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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 15. päivänä tammikuuta 2020 klo 18.00  

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Kisakuja 2 

§ LIITE KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2  Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 

3  Teknisen toimialueen laskujen hyväksyminen 

4  Teknisen lautakunnan kokoukset 

5  Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastus 

6 1 Humppilan Repo ry:n Siron ampumaradan ympäristölupapäätös  

7  Tiedoksi merkittävät asiat 

8  Viranhaltijapäätökset 

9  Teknisen hallinnon talouden seuranta 

10 2,3 Humppilan kunnan jätevesitaksan päivittäminen 

11  Osoitteenmuutos Kirkkotie 17 

12  Osoitteenmuutos Välimäentie 24 

13  Osoitteenmuutos Mäntymäentie 8 ja 15 

14  Osoitteenmuutos Koivuviidantie 4 

15  Osoitteenmuutos Palosuontie 8 

16  Osoitteenmuutos Ilolantie 1 ja 12 

17  Lehtokujan jätevesi- ja hulevesiverkoston korjaus 

18  Muut asiat 

  Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä 
 
22.1.2020 klo 9-15 Kunnanvirastolla 
22.1.2020 klo 12 alkaen internetsivuilla  
http://www.humppila.fi/kunta-ja-
hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/ 

PUHEENJOHTAJA  Merk. Juha Laaksonen 

JULKIPANO- 
TODISTUS 

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle  
08.01.2020 Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja 

http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 15. päivänä tammikuuta 2020 klo 18.00 – 19.32 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Kisakuja 2 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 
toimii puheenjohtajana) 

Lautakunta                                       

☒ Laaksonen Juha pj. 

☒ Nokkala Riitta vpj.  

☒ Nikkanen Timo j. 

☒ Kankare Janne j. 

☒ Ojanen Erkki j. 

☐ Prehti-Vedenpää Outi j.  

☐ Uusitalo Tanja j. 

Henkilökohtainen varajäsen 

☐ Kallioinen Pekka 

☐ Thynell Maarit 

☐ Nieminen Teuvo 

☐ Hirvioja Vesa-Pekka 

☐ Valtanen Johanna 

☒ Heikkilä Joonas 

☐ Romppainen Kaija 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

☒ Ahola Kari Khall. 

☒ Suikkanen Aila Khall.  

☒ Honkonen Mari, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä  

☐ Hyytiäinen Lauri, nuorisovaltuutettu 

Viljami Sundholm, nuorisovaltuutetun varajäsen 
Erja Klemelä, ympäristötarkastaja, poistui § 6 käsittelyn jälkeen 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

ASIAT 

 
   § 1 - 18 
    

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 

Tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta tai merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta. 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
 
 

           
 

Juha Laaksonen  
puheenjohtaja 

Mari Honkonen 
pöytäkirjanpitäjä 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.  
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.      

            
Allekirjoitukset                            Tarkastusaika       _ / _  __ 20___ 

Riitta Nokkala Timo Nikkanen 

PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ  

 
Aika ja paikka  
22.1.2020 klo 9.00 - 15.00 kunnanvirasto 

tekninen johtaja Mari Honkonen 



HUMPPILAN KUNTA   PÖYTÄKIRJA       3 (23) 
Tekninen lautakunta   15.1.2020 
       
  

 

_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                     Otteen 22.1.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta  

Nimikirjaimet                                                                                                                          oikeaksi todistaa 
  

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk 1 § Tekninen lautakunnan päätöksen 23.8.2017 51 § mukaan 

kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään 
sähköisenä. Kokouskutsu on mahdollista pyytää paperilla. Koska 
salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla 
yhteydellä, jaetaan ko. materiaali kokouksessa. 
 
Teknisen lautakunnan päätöksen 15.2.2012 3 §:n mukaan 
kokouskutsu lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä 
keskiviikkona. Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti tai postitettu 
8.1.2020 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja 
kunnanjohtajalle. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätös- 

                                       valtainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
 

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.  

