyVlää FS H KY: n keh ittäm ispääl I ikön esittelemään seud ul I isen

hyvi nvoi ntikertom uksen vuosi rapo rttia seu raavaan valtu usto n

kokoukseen ja
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FORSSAN SEUDUN HWINVOINTIKERTOMUKSEN VUOSIRAPORTTI 2019
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Khall 223 S
14.12.2020
(jatkoa)

Päätös

Kvalt 3 $
17.2.2021
Ltite 1,2

Päätös:

Kvalt 25 $
Liite 7,8

Päätös

Pöytäki rjantarkastajien n i m i ki rjai met
Valtuusto

3. ) esittää valtuusto lle seud u llisen hyvi nvointi kertomu ksen
vuosi ra porti n hyväksym istä.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteenä seud u I I isen hyvi nvointi kertom u ksen vuosiarvio inti 20 1 I
ja vuosiarvioinn i n ti lastotiedot. Li itteet toimitetaan vai n sähköisesti
suuren sivumäärän vuoksi.

Valtuustokäsittely siirretään myöhemmäksi, kunnes FSHKY:n
ed ustaja pääsee pai kalle esittelemään hyvi nvoi ntikertomusta'

Liitteenä seud u I I isen hyvinvointikertomuksen vuosia rviointi 201 I
ja vuosiarvio i n n i n tilastotiedot. Li itteet toim itetaan vai n säh köisesti
suuren sivumäärän vuoksi.

Ku n nanvaltu usto hyväksyi seud u I I isen hyvinvointi kertom u ksen
vuosiraportin.
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VI EMÄRI LAITOKSEN TOI M I NTA-ALU E EN PÄVITTÄM I N E N

Kunnan viemärilaitos on Vesihuoltolain 3 $ mukainen
vesihuoltolaitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan
hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuoltolain 7 $ mukaisesfi
' ku nn an al ueella vesih uoltolaitosten toimi nta-alueiden tu lee kattaa
a I u eet, j o i I I a ki i nte i stöi e n I i ittä m i n e n ve si h u o ltol a ito kse n
vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai
suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi'.

Nykyinen viemärilaitoksen toiminta-alue koostuu kolmesta
a I u e e sta ; Ke sku sta n to i m i nt a- a I u e e sta ( Kv alt 2 00 2), V e n äi än
toiminta-alueesta (Kvalt 201 0) ja Siirtoviemärin toiminta-alueesta
(Kvatt 2011).

V i e m ä ri I a ito kse n ru n kove rkko a e i o I e ta rko itu kse n m u ka i sta
rakentaa koko nykyiselle toi minta-al ueelle. V iemärilaitoksen tu lee
huolehtia vesihuollosta taloudellisesti ia asianmukaisesfi.
Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että rakentamis- ia
ylläpitokustannukset on mahdollista kattaa vesihuollosta
perittävitlä maksuilla. Nykyiseen toiminta-alueeseen sisältyy
alueita, joille ei ole kustannustehokkaasti mahdollista rakentaa
runkoverkkoa vaan rakentaminen ia ylläpito iäisivät
viemärilaitokselle tappiolliseksi. Vastaavasti nykyisen toiminta-
alueen ulkopuolelle on iätetty kiinteistöiä, iotka olisivat
k u sta n n u ste h o kka a sti I i itettävi s s ä v i e m ä ri I a ito kse n
runkoverkkoon.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:
Te k n i n e n I a utaku nta p äättä ä käy n n i stä ä vi e m ä ri I a ito kse n to i m i nta-
alueen päivittämisen.

Päätös: P äätetti i n eh dotu kse n m u ka an.

@
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Tekn. ltk 142 S
Liite 5
16.9.2020

Tekn. ltk 183 S
Liite 2
12.12.2020

Pöytäki rja ntarkastajien n i m i kirjai met
Valtuusto

V e s i h u o lto I aito kse n to i m i nta- a I u e e n h yv ä ksymlsesfä m ä ä rätä ä n
vesihuoltotain 8 $;ssä (681/2014). Vesihuoltolain I a$mukaisesfi
'tehdessään päätöksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
supisfamisesta kunnan on samalla päätettävä, miten vesihuolto
t u ru ata a n n i i I I ä I a ito kse n ve rko sto i h i n I i itetyi I I ä ki i nte i stö i I I ä, iotka
jäävät toiminta-alueen ulkopuolelle'. Toiminta-alue määrittää ne
alueet, jotka on saateftava viemärilaitoksen
j äteve siv i e m ä rive rko sto n p i i ri i n.
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VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA.ALUEEN PÄIVITTÄMINEN

Toiminta-alueen päivitetty karttaluonnos on liitteenä. Muut
to i m i nt a- a I u e e see n I i ittyv ät a si a ki ri at tu od aa n ko ko u kse e n
oheismateriaalina.

