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33 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Valmisteluteksti

Teknisen lautakunnan päätöksen 15.9.2021 105 § mukaan lautakunnan
kokouskutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti lautakunnan jäsenille sekä
muille läsnä- ja puheoikeuden omaaville viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu
on mahdollista pyytää paperilla. Koska salassa pidettäviä tietoja voidaan
lähettää vain suojatulla yhteydellä, jaetaan ko. materiaali kokouksessa.
Teknisen lautakunnan päätöksen 15.9.2021 105 §:n mukaan lautakunnan
kokouskutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti lautakunnan jäsenille sekä
muille läsnä- ja puheoikeuden omaaville viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu
on lähetetty sähköisesti tai postitettu 13.4.2022 teknisen lautakunnan
jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanvaltuuston
puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja
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34 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO

Valmisteluteksti

Lautakunnan päätöksen 15.9.2021 106 §:n mukaan pöytäkirjat tarkastetaan
siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua
pöytäkirjantarkastajaa.
Kuntalain 140 §:n toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen
jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleiseen tietoon
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä.
Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään
yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla
http://www.humppila.fi/kunta-jahallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/ kokouksesta
seuraavan viikon keskiviikkona klo 12.00 alkaen.

Päätösehdotus

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Reija Kaario ja
Marko Huhtanen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä keskiviikkona 27.4.2022
klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen
yleiseen tietoon 4.5.2022, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Käsittely

Puheenjohtaja teki päätösehdotuksen, että lautakunta päättää valita
pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat samalla
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hanne Seestie ja Marko
Huhtanen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä keskiviikkona 27.4.2022
klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen
yleiseen tietoon 4.5.2022, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös

Päätettiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirja
Julkinen
20.4.2022
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35 §

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Valmisteluteksti

- Khall 59§/14.3.2022 Kiinteistön 103-403-2-228, os. Asemantie 6, ostaminen
yhdellä eurolla
- Uudenmaan ELY-keskuksen päätös UUDELY/2739/2022 4.4.2022 maantien
tilapäinen sulkeminen, Humppila rallisprint - tapahtuman ajaksi
- Museoviraston päätös 5.4.2022 MV/76/02.05.02.00/2021
- Museoviraston päätös 7.4.2022 MV/463/02.05.02.04/2021
- Kirje 12.4.2022
- Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027 ja siihen
liittyvät pohjavesitoimenpiteet.
- Ympäristö- ja/tai maa-ainesluvan mukainen vuosiraportti 2021:
o Hämeen Kuljetus Oy, maa-ainestenotto Kangaskallion alue
o Asfalttikallio Oy, asfalltiasema Kangaskallio
o Männistö Mauri, maa-ainestenotto Mäkelä
o Stenberg Jari, maa-ainestenotto Ali-Kauppila
o Peab Industri Oy, maa-ainestenotto Murronharju, Metsä-Kaira ja Ollila
o Destia Oy, maa-ainestenotto Rappumäki
o Hämeen Kuljetus Oy, maa-ainestenotto Kangasrimmi
o Saha Esko, eläinsuoja
o Viipurin Turve ja Multatehdas Oy, Kaitasuon kuormitus- ja vesistötarkkailu
o Humppilan Kaukolämpö Oy, hiukkaspäästömittaukset 9.3.2022
- Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:n Kaitasuon turvetuotantoalueen raportti
vuodelta 2021
- Ympäristöministeriön tiedotus VN/2603/2021 tuulivoima-avustusten
hakuajasta 4.4. - 4.5.2022

Päätösehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi saaduiksi.

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
Ilari Patamaa liittyi kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 18.12.

Pöytäkirja
Julkinen
20.4.2022
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36 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Valmisteluteksti

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.

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.
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37 §