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO 
 
Tekn. ltk 2 § Lautakunnan päätöksen 15.2.2012 4 §:n mukaan pöytäkirjat 

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

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka 
toimivat samalla ääntenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Timo 
Nikkanen ja Riitta Nokkala. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
keskiviikkona 22.1.2020 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 – 
15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 29.1.2020, 
jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 

Timo Nikkanen ja Riitta Nokkala. 
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TEKNISEN TOIMIALUEEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN 

 
 
Tekn. ltk 3 § Teknisen lautakunnan tulee vuosittain määrätä laskujen 

hyväksyjät taloussäännön toimeenpanoa koskevien ohjeiden 
mukaisesti. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta päättää määrätä vuoden 2020 laskujen 
hyväksyjäksi teknisen johtajan ja sijaiseksi rakennusmestarin, 
muu sijaisuusjärjestely kunnanhallituksen päätöksen khall 11 §/ 
7.1.2019 mukaan. 
 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 
 
Tekn. ltk 4 § Kunnan hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin pitää 

kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään 
paikassa. 
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo 
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimien jäsenistä 
tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 
 
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan 
kokouskutsun yhteydessä. 
 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-
oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Lautakunta on aikaisemman käytännön mukaan kokoontunut 
kuukauden kolmantena keskiviikkona klo 18.00. Kokouksia on 
jätetty pitämättä, jos asioita ei ole ollut riittävästi. Kokouskutsut on 
lähetetty viikkoa ennen kokousta. 
 

  
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Lautakunta päättää noudattaa aiempaa käytäntöä. 
 
 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 
 
  



HUMPPILAN KUNTA   PÖYTÄKIRJA       7 (23) 
Tekninen lautakunta   15.1.2020 
       
  

 

_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                     Otteen 22.1.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta  

Nimikirjaimet                                                                                                                          oikeaksi todistaa 
  

TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Tekn. ltk 5 §    Hallintosäännön 145 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan 

toimielimen päättämällä tavalla. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

1. Lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan siten, että 
tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua 
jäsentä. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti. 
 

2. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viikon kuluttua 
kokouksesta erikseen nimettynä aikana. Pöytäkirjan 
tarkastus on suoritettava ennen julkistamista. 

 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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HUMPPILAN REPO RY:N SIRON AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS  

Tekn. ltk 6 §  Humppilan Repo ry on toimittanut Humppilan  

Liite 1 ympäristönsuojeluviranomaiselle ulkona sijaitsevan Siron 

ampumaradan ympäristölupahakemuksen. Rata sijaitsee Huhdin 

kylässä kiinteistöllä Repola 103-401-1-1. 

Hakemuksesta on julkaistu kuulutus 14.10.-13.11.2019 
Humppilan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan ja Forssan 
kaupungin internetsivuilla sekä lähetetty tiedoksianto 
hakemuksesta rata-alueen ympäristön naapureille. Lisäksi on 
pyydetty lausunto Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä. 
Hakemukseen ei tullut yhtään muistutusta. 
Hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen lausunnossa esitetyt 
asiat on huomioitu lupapäätöksen lupamääräyksissä.  
 
Ampumarata-alue ei sijoitu tärkeälle pohjavesialueelle.  
Ampuradasta aiheutuvasta melusta ei ole tullut valituksia. 
Lupapäätöksessä on edellytetty, että toiminnanharjoittajan tulee 
mitata melutasoja, mikäli ammunnasta aiheutuvasta melusta 
koetaan aiheutuvan haittaa. Lisäksi maaperän sisältämiä 
haitallisia aineita pitää selvittää ja tutkia tarkemmin, mikäli radalla 
tehdään maarakennustöitä, tai maaperän aineksia siirrellään 
muualle, tai jos toiminta radalla päättyy. Toimenpiteistä tulee 
tehdä selvitys valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen 
toimenpiteisiin ryhtymistä. 
 