To i mi nta-al uee n päivitystyössä fa vottteeksi asetetti i n, että
j ätev e s iv i e m ä rive rko sto n rake nta m i s- i a y I I ä pito ku sta n n u kset o n

mahdottista vesihuollosta perittävillä maksuilla ia että edellä
m a i n ittuje n ku stan n u ste n katta m i se ksi pe rittäv ät m a ks ut
muodostuvat kohtuullisiksi ia tasapuolisiksi. Vesihuoltolain 7 $
mukaisesti'kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta'alueiden
tulee kattaa alueet, ioilla kiinteistöien liittäminen
vesih uoltolaitoksen vesijohtoon tai iätevesiviemäriin on tarpeen
toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi''

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää
1) asettaa viemärilaitoksen toiminta-alueen päivitetyn

ka fttal u on nokse n n ähtävi I le ;

2) pyytää luonnoksesta taruittavat lausunnot; ia

3) että alueen kiinteistöien omistaiille ia haltiioille varataan
tilaisu u s tulla ku ull u ksi.

Päätös: Tia Haavisto poistui kokouksesta klo 18.52.

Päätettiin ehdotuksen mukaan seuraavalla muutoksella: toiminta-
al ueen päivitettyyn karttal u on n oksee n li sätään P u oli m atkan al ue.

I

Päätösehdotus:

Tekn. ltk 28 S
Liite 4

Pöytä ki rjantarkastajien n i m i ki rjaimet
Valtuusto

Vie mä ri la itoksen toi minta-al ueen päivitetty karttal uon nos sekä
karttaselostus olivat yleisesti nähtävänä 23.12.2020 - 29.1'2021
kunnanvirastolla sekä sähköisesti
https://www. hum ppila.filasu m i nen-ja-ym paristo/vesi-ja-
jatevesihuolto/. Kuulutus julkaistiin Humppilan kunnan virallisella
ilmoitustaululla ja sähköisellä ilmoitustaululla.
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VI EMÄRI LAITOKS E N TOIM I NTA.ALU E EN PÄIVITTÄM I N EN
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Toiminta-alueen päivittämistä koskien määräajassa saapui neljä
(4) lausuntoa sekä yksi (1) muistutus. Lausunnon antoivat
H umppilan vesihuolto Oy, seud ullinen ympäristönsuojeluyksikkö,
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä sekä Hämeen ELY-
keskus.

Yhteenveto muistutuksesta ja lausunnoista tuodaan lautakuntaan
oheismateriaalina.

Hämeen ElY-keskus toteaa lausunnossaan mm seuraavaa:
'- ti lastol I isel la YKR-taaja ma-al ueel la on ku nnalla lähtö kohtaisesti
vesi h uol lon järjestäm isvelvol I isuus. Lisä ksi ELY-keskus toteaa,
että ti lastol I iselle YKR-taajama-al ueel le hyvä ksytyl lä toi m inta-
alueella on kiinteistöillä vesihuoltolain (11912001) 10 S mukainen
I i ittym isvelvollisu us laito ksen verkostoon. Ti lastol I isel la YKR-
taajama-a I ueella toi minta-al ueen su pistam ista tu lee siten arvioid a

erityisen huolellisesti. Kunnan hyväksyessä laitoksen
jätevesiviemäriverko n to i mi nta-a I ueen m u utosesityksen, on sen
vesihuoltolain 8 $ mukaan myös päätettävä, miten jätevesihuolto

turvataan to i m i nta-al ueen u I kopuolel la jätevesiviemäri i n jo
I i itetyi I lä ki i nteistöi I lä. ElY-katsoo, että toim i nta-a luetta
supistettaessa tulee kunnan ratkaista, kuinka toiminta-
al uerajau ksen u lko puolel le jäävien kiinteistöjen jätevesi h uo lto on
tarkoitus järjestää.' Lisäksi Hämeen ELY-keskus kiinnittää
lausunnossaan huomiota mm. Huhtaan alueeseen (Jokioistentien
koillispuoli) sekä Välimäentien, Karpintien ja Skönahteentien
alueisiin.

FSHKY:n lausunnossa todetaan mm., että kunnan on selvitettävä,
miten vesihuolto turvataan niillä laitoksen verkostoon liitetyillä
kiinteistöillä, jotka jäävät toiminta-alueen ulkopuolelle sekä '--

Suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä on erityisen tärkeätä
varmistua siitä, että vesihuollon kannalta tärkeät pohjavesialueet
on turvattu jätevesien aiheuttamalta pilaantumiselta. Osa
viemärilaitoksen to i m i nta-al ueesta on tärkei I lä l-l uoka n

pohjavesial ueil la (Ki rkko harj u ja H u hti). Pohjaveden
suojelemiseksi ja vedenoton turvaamiseksi viemärivesiä ei voida
käsitellä muuten kuin johtamalla ne verkostoon.'