PÄÄTÖS HALLINTOPAKKOHAKEMUKSEEN KOSKIEN ILMATAR HUMPPILAURJALA OY:N TUULIVOIMAHANKKEEN YMPÄRISTÖLUVAN TARPEEN
HARKINTAA

Asianumero

D/38/11.01.00.01/2022

Valmisteluteksti

Useat yksityishenkilöt sekä Humppilan-Urjalan asuinympäristöyhdistys ry
(vireillepanijat) ovat asiamiehensä välityksellä 14.9.2021 toimittaneet EteläSuomen aluehallintovirastolle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen
hakemuksen, joka koskee Ilmatar Humppila-Urjala Oy:n (toiminnanharjoittaja)
tuulivoimahankkeen ympäristöluvan tarpeen harkintaa. Aluehallintovirasto on
siirtänyt asian Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
käsiteltäväksi. ELY-keskus on selvittänyt asiaa ja todennut, että hankkeen
Humppilassa ja Urjalassa sijaitsevien voimalaryhmien välillä ei ole
yhteisvaikutusta, ja näin ollen siirtänyt 23.12.2021 hakemuksen edelleen
käsiteltäväksi kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.
Hakemuksen sisältö
Hakemus on alun perin osoitettu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.
Hakemuksessa on esitetty tulkinta, jonka mukaan Humppilassa sijaitsevat
kolme voimalaa ja Urjalassa sijaitsevat kolme voimalaa muodostavat yhden
kokonaisuuden, jolloin toimivaltainen viranomainen olisi valtion viranomainen.
Hakemuksessa on esitetty, että viranomainen tekee ympäristönsuojelulain 27
§:n 2 momentin 3 kohdan mukaisen ympäristöluvan tarpeen harkinnan ja
päättää velvoittaa tuulivoimatoimijan hakemaan ympäristölupaa hankkeelle.
Hakemuksen mukaan tuulivoimahanke ei ilman ympäristölupaa riittävällä
tavalla toteuta ympäristönsuojelulakia, sen nojalla annettuja määräyksiä,
jätelakia, terveydensuojelulakia eikä sosiaali- ja terveysministeriön asetusta
sisämelusta. Tuulivoimaloista aiheutuisi naapuruussuhteista annetun lain
(26/1920) 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, joten toimija
tulisi näin ollen velvoittaa hakemaan ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 27
§:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti. Syynä kohtuuttoman rasituksen
syntymiseen olisivat melun, tärinän ja välkevaikutuksen aiheuttamat
ympäristöhaitat sekä lisäksi turvallisuusongelmat mm. jäänheittovaaran
vuoksi.
Hakemuksen tarkempien perustelujen mukaan tuulivoimalat sijoittuvat liian
lähelle asutusta. Tämän vuoksi toiminnasta aiheutuu ympäristöhaittoja, joiden
rajoittamiseksi ympäristölupa on tarpeen. Hakemuksessa on pääasiallisena
haittana esitetty ohjearvot ylittävä melu. Lisäksi haittoina on esitetty välke ja
tärinä, sekä lisäksi mainittu mahdollinen jäänheitto ja muita poikkeustilanteita.
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Hakemuksessa on esitetty, että tuulivoimaloiden melutasosta tehty mallinnus
on virheellinen. Mallinnuksen epätarkkuuteen on esitetty syiksi epävarmuus
käytettävästä lapatyypistä, lähtöarvona ei ole käytetty takuuarvoa,
merkityksellistä sykintää ei ole huomioitu, sisämelun toimenpiderajat saattavat
ylittyä heikommin eristetyissä rakennuksissa ja lisäksi tuulivoimamelun
ohjearvoja tiukemmat kaavamääräysten melurajat ylittyvät.
Välkkeen osalta on todettu, että vähintään viidellä asuinkiinteistöllä ylitetään
sallittu ohjearvo 8 tuntia vuodessa. Lisäksi on esitetty, että toiminnassa
huomioidaan myös voimaloiden aiheuttama tärinä.
Asiassa saatu selvitys
Hämeen ELY-keskus on osaltaan selvittänyt toiminnan luonteeseen ja
toimivaltaan liittyviä asioita, jotka on eritelty tarkemmin ELY-keskuksen
päätöksessä (HAMELY/1835/2021), jolla asia on siirretty toimivaltaiselle
viranomaiselle ja päätetty osittaisesta tutkimatta jättämisestä.
ELY-keskus on asiaan liittyen kuullut asianosaiset, pyytänyt lausunnot sekä
tehnyt hankealueelle maastokatselmuksen.
ELY-keskuksen päätöksen mukaan Humppilan ja Urjalan voimalaryhmien välillä
ei ole keskenään yhteisvaikutuksia, joten ympäristöluvanvaraisuus tulee
tarkastella voimalaryhmittäin erillisenä. Näin ollen toimivalta asiassa on
Humppilan ja Urjalan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla.
ELY-keskus on päätöksessä antanut hakemuksesta lausunnon, jossa on
tarkasteltu mm. saapuneen hakemuksen menettelytapaa sekä
tuulivoimaloiden aiheuttamaa rasitusta. Menettelytavasta ELY-keskus on