Radalla on pienoiskiväärirata, aseiden kohdistusrata sekä skeet- 
ja trap- haulikkoradat. 
 
Lupapäätöksessä on radan toiminta-ajoiksi esitetty hakemuksen 
mukaisesti 1.3.-31.10. välisenä aikana keskiviikkoisin klo 17.00 -
21.00 ja lauantaisin klo 10.00-15.00. Säännöllisen käyttöajan 
ulkopuolella 1.11.-28.2 radalla voidaan käydä tekemässä vain 
satunnaisia kiväärien kohdistusammuntoja ratamestarin luvalla. 

  
Valmistelija:   ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853 tai 

erja.klemela(at)forssa.fi 

 Tekninen lautakunta päättää myöntää Humppilan Repo ry:lle 

toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan ulkona sijaitsevalle 

Siron ampumaradalle kiinteistölle Repola 103-403-1-1 liitteenä 

olevassa lupapäätöksessä esitetyin lupamääräyksin. 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Menetellään yllä olevalla tavalla. 
 

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 

Tekn. ltk 7 §     
- Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 1.1.2020 

muuttuneista tiedoksianto- ja kuuluttamismenettelyistä 
 

- Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus 
31.12.2019 valvontatoimivallan siirrosta ELY-keskukselta 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (kolme eläinsuojaa). 

 

- Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta 
peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 9 § 
mukaisen ilmoituksen lannan tai lannoitevalmisteen 
aumavarastoinnista on toimittanut: 
Heikkilä Joni 19.12.2019 
Mäki Petri 16.12.2019 
 

- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 
13.1.2020 koskien Vitikan Urheiluautoilijat ry:n hakemusta 
maanteiden 13577 ja 13571 sulkemisesta 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi 
saaduksi. 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Tekn. ltk  8 §    Lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvan asian ottamisesta 

lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen 
puheenjohtaja tai esittelijä. Kunnan viranomaisen on ilmoitettava 
lautakunnalle päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan 
käsiteltäväksi. 

 
 Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden sekä 

rakennustarkastajan päätösluettelot ovat esityslistan 
oheisaineistona.  
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Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi teknisen 
lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset ja päättää, ettei 
yllämainittuja päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Tekninen lautakunta merkitsee rakennustarkastajan 
viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi. 
 
 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA 
 
Tekn. ltk  9 §     Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-marraskuu 2019 

tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 
toteutumavertailun tammi-marraskuulta 2019. 
 
 

Päätös:   Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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HUMPPILAN KUNNAN JÄTEVESITAKSAN PÄIVITTÄMINEN  
 
Tekn. ltk  10 § Tekninen lautakunta päätti muiden asioiden yhteydessä  
Liitteet 2 ja 3 kokouksessaan 18.9.2019, että tekninen lautakunta aloittaa 

viemärilaitoksen liittymätaksan valmistelun. 
 

Viemärilaitoksen taksa on päivitetty teknisen lautakunnan 
aloitteesta keväällä 2019. Kunnanhallitus on käsitellyt taksaa 
kokouksessaan § 39 / 4.2.2019 ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt 
taksan 9 § / 19.2.2019. Liittymistaksa on tullut voimaan 1.3.2019 
ja päivitetty käyttömaksu 1.5.2019 alkaen. 
 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan § 33 / 25.9.2019 
suunnitelman kunnan talouden tasapainottamiseksi. 
Suunnitelmaan on otettu yhtenä talouden 
tasapainottamistoimenpiteenä viemäriverkon runkoverkon 
laajentaminen koko toiminta-alueelle seuraavan viiden vuoden 
aikana. Talousarviossa 2020 esitetään viemärilaitoksen 
liittymismaksua tuloutettavaksi 30 000 e, mikä tarkoittaa nykyisellä 
taksalla n. 15 uutta liittymää. Suuri osa kiinteistöistä vaatii 
viemäriverkostoon liittyäkseen kiinteistöpumppaamon, jolloin 
liittymismaksua alennetaan 25 % taksan mukaisesta 
hinnoitteluista. 
 