Seudullisen ympäristönsuojelun lausunnossa kiinnitetään myös
huomiota Välimäentien, Karpintien ja Skönahteentien alueisiin.
Lisäksi lausunnossa todetaan mm.'--Seudullinen
ympäristönsuojelu katsoo, että pohjavesialueilla sijaitsevia
kiinteistöjä ei tule sisällyttää toiminta-alueeseen, ellei niille ole,
viemärilaitoksen taloudellinen tilanne huomioon ottaen,
mahdol I ista tarjota kon kreettista liittym ismahdol I isuutta pa ri n

vuoden kuluessa.--'

Pöytäkirjanta rkastajien n imiki rjai met
Valtuusto

@



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 20.5.2021

VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA.ALUEEN PÄIVITTÄMINEN
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Humppilan vesilaitoksen lausunnossa kiinnitetään huomiota
Jokioisten tien pohjoispuoleen, Välimäentien ja Skönahteentien
a I ueeseen sekä M urron ha rju nA/enäjän harjun a I ueeseen. Lisäksi
la usu nnossa todetaan m m. seu raavaa :'--Ki i nteistökohtaisten
jätevesijärjestelmien tulee kuitenkin vastata perustason
puhdistusvaatimusta, mikäli kiinteistö sijaitsee enintään 100 m
etäisyydellä vesistöstä kuten myös vedenhankintakäytössä
olevalla tai siihen soveltuvalla alueella.--'

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää
1) merkitä tiedoksi muistutuksesta ja lausunnoista tehdyn

yhteenvedon;

2) todeta, että Vesihuoltolain 7 $ mukaisesti 'kunnan alueella
vesi h uoltola itosten toim inta-a I ueiden tulee kattaa al ueet, jo i I la

ki i nteistöjen I iittäm i nen vesihuo ltolaito ksen vesijohtoon tai
jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun
yhdyskuntakehityksen vuoksi.' Vesihuoltolain 8 $ mukaisesti
'toiminta-alueen tulee olla sellainen, että 1) vesihuoltolaitos
kykenee h uolehti maan vastu u I laa n olevasta vesi h uollosta
taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja 2) vesihuollon
kustann usten kattam iseksi perittävät vesih uollon maksut
muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.'

Toiminta-alue-ehdotuksessa on huomioitu edellä olevan
mukaisesti mm. taloudellinen kannattavuus sekä olemassa
oleva ja suunniteltu jätevesiverkosto, ja siihen on sisällytetty
alueet, joilla viemäriin liittyminen ei muodostu kohtuuttomaksi
Viemärilaitos tarjoaa mahdollisuuden jätevesiverkostoon
liittymiseen myös toiminta-alueen ulkopuolisille kiinteistöille.

3) esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää esittää
valtu ustol le, että ku nnanvaltu usto hyväksyy viemäri laito ksen

to i m i nta-al ueen pä ivittä m isen I i itteenä olevan
karttaehdotu ksen mu kaisesti.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan

Khall 90 $
15.3.2021
Liite 33

Valmistelija Mari Honkonen, Tekninen johtaja, p. 050 364 8702

Pöytä ki rjantarkastajien nim i ki rjai met
Valtuusto

@

Päätösehdotus:
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Päätösehdotus:
Khall 90 $
(jatkoa)

VI EMÄRI LAITOKSEN TOI MI NTA.ALU EE N PÄVITTÄM I N EN

Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
hyväksyy viemärilaitoksen toiminta-alueen päivittä misen I iitteenä
olevan karttaehdotuksen mukaisesti.

Päätös HWäksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kvalt 26 $
Liite 9

Päätös Ku n na nvaltuusto hyvä ksyi viemäri laito ksen to i m inta-al ueen
päivittämisen karttaehdotuksen mukaisesti.

Pöytä kirja ntarkastajien nim iki rja i met
Valtuusto
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Khall 95 $
15.3.2021

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Kvalt 27 S

Päätös:

Pöytäki rjantarkastajien nim iki rjai met
Valtuusto

Keskusvaalilautakunnan 7 . varajäsenenä on Johanna Valtanen
(kesk.). Hän on kuitenkin kuntavaaleissa ehdolla, joten hänen

tilalleen tulee nimittää uusi varahenkilö.

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. 044 729 4881

Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

1 ) myöntää Johanna Valtaselle eron keskusvaalilautakunnan
varajäsenen paikalta ja

2) nimittää keskusvaalilautakunnan 7. varajäseneksi henkilön'

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kunnanvaltuusto päätti
1 ) myöntää Johanna Valtaselle eron keskusvaalilautakunnan

varajäsenen paikalta ja
2) olla valitsematta seitsemättä varajäsentä

keskusvaal i lautakuntaan.
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VALTUUSTOALOITE KUNNANVALTUUSTON KOKOUSKUTSUJEN
ILMOITTAMISESTA PAI KALLISLEHDESSÄ

Khall 108 $
29.3.2021 Aira Suikki (kok.) teki 1 1 .11.2020 valtuustoaloitteen

kun nanvaltuuston ko kouskutsujen i I mo ittam isesta
paikallislehdessä.

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös

Kvalt 28 S

Päätös:

Pöytäki rjantarkastaj ien n i m i ki rjai met
Valtuusto

14

Ku nnanvaltu uston 17 .3.2021 ko kou ksesta a I kaen kokouskutsut
ilmoitetaan Forssan Lehdessä hyvissä ajoin ennen valtuuston
kokousta.