osaltaan katsonut, että hakemus tulisi käsitellä ympäristönsuojelulain 175 §:n
mukaisena hallintopakkoasiana.
Tuulivoimaloiden aiheuttamaa rasitusta koskien ELY-keskus on lausunut, että
Humppilan kunnan alueella sijaitsevien tuulivoimaloiden toiminta saattaa
aiheuttaa naapureille kohtuutonta rasitusta, joten toiminta on
ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla
ympäristöluvanvaraista. Kohtuutonta haittaa saattaisi aiheutua melusta ja
välkkeestä. Välkevaikutukselle ei ole kotimaista sääntelyä, jolloin sen
vaikutusta voidaan arvioida muiden maiden viitearvoihin perustuen.
Esimerkiksi Ruotsissa käytetty suositusarvo 8 tuntia vuodessa ylittyy ainakin
viiden rakennetun kiinteistön kohdalla. Melutasot ylittävät kaavamääräyksessä
määrätyn melutason osalla kiinteistöjä ja lisäksi melulaskennassa on
epävarmuustekijöitä liittyen laskennassa käytetyn lähtömelutason
luonteeseen, tuulivoimalan lapojen melua alentavaan vaikutukseen ja
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häiritsevien melukomponenttien esiintymiseen.
ELY-keskus on päätöksen lisäksi kehottanut toiminnanharjoittajaa hakemaan
ympäristölupaa Humppilassa sijaitsevalle kolmen tuulivoimalan
kokonaisuudelle.
Toiminnanharjoittaja on jättänyt kehotukseen selityksen, jossa on vastattu
esitettyihin mahdollisesti kohtuutonta haittaa aiheuttaviin melu- ja
välkevaikutuksiin.
Toiminnanharjoittaja on todennut, että melumallinnukseen ei liity esitettyjä
epävarmuustekijöitä. Tuulivoimaloissa käytetään sahalaitaisia siipiä, melutason
lähtöarvona on käytetty takuuarvoa ja mallinnus on muutenkin tehty olemassa
olevan ohjeistuksen mukaisesti. Liitteenä on esitetty mallinnuksen tekijän
lausunto, jonka mukaan lähtöarvona on käytetty standardin TS IEC 61400-14
mukaista melupäästön tunnusarvoa, joka edustaa turbiinityypin melupäästöä
95 % varmuudella.
Välkevaikutusten osalta toiminnanharjoittaja on esittänyt olemassa olevan
puuston vaikutuksen huomioivan mallinnuksen, ja todennut, ettei
nykytilanteessa suositusarvot ylity missään kiinteistöillä. Toiminnanharjoittaja
myös huomauttaa, etteivät ohjearvot vastaa raja-arvoja, eikä niiden ylityksen
perusteella voi päätellä, että kyseessä olisi naapuruussuhdelain 17 §:n 1
momentissa tarkoitettu kohtuuton rasitus.
Toiminnanharjoittaja on huomauttanut, että mallinnetut meluvaikutukset
edustavat pahinta mahdollista tilannetta, eivätkä ole luonteeltaan pysyviä,
kuten eivät ole myöskään välkevaikutukset.
Lisäksi toiminnanharjoittaja on arvioinut käytettävää menettelytapaa ja
todennut, että ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaista hallintopakkoa voidaan
soveltaa vain, kun lakia tai sen nojalla annettua asetusta tai määräystä on
rikottu. Näin ollen toiminnanharjoittajan näkemyksen mukaan hallintopakon
soveltaminen ennakolliseen arviointitilanteeseen edellyttää, että raja-arvoja
tultaisiin suurella todennäköisyydellä rikkomaan, tai selvitykset olisivat selvästi
puutteellisia.
Sovellettavasta menettelystä
Vireillepanijat ovat hakemuksessa esittäneet, että hakemusta ei tulisi käsitellä
ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisena hallintopakkohakemuksena, vaan
toiminnanharjoittaja tulisi ympäristönsuojelulain 27 §: 2 momentin nojalla
velvoittaa hakemaan ympäristölupaa. ELY-keskus on osaltaan tulkinnut
sovellettavaa menettelytapaa. Tulkinnan perustelut on esitetty tarkemmin ELY-
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keskuksen päätöksessä, jossa on todettu, että hakemus tulee käsitellä
ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisena hallintopakkohakemuksena.
Humppilan ympäristönsuojeluviranomainen toteaa lisäksi, että vaikka
vireillepanijat ovat toivoneet erilaista käsittelyä, hakemuksessa kuitenkin on
esitetty vaatimus velvoittaa toiminnanharjoittaja hakemaan ympäristölupaa ja
on muodoltaan siten hallintopakkohakemus. Käytännössä velvoittavan
määräyksen antaminen edellyttää hallintopakon käyttämistä. Näin ollen
hakemus on tulkittava ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaiseksi
hallintopakkohakemukseksi, josta voidaan antaa valituskelpoinen päätös.
Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat oleellisin osin oheismateriaalina.
Valmistelijat