Vesihuoltolain 10 § mukaisesti ’Vesihuollon ja huleveden 
viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä 
voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja 
kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto 
pääomalle.’ 
 
Perusmaksuilla katetaan mm. verkostojen ylläpito- ja 
hallinnointikustannukset ja kulutetusta vesimäärästä 
riippumattomat käyttömenot. 
 
Käyttömaksuilla katetaan jätevedenpuhdistuksen ja jäteveden 
siirtämisen kustannukset, kulutetusta vesimäärästä riippuvat 
kustannukset sekä osa ylläpito- ja saneerauskustannuksista. 
 
Liittymismaksuilla katetaan jätevesiverkostojen rakentamisen ja 
laajentamisen kustannukset. 

 
 
Esitys:  Tekninen johtaja: 
   

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn jätevesitaksan 
ja viemärilaitoksen yleiset sopimusehdot. 
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Päätös: Päätettiin, että lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn jätevesitaksan 
ja viemärilaitoksen yleiset sopimusehdot seuraavin muutoksin: 

 
- liittymismaksuja ei luokitella pinta-alaperusteisesti vapaa-ajan 

asuinrakennuksien sekä yhden asunnon ja kahden asunnon 
pientalojen kohdalla; ja 

- vapaa-ajan asuinrakennusten ja yhden asunnon pientalojen 
liittymismaksuksi määrättiin 2580 e + alv 24 % asemakaava- ja 
osayleiskaava-alueella sekä kaava-alueen ulkopuolella; ja 

- kahden asunnon pientalojen liittymismaksuksi määrättiin 4000 
e + alv 24 % asemakaava- ja osayleiskaava-alueella sekä 
kaava-alueen ulkopuolella; ja 

- maatalousrakennuksien ja eläinsuojien sekä teollisuuden ja 
kaivannaistoiminnan rakennuksien liittymismaksut 
hinnoitellaan erikseen. 

 

Viemärilaitoksen vuosityöohjelma tuodaan lautakunnan 

hyväksyttäväksi helmikuun kokoukseen. 
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OSOITTEENMUUTOS KIRKKOTIE 17  
 
Tekn. ltk 11 §    Kirkkotiellä sijaitsevan kiinteistön 103-402-6-114 Kirkko-Aho 

osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty  
Kantopiiri 3. 

 
Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja 
muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on 
tarpeellista oikaista. 
 

   
Valmistelija:  Tekninen sihteeri: 
 

Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-402-6-114 Kirkko-
Aho osoitteeksi Kirkkotie 17. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Menetellään yllä olevalla tavalla. 
 

 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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OSOITTEENMUUTOS VÄLIMÄENTIE 24  
 
Tekn. ltk 12 §    Välimäentiellä sijaitsevan kiinteistön 103-401-1-84 Saari 

osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty  
Kantopiiri 4. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa 
käytössä osoite Välimäentie 24 mm. vesilaskutuksessa.  

 
Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja 
muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on 
tarpeellista oikaista. 
 

   
Valmistelija:  Tekninen sihteeri: 
 

Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-401-1-84 Saari 
osoitteeksi Välimäentie 24. 
 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Menetellään yllä olevalla tavalla. 
 

 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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OSOITTEENMUUTOS MÄNTYMÄENTIE 8 JA 15  
 
Tekn. ltk 13 §    Mäntymäentiellä sijaitsevan kiinteistön 103-402-6-214 Varjola 

osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty  
Kantopiiri 1. 

 
Mäntymäentiellä sijaitsevan kiinteistön 103-402-6-144 Nurmela 
osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty  
Kantopiiri 1. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa 
käytössä osoite Mäntymäentie 15 mm. vesilaskutuksessa. 
 
Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja 
muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on 
tarpeellista oikaista. 
 