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

Kj: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä vs. Hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi ja

2) esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun
käsitellyksi.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto

1) päätti merkitä vs. Hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi

la
2) totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
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JULKAISEMISESTA

@
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Khall 109 $
29.3.2021

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös:

Pöytäki rjanta rkastajien nim i kirjai met
Valtuusto

Pekka Niinikoski (Lainvalvojat) on tehnyt valtuustoaloitteen
1 1 .1 1 .2020 koskien ku n nan vi ran haltija päätösten ju lka isem ista

taannehtivasti 9. 1 0.2019 lähtien yleisessä tietoverkossa'

Kuntalain 140 $:ssä todetaan, että kunnan viranomaisen
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä, jos asianomainen
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kuntaliitto on antanut
suosituksen, jonka mukaan hyvään hallintotapaan, päätösten
läpinäkyvyyteen ja julkisen tarkastelun mahdollisuuteen kuuluu
vi ranhaltijapäätösten j ulkisu us ja julka isemi nen. Myös
m uutoksen haku kel po iset päätökset on julkaistava. Kunnissa,
joissa on käytössä asiakirjahallintaohjelma, julkaiseminen

tapahtu u automaattisesti.

H u m ppi lan ku n nassa täl lä hetkellä viranhaltijapäätökset
julkaistaan kunnan nettisivuilla siten, että toimistosihteeri lataa ne

sinne kunkin erikseen. Toimintatapa on ollut käytössä
järjestelmällisesti syksystä 2020 alkaen.
Asiaki rjahall intajä rjestel mä on täl lä hetkel lä tarjousvaiheessa ja se

tulee käyttöön Humppilan kunnassa vuoden 2021 aikana. Tämän
m uuto ksen jälkeen vi ran haltijapäätökset j ulka istaan
automaattisesti jä rjestelmä n toi mesta verkkosivui lla.

Vi ra n haltijapäätösten ju I kaiseminen takautuvasti 9. 1 0.20 1 I
lähtien, johon tämä valtuustoaloite ottaa myös kantaa, muodostaa
haasteen nykyisten henkilöstöresurssien vuoksi. Arkistojen
muuttaminen digitaalisiksi tulevaisuudessa mahdollistaisi myös
aiem pien vi ran haltijapäätösten ju lkaisem isen verkossa. Va in

paperilla olevat, vanhat viranhaltijapäätökset ovat tällä hetkellä
pyyn nöstä nähtävissä ku n nantalol la kun nantalon au kioloai koi na.

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. 044 729 4881

Kj: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä vs. Hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi
2) esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun

käsitellyksi.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti
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VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN KUNNAN VIRANHALTIJAPÄÄTöSTEN
JULKAISEMISESTA

@

Kvalt 29 $

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien n i m iki rjaimet
Valtuusto

16

Kunnanvaltuusto

1) päätti merkitä vs. Hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi
ja

2) totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
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VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN KUNNAN ASIAKIRJOJEN JULKAISEMISESTA

@
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Khall 1 10 $
29.3.2021

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös

Kvalt 30 $

Päätös:

Pöytäki rja ntarkastaj ien nim i ki rjai met
Valtuusto

Pekka Niinikoski (Lainvalvojat) on tehnyt valtuustoaloitteen
11 .11.2020 koskien kunnan asiakirjojen julkaisemista yleisessä

tietoverkossa.

Kuntalain 140 $:ssä todetaan, että "valtuuston, kunnanhallituksen
ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 $:n 1 momentissa
tarkoitetu n toim iel imen pöytäkirja sii hen I i itettyi ne
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään

tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei

salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu."

Humppilan kunnassa valtuuston pöytäkirjoja on julkaistu kunnan
nettisivu illa vuod esta 2O1 8, ku nnanha I litu ksen pöytäki rjoja
vuodesta 2016ja sivistys-, elämänlaatu- ja teknisen lautakunnan
pöytäkirjoja vuodest a 2016 alkaen. Tarkastuslautakunnan ja

keskusvaal i la utaku n nan pöytäki rjojen ju lka isem i nen aloitetaan
tammikuun alusta 2021 alkaen.

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p.044 729 4881

Kj: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä vs. Hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi
2) esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun

käsitellyksi.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kunnanvaltuusto

1) päätti merkitä vs. Hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi
ja

2) totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
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Khall 111 $
29.3.202',1

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Kvalt 31 $

Päätös:

Pöytäki rja nta rkastajien n i m i ki rja i met
Valtuusto

Minna Autio (vihr.) on tehnyt valtuustoaloitteen 25'9'2019
kestävän kehityksen budjetoinnista ja ilmastovaikutusten
arvioinnista.

Kestävän kehityksen ja ilmastonäkökohtien huomioiminen on

noussut viime vuosina myös kuntien päätöksenteon keskiöön
Humppilassa kestävään kehitykseen ja ilmastonäkökohtiin on

kiinnitetty huomiota ennen muuta kunnan pienen koon vuoksi
vähän.

Kestävän kehityksen ja ilmastonäkökohdat huomioon ottava
budjetointi sekä iltakoulu aiheista ovat toimia, joita on mahdollista
toteuttaa jo tämän vuoden aikana. llmastovaikutusten arviointi
sekä päästövähennysten ja ilmasto-ohjelmien tekeminen ovat
pidemmän aikavälin toimia, joita olisijärkevää ottaa osaksi
kuntastrategiatyötä sekä uuden valtuuston työskentelyä syksystä
2021 alkaen.

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p.044 729 4881

Kj: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä vs. Hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi
2) esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun

käsitellyksi.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kunnanvaltuusto

1) päätti merkitä vs. Hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi
p

2) totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi
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VALTU USTOALOITE H U M PPI LAN KU N NAN KOU LU KU LJ ETUSSÄÄII Nö Tt

UUDISTAMISESTA

20 S Sivi 2.3.2021

valmistelija: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö p.044 706 4412

Valtuutettu Aira Suikki on tehnyt valtuustoaloitteen Humppilan
kunnan koul uku ljetussäännön u ud istam iseksi valtuuston
koko u ksessa 8. 1 0.2020 . Va ltu ustoalo ite on seu raava :

Humppilan kunnan koulukuljetussääntö ei noudata
perusopetuslain 32 $:ssä esiopetuksessa olevien lasten
kuljetuksesta annettua säädöstä, eikä siinä ole
suurpetoperustetta.

Esitämme Humppilan kunnan kuljetussäännön päivittämistä
perusopetuslain 32 $:n mukaiseksi sekä Humppilan kunnan
ko u I u ku ljetussääntöön I isättävä ksi su urpeto peruste. Vaaral I isia

tieosuuksia arvioitaessa esitämme asiantuntijoina käytettävän
pai kal lisen riista hoitoyhd istyksen asiantuntem usta ja
pai kallistu ntem usta. Valtu ustoaloitteen on alleki rjoittan ut
yhdeksän muuta valtuutettua.

Liite 4 5ivi12.3.2021 S 21 Sivistyslautakunnan vastaus
valtuustoaloitteeseen on esityslistan liitteenä. Liite 5 5ivi12.3.2021

s21

S ivistysjohtaja-rehto ri Sivistyslautakunta päättää hyväksyä edelle olevan vastauksen
Aira Suikin ja yhdeksän muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen ja

esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

Khall 112 S
29.3.2021
Liite 39

Valmistelija Anssi Lepistö, sivistysjohtaja-rehtori, p. 044 706 4472

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1) merkitä tiedoksi liitteenä 39 olevan sivistyslautakunnan
vastauksen Aira Suikin ja yhdeksän muun valtuutetun
valtu ustoaloitteeseen ja

2) esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun
käsitellyksi.

Pöytäki rjantarkastajien n i mi kirja i met
Valtuusto
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VALTU USTOALOTTE H U M PPI LAN KU N NAN KOU LU KU LJ ETUsSÄÄtt ruöru

UUDISTAMISESTA

Khall 112 S
29.3.2021
(jatkoa)

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kvalt 32 $

Päätös: Kunnanvaltuusto

@
20

1) päätti merkitä sivistyslautakunnan vastauksen tiedoksi ja
2) totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirjantarkastajien ni m i kirjaimet
Valtuusto
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KASITTELYTI LAN NE
21

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain
maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle lista
valtu utettujen tekem istä ja kun nan hal I itu ksel le lä hetetyistä
aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä
ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin
toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Vuoden 2021 maaliskuun 29. päivänä seuraavien
valtuustoaloitteiden käsittely oli kesken:

Minna Autio (vihr.) teki 25.9.2019 valtuustoaloitteen kestävän
keh ityksen budjetoi n n ista ja i I mastova i kutusten a rvio inn ista.
Käsittely: Kunnanhallitus 9. 1 2.2019 lähetti aloitteen
ha I I i ntojohtajan val m isteltavaksi. Ku nnan hallitus 29.3. 2021,
aloitteen johdosta annetun selvityksen käsittely.

Aira Suikki (kok.) teki 8.10.2O2O valtuustoaloitteen Humppilan
ku n nan kou I u ku ljetussään nön u ud istam iseksi.
Käsittely: Kunnanhallitus 2.1 1 .2020 lähetti aloitteen
sivistysla utaku n nan val misteltava ksi. Ku n nanhal I itus 29. 3. 2021,
aloitteen johdosta annetun selvityksen käsittely.

Pekka N i i n i koski ( Lainva lvojat) teki 1 1 .1 1 .2020 valtu ustoaloitteen
Humppilan kunnan asiakirjojen julkaisemisesta.
Käsittely: Kunnanhallitus 30.1 1.2020 lähetti aloitteen
hal I intojohtajan va I m isteltavaksi. Ku nnan hall itus 29.3.2021,
aloitteen johdosta annetun selvityksen käsittely.

Pekka N iini koski (Lai nvalvojat) teki 1 I .1 1 .2020 valtu ustoa lo itteen
H u m ppila n ku nnan vi ranhaltijapäätösten ju lkaisemisesta.
Käsittely: Kunnanhallitus 30.1 1 .2020 lähetti aloitteen
hal I i ntojohtajan valmisteltavaksi. Kunnanhallitus 29.3.2021,
aloitteen johdosta annetun selvityksen käsittely.