   
Valmistelija:  Tekninen sihteeri: 

 
1) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-402-6-214 

Varjola osoitteeksi Mäntymäentie 8. 
 

2) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-402-6-144 
Nurmela osoitteeksi Mäntymäentie 15. 

 
 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Menetellään yllä olevalla tavalla. 
 

 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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OSOITTEENMUUTOS KOIVUVIIDANTIE 4  
 
Tekn. ltk 14 §    Koivuviidantiellä sijaitsevan kiinteistön 103-402-9-16 Aaltola 

osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Kp 3. 
Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite 
Koivuviidantie 4 mm. vesilaskutuksessa.  

 
Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja 
muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on 
tarpeellista oikaista. 
 

   
Valmistelija:  Tekninen sihteeri: 
 

Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-402-9-16 Aaltola 
osoitteeksi Koivuviidantie 4. 
 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Menetellään yllä olevalla tavalla. 
 

 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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OSOITTEENMUUTOS PALOSUONTIE 8  
 
Tekn. ltk 15 §    Palosuontiellä sijaitsevan kiinteistön 103-402-6-464 Rauhala 

osoitteesta puuttuu osoitenumero. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut 
vakiintuneessa käytössä osoite Palosuontie 8 mm. 
vesilaskutuksessa. 

 
Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja 
muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on 
tarpeellista oikaista. 

   
Valmistelija:  Tekninen sihteeri: 
 

Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-402-6-464 Rauhala 
osoitteeksi Palosuontie 8. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Menetellään yllä olevalla tavalla. 
 

 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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OSOITTEENMUUTOS ILOLANTIE 1 ja 12 
 
Tekn. ltk 16 §    Ilolantiellä sijaitsevan kiinteistön 103-402-6-221 Pärri osoitteeksi 

Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Kp 3. Kiinteistöllä on 
kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite Ilolantie 1 mm. 
vesilaskutuksessa.  

 
 Ilolantiellä sijaitsevan kiinteistön 103-402-6-525 Kaarila 

osoitteesta puuttuu osoitenumero. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut 
vakiintuneessa käytössä osoite Ilolantie 12 mm. 
vesilaskutuksessa. 

 
Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja 
muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on 
tarpeellista oikaista. 
 

   
Valmistelija:  Tekninen sihteeri: 

1) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-402-6-221 Pärri 
osoitteeksi Ilolantie 1. 
 

2) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-402-6-525 
Kaarila osoitteeksi Ilolantie 12. 
 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Menetellään yllä olevalla tavalla. 
 

 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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LEHTOKUJAN JÄTEVESI- JA HULEVESIVERKOSTON KORJAUS 

Tekn.ltk.  116 § Lehtokujan jätevesiverkoston runkolinjan ja hulevesiverkoston  

30.10.2019  korjaustyö aloitetaan 10/2019. Jätevesiverkoston runkolinja on 

tietojärjestelmän mukaan betonia ja rakennettu arviolta 1960-70-

luvulla. Runkolinjan saneeraus tehdään tuntityönä ja 

kustannuksiin on varauduttu teknisen osaston vuoden 2019 

talousarviossa. Korjauksen yhteydessä vaihdetaan katuvalojen 

maakaapelointi uuteen kustannustehokkuuden vuoksi. 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa käyttää 

viemäriverkoston investointiin varattua rahaa Lehtokujan 

jätevesi- ja hulevesiverkoston korjaukseen. 

 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 

   --- --- --- 

 
Tekn. ltk 17 §    Lehtokujan jätevesiverkoston runkolinjan ja hulevesiverkoston 

korjaustyö toteutettiin ajalla 11-12/2019. Toteutuneet kustannukset 
olivat jätevesiverkoston ja hulevesiverkoston osalta 88614,33 e 
(alv 0%). Viemärirakentamiseen varattu investointimääräraha 
ylittyi siten 12180,83 e (alv 0%). Katuvalaistukseen kului 5000 e 
(alv 0%). Katuvalaistuksen osalta investointimääräraha ei ylittynyt. 