Aira Suikki (kok.) teki 1 1.11.2020 valtuustoaloitteen Humppilan
ku n na nvaltu uston kokouskutsujen i I mo ittamisesta
paikallislehdessä.
Käsittely: Kunnanhallitus 30.1 1.2020 lähetti aloitteen
va I m isteltavaksi hal I i ntojohtajal le. Ku n nanha ll itus 29. 3. 2021,
aloitteen johdosta annetun selvityksen käsittely.

Vesa-Pekka Hirvioja (kok.) teki 9.1 2.2020 valtuustoaloitteen
kuntoportaiden rakentamisesta Humppilaan.
Käsittely: Tekn i nen lautaku nta 24.3.2021, alo itteen johdosta
annettu selvitys.

Pöytäki rja nta rkastajien n i m i ki rja i met
Valtuusto

tt
W],

Khall 1 13 S
29.3.2021
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Khall 1 13 S
29.3.2021
(jatkoa)

VALTU USTOALOITTEI DEN KASITTELYTILAN NE

Minna Autio (vihr.) teki 17.2.2021 valtuustoaloitteen
au ri n ko paneel ien hankki m ista ja ympäristöystävä I I iseen säh köön
sitoutumista Humppilan kunnan kiinteistöissä.
Käsittely: Kunnanhall itus 29. 3. 2021 ohiaa asian tekn isen
lautakunnan valmisteltavaksi.

Valmistelija: Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää hyväksyä valtuustoaloitteiden
käsittelytilannetta koskevan selvityksen ja lähettää sen
valtuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kvalt 33 $

Päätös: Ku n nanvaltu usto merkitsi va ltuustoalo itteiden käsittelyti lan netta
koskevan selvityksen tiedoksi.

Pöytäki rjantarkastajien n imiki rjaimet
Valtuusto
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KUNNANJOHTAJAN KEHIrySKESKUSTELU

Khall 135 S
19.4.2021

Päätösehdotus:

Päätös

Kvalt 34 $

Päätös:

Pöytäkirja ntarkastajien ni m i ki rjaimet
Valtuusto

Ku n nanjohtaja ja kunnan hallituksen puheenjohtaja pitivät
suusanal I iset esitykset käydystä keh ityskeskustelusta.

Ku n nanhal I ituksen puheenjohtaja : Kun nanhall itus päättää viedä
kunnanjohtajan keh ityskeskustelu n tu lo kset kun na nvaltu usto n

käsittelyyn.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan
keh ityskeskustelun tu lokset.

20.5.2021
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ALOITE KUNNANJOHTAJAN VIRKASUHTEEN KOEAIKAPURKAMISEKSI

Khall 140 S
26.4.2021
(Salainen, Julkl 24,1)
Liite 54,
55 (Salainen,
Julkl 24,1) Esittelytekstiä ei julkisteta (JulkL 24, 1)

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

Päätösehdotus:

Käsittely:

Päätös:

Kvalt 35 S
Liite 10,
11 (Salainen,
Julkl 24,11

Päätös

Pöytäki rjantarkastajien n i m i ki rjai met
Valtuusto

24

Khpj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että aloitteen
m u ka ista ku n na njohtaja n vi rkasu hteen päättämisprosessia ei

aloiteta.

Vesa-Pekka Hirvioja esitti, että valtuuston kokous kutsutaan
koolle lauantaiksi 1.5. ja tätä kokousta ennen järjestetään

iltakoulu valtuutetuille. Aira Suikkija Aila Suikkanen kannattivat
ehdotusta.

Kunnanhallitus äänesti Vesa-Pekka Hirviojan ja kunnanhallituksen
puheenjohtajan päätösehdotuksista. Vesa-Pekka Hirvioja, Aira
Suikki, Aila Suikkanen ja Markus Seuranen kannattivat Vesa-
Pekka Hirviojan esitystä. Jukka Rouhiainen, Reetta Koskinen ja

Kari Aho la kan nattivat kunnan ha I I itu ksen puheenjohtajan
päätösehdotusta.

Kunnanhallitus päätti äänin 4 -3, että kunnanvaltuusto kokoontuu
lauantaina 1.5. ja tätä kokousta ennen järjestetään iltakoulu
valtuutetuille.

Kari Ahola, Marita Ketola ja Hanne Seestie jättivät eriävän
mielipiteen kunnan hallintosäännön sivuuttamisen perusteella

Ku n nanva ltu usto merkitsi tiedoksi ku n na njohtajan virkasuhteen
koeaikapurkamisesta tehdyn aloitteen. Asiaa on käsitelty 1'5.
valtuuston iltakoulussa ja valtuustossa.

Vesa-Pekka Hirvioja esitti eriävän mielipiteen puheenvuoron
epäämisen perusteella.
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Humppilan kunnan strategisena tavoitteena on kunnan

elinvoimaisuuden kehittäminen sisältäen mm. matkailun ja

Lasitehtaan alueen kehittämisen. Lasitehtaan alue hyvien
I ii ken neyhteyksien varrella ta rjoaa ki n eri nomaisen ympäristön

matkailun kehittämiseen. Alkuvuoden 2021 aikana on käyty
neuvotteluja BestPark Oy:n kanssa yhteistyön aloittamisesta
kyseisellä alueella. BestPark Oy:n tavoitteena on rakentaa
Suomeen ja ulkomaille kymmeniä matkaparkkeja lähivuosien
aikana.

Toimintamalli perustuu siihen, että kunta vuokraa yhtiölle noin

5000m2:n maa-alueen. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi
1 2 kuukauden irtisanomisajalla.

Ku nta sitoutu u toteuttamaan vuokrattava lle määräa lal le tarvittavat
pohjatö iden maan raken n ustyöt sekä ku n na I I istekn i i kan, jotta

toiminta alueella voidaan käynnistää. Best Park Oy toteuttaa
vuokrattavalla alueella vaadittavat muut investoinnit ja hankkii

a I ueel le va rsi naista I i i ketoim intaa harjo ittavan
o peraattori n/yrittäjän. Toim i n nan al kuvai heessa BestPark Oy

toimii operaattorina itse niin kauan, kunnes liiketoimintaa
harjoittava toimija on valittu.

Kunta on selvittänyt alueen toimintavalmiuden mahdollistavien
maanraken n ustö iden ja ku nnal listekn iikan kustan nustasoa.
Alustava kustannusarvio investointitarpeesta on noin 30 000-45
000 euroa. Hanke pystytään rahoittamaan vuoden 2021

talousarvion investointiohjelman sisältä.

Khall 30 $
25.1.2021
Liite 14

Valmistelija:

Päätösehdotus

Pöytäkirjanta rkastajien n i m iki rjai met
Valtuusto

Mikäli kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan
vuokrasopi m u ksen, aloitetaan al ueella vaad ittavat
maan rakennustyöt mahdoll isi mman nopeasti ku n tarvittavat I uvat

ovat kunnossa. Kun alue on maapohjan osalta valmis, tekee

BestPa rk Oy al ueel le tarvittavat investoinnit. Alustavana
tavoitteena on, että BestPark-konseptin mukainen toiminta voisi

alkaa alueella jo kesällä 2021.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Kj: Kunnanhallitus päättää

1.) hyväksyä liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen ja

valtuuttaa kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen allekirjoittamaan sen.
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2.) hyväksyä, että BestPark Oy:lle vuokrattavalla alueella
aloitetaan toi m i n nan mahdo I I istam iseksi ta rvittavat
maanrakennus- ja kunnallistekniset työt.

Kunnanhallitus päätti

1.) hyväksyä liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen siten, että

vuokra lai nen vastaa sähköl i ittymän han ki nnasta ja

huoltorakennus sisältää saunan;

2.) valtuuttaa kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen allekirjoittamaan
sopimuksen;

3.) hyväksyä, että BestPark Oy:lle vuokrattavalla alueella
aloitetaa n to im in nan mahdol I istam iseksi tarvittavat
maanrakennus- ja kunnallistekniset työt.

Humppilan kunnan vuoden 2021 lalousarviossa Puolimatkan
alueen investointeihin on varattu miljoona euroa alueen infran ja

kad u n ra kentam iseen. Talousarvio n täytäntöön pano-ohjeessa on

määritelty, että kohdekohtaiset investoinnit ovat sitovia, ja näin

ollen koska matkaparkkihankkeessa osa investoinnista kohdentuu
tontin tasaamiseen, on tämä perusteltua huomioida talousarvion
ensimmäisessä muutoksessa ja varata ko. pohjatöihin 45 000
euroa.

Val m istelussa o leva ta lo usarvio m uutos tu lee kokonaisu udessaan
päätöksentekoon myöhemmin keväällä. Kuitenkin, jotta

Humppilan matkaparkki -hankkeen maansiirtotyöt voidaan
käynnistää mahdollisimman pian, on tarpeen huomioida ko.

investo i nti m uutos jo ennen talo usa rvio m u utosta.

r@l\wJv

Khall 30 S
25,1.2021
(jatkoa)

Päätös:

Khall 71 $
1.3.2021

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös:

Pöytäki rja ntarkastajien n i m i ki rjai met
Valtuusto

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 7064 447

Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
hyväksyy kyseisen 45 000 € suuruisen investointien muutoksen
ja, että siirto huomioidaan talousarvion 2021 ensimmäisessä
muutoksessa.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti
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Käsittely: Vesa-Pekka Hirvioja esitti, että asia palautetaan valmisteluun.
Aira Suikki ja Kaija Romppainen kannattivat Vesa-Pekka Hirviojan
esitystä.

Valtuuston puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Asia
lähtee uudelleenvalmisteluun, El ja kunnanvaltuusto jatkaa asian
käsittelyä JAA. Äänestyksessä El ääniä tuli 12 ja JAA ääniä 9.