 
 Tekninen osasto on pystynyt säästämään muita vuodelle 2019 

varattuja investointimenomäärärahoja; esim. muiden kaavateiden 
rakentamiseen varatun investointimenon toteutuma on 13.1.2020 
47645,54 e (jäljellä 52354,46 e), Niittykujan asuntojen 
investointimenon toteutuma 30365,87 e (jäljellä 21631,13 e) ja 
Kirkonkulman ala-asteen investointimenon toteutuma 8959,00 e 
(jäljellä 34574,84 e). Ottaen huomioon teknisen osaston 
investointimenojen toteutumat, tekninen osasto pystyi 
säästämään vuodelle 2019 varatuista investointimäärärahoista 
82888,66 e (tilanne 13.1.2020). Hinnat ovat alv 0 %. 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus merkitsee tiedoksi investointimäärärahan 
ylittymisen muun viemärirakentamisen osalta. 
 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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MUUT ASIAT 

 

Tekn. ltk 18 §     - keskusteltiin rakennustietorekisterin päivittämisestä 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS  
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet  
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 
valmistelua tai täytäntöönpanoa:  
Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla:  
Pykälät 11, 12, 13, 14, 15, 16 
 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 

  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimus-
viranomainen 
 
Viranomainen, jolle 
oikaisuvaatimus 
tehdään, osoite ja 
postiosoite 

 

HUMPPILAN KUNTA  

Tekninen lautakunta 

Kisakuja 2  

31640 HUMPPILA 

 

Sähköpostiosoite:  
kirjaamo@humppila.fi 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen 
Pykälät 11, 12, 13, 14, 15, 16 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
hankintaoikaisu-vaatimuksen 

Pykälät  

 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun 
hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta 
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua. Asia voidaan myös saattaa 
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asianomainen voi 
tehdä hankintaa koskevasta asiasta hankintayksikölle 
oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen. 
Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa. 

 

Oikaisuvaatimus ja vaatimus hankintaoikaisusta on tehtävä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§).  
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 
(KuntaL 140§). Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN TUTKITTAVAKSI 

Valitus 
markkinaoikeudelle 
 
MARKKINAOIKEUS 
Käyntiosoite: 
Tuomioistuimet-talo, 
Radanrakentajantie 
5, 00520 Helsinki 
 
Postiosoite: 
Radanrakentajantie 
5, 00520 Helsinki 
 
Sähköposti: 
markkinaoikeus@ 
oikeus.fi 
 
Puhelinvaihde:  
029 56 43300 
Faksi: 029 564 3314  

 

 

Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden 
käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty 
julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tai sen nojalla 
annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai 
maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen 
vastaisesti. 

 

Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän 
kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä 
ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, 
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan 
lähettämisestä. 
 
Pykälät  

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle 
ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille 
markkinaoikeudessa. 

 

 

VALITUSOSOITUS 

Viranomainen 
 
HÄMEENLINNAN 
HALLINTO-OIKEUS 
                                                                                                                                                   
Postiosoite: 
Raatihuoneenkatu 1, 
13100 Hämeenlinna 
 
Käyntiosoite: 
Hämeenlinnan 
oikeustalo, Arvi 
Kariston katu 5, 
13100 Hämeenlinna 
 
Sähköpostiosoite: 
hameenlinna.hao@ 
oikeus.fi 
 
Puhelinnumero:  
029 56 42210 
(asiakaspalvelu) 
Faksi: 029 564 2269  

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea 
muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

Pykälät 6 

 

 

Valitusaika 30 päivää 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
 
 
 
 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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1) päätös, johon haetaan muutosta 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan 
nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa 
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen 
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 

1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 

2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan 
kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Oikeudenkäynti-
maksu 

Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuinmaksulakiin 
(1455/2015). 

   

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään 
pöytäkirjanotteeseen 

 
 

 