Päätös Kunnanvaltuusto päätti palauttaa asian valmisteluun

@

Kvalt 17 $
17.3.2021

Khall 130 S
',19.4.2021

Valmistelija:

Päätösehdotus

Käsittely:

Päätös:

Pöytäki rja ntarkastaj ien n im i ki rja i met
Valtuusto

Ku nnanvaltu usto pa lautti asia n val m istel u un kokou ksessaan
17.3.2021, koska rahoitukseen haluttiin lisäselvitystä. Asiassa on
käyty keskustelua poliittisten päättäjien sekä Bestparkin kanssa.
Keskustelujen pohjalta on esiin noussut, että maansiirtotöihin
varattavaa summaa, 45 000 euroa, ei siirretä ns. Puolimatkan
alueen infrainvestoinneista, vaan se huomioidaan erillisenä
lisämäärärahana talousarviomuutoksessa.

Bestpark Oy on esittänyt suostumuksensa malliin, jossa
perusvuosivuokran (1200 euroa/vuosi) lisäksi he maksavat 20
vuotta 2000 euroa vuodessa lisämaksun (40 000 euroa) kunnalle

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. O44 7064 447

Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää
hyväksyä 45 000 euron investoinnin, joka huomioidaan vuoden
2021 1. talousarviomuutoksessa.

Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä aiemmin hyväksyttyyn
maanvuokrasopimukseen lisäyksen 2000€ vuosittaisesta
lisämaksusta 20 ensimmäisen vuoden ajalle.

Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Asia jätetään
pöydäl le so pi m usl uonnoksen viimeistelyä varten.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti
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Valmistelija:

Päätösehdotus:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 7OO 4447

Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää
hyväksyä 45 000 euron investoinnin, joka huomioidaan vuoden
2021 1. talousarviomuutoksessa.

Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä aiemmin hyväksyttyyn
maanvuokrasopimukseen lisäyksen 2000€ vuosittaisesta
lisämaksusta 20 ensimmäisen vuoden ajalle ja maininnan siitä,

että vuokralainen vastaa alueen liittymis- ja käyttömaksuista'

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kvalt 36 S Kunnanvaltuusto hyväksyi 45 000 euron investoinnin, joka
huomioidaan vuoden 2021 1. talousarviomuutoksessa'

Pöytäki rja nta rkastajien n i m i ki rjai met
Valtuusto
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Khall 151 $
10.5.2021
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KUNNAN OMISTAMIEN KOY KOIVUNIITYN, ASOY KALLIORINTEEN JA ASOY
KALLIOP U ISTON VALTION KONTTORI N LAI NOJ EN LYH EN NYKS ET 2021.22

@

Khall 150 $
10.5.2021

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Kvalt 37 $

Pöytäki rja ntarkastaj ien nim i ki rjai met
Valtuusto

29

Humppilan kunnan omistama KOy Koivuniitty tuhoutui tulipalossa
elo ku ussa 2020, Valtion ko ntto ri ta rvitsee kun nalta päätöksen, jolla

varmistetaan Ko ivuniityn lainojen lyhentäm i nen
maksusuunnitelman mukaan ajalta jolloin yhtiöllä ei ole tuloja.
Lisäksi on perusteltua varautua As Oy Kalliorinteen ja

Kalliopuiston lainoittamiseen, koska myöskään niiden maksukyky
omien lainojensa lyhentämiseen, ei ole riittävä.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Humppilan
kunta huolehtii omistamiensa yhtiöiden maksukyvystä antamalla
korotonta lainaa Koy Koivuniitylle 24 836,88 euroa, AsOy
Kalliorinteelle 20 000 euroa ja AsOy Kalliopuistolle 10 000 euroa
vuosi na 2021 -22 ka hden kym men vuoden takaisi n maksuaja lla.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kunnanvaltuusto päätti, että Humppilan kunta huolehtii
om istam iensa yhtiöiden maksukyvystä antamal la korotonta lai naa

Koy Koivuniitylle 24 836,88 euroa, AsOy Kalliorinteelle 20 000
euroa ja AsOy Kalliopuistolle 10 000 euroa vuosina 2021-22
kahdenkymmen vuoden takaisinmaksuajalla.



Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

Humppilan kunnanvaltuusto VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
20.5.2021

Pykälä
38S

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan

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

tarkoitetulle asianosaisel le.

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 $:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska

päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

28(1), 29(1), 30(1 ), 31(1 ), 32(1), 33, 34, 35

HvalL 3 $:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta

valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjall

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1

13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 (vaihde)
faksi 029 56 42269
hameenlinna. hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät

24, 25,26,27 , 28(2), 29(2),30(2), 31(2),32(2), 36,37

isella valituksella
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
7+30 päivää

Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Pvm

26.5.2021

Pöytäkirian
nähtäväksi
aseftaminen

Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus on tehtävä 30
Päätösten katsotaan yleisesti

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua pöytäkirjan

nähtävä ivästä
Tiedoksianto
asianosaisellel)

27.5.2021

Hallintoval itus, pykälät
Valitusaika

parvaa

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät valitusaika
30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaann ista



Valituskirja 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 omakätisesti allekirjoitettava.
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
liitteet

Valituskirjelmään on liitteenä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä taijäljennökset
- iodistus-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-
kiriojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen
Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin

val itusajan päättym istä
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 faksi 010 36 42269

tai sähköpostina hameenlinna.hao@oikeus.fi

Lisätietoja

Yks nen valitusosoitus liitetään anotteeseen

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaa