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

Päätösehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää
1) hylätä hallintopakkohakemuksen aiheettomana; ja
2) kehottaa Ilmatar Humppila-Urjala Oy:tä hakemaan ympäristölupaa
Humppilan kunnassa kiinteistöllä 103-406-1-327 sijaitsevalle tuulivoimalalle
T1.
Päätös annetaan 27.4.2022.

Perustelut: Hakemuksen hylkääminen
Hallintopakkohakemuksessa on esitetty vaatimus velvoittaa
toiminnanharjoittaja hakemaan ympäristölupaa. Koska toiminta ei ole
tosiasiassa vielä käynnistynyt, ei asiassa ole tapahtunut ympäristönsuojelulain
rikkomista, joten siihen ei ole mahdollista antaa velvoittavia määräyksiä.
Vaasan hallinto-oikeus on mm. päätöksissään 16/0259/2 ja 16/0339/2
todennut, ettei vastaavanlaisissa tapauksissa toiminnanharjoittajaa ole voitu
velvoittaa hakemaan ympäristölupaa ennakkoon, eikä ympäristönsuojelulain
27 §:n 2 momentissa tarkoitetun tapauskohtaisen ympäristöluvan tarve ole
ylipäätään etukäteen ennen toiminnan aloittamista ratkaistavissa sitovasti
hallintopakkomenettelyssä muutoksenhakukelpoisella päätöksellä.
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Kehotus hakea ympäristölupaa
Ympäristönsuojeluviranomainen on hakemuksessa esitetyt asiat huomioiden
arvioinut tuulivoimahankkeen ympäristöluvanvaraisuutta. Asiassa on ollut
tutkittavana, saattaako suunnitellusta toiminnasta aiheutua kohtuutonta
haittaa naapureille. Hakemuksessa on esitetty melumallinnukseen liittyvinä
epäkohtina mm. seuraavat väittämät:
- Melutason lähtöarvo on matalamman melutason aiheuttavalle sahalaitaiselle
lapatyypille, mutta varmuutta käytettävästä lapatyypistä ei ole. Lähtöarvo tulisi
olla sileareunaisen lapatyypin arvo, joka on n. 3 dB suurempi
- lähtöarvona ei ole käytetty takuuarvoa, joten lähtöarvoon tulisi lisätä
sanktiona 2 dB ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti
- merkityksellistä sykintää ei ole huomioitu
- sisämelun toimenpiderajat saattavat ylittyä heikommin eristetyissä
rakennuksissa
- lisäksi tuulivoimamelun ohjearvoja tiukemmat kaavamääräysten melurajat
ylittyvät.
Tekninen lautakunta toteaa, että melumallinnus on tehty ohjeistuksen
mukaisesti, eikä siihen liity mainittuja epävarmuuksia. Toiminnanharjoittaja on
ilmoittanut, että voimaloissa käytetään sahalaitaista lapatyyppiä ja esittänyt
myös valokuvan asennusvaiheesta, josta tämä ilmenee. Melutason
lähtöarvona on käytetty valmistajan ilmoittamaa arvoa, joka on mallinnuksen
tekijän lausunnon mukaan standardin TS IEC 61400-14 mukainen melupäästön
tunnusarvo, joka edustaa turbiinityypin melupäästöä 95 % varmuudella.
Käytetty lähtöarvo on oppaan "Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014,
Tuulivoimaloiden melun mallintaminen" ohjeistuksen mukainen, jolloin 2 dB:n
lisäystä ei käytetä. Merkityksellisen sykinnän vaikutus sekä melun
impulssimaisuus oletetaan sisältyvän takuuarvoon, eikä niitä ohjeistuksen
mukaan huomioida. Mallinnuksessa on erikseen arvioitu melun
kapeakaistaisuutta, jota ei mallin mukaan ilmene. Mallinnuksen mukaan
myöskään sisämelun ohjearvot eivät ylity.
Kaavamääräyksissä on määritetty sallitut melutasot, jotka ovat osin tiukemmat
kuin tuulivoimamelun ohjearvoista annetussa asetuksessa (1107/2015).
Kaavamääräysten melurajat on määritetty ennen asetuksen voimaantuloa
perustuen tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoihin. Kaavamääräysten
melutasoja korkeammat melutasot on voitu esim. Hämeenlinnan hallintooikeuden päätöksen 21/0208/2 mukaan hyväksyä vähäisenä poikkeamisena
kaavamääräyksistä rakennusluvan yhteydessä, kun huomioidaan myöhemmin
voimaan tullut tuulivoimameluasetus.
Näin ollen tuulivoimaloiden toiminnasta ei ennakkoon arvioiden aiheudu
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sellaista meluhaittaa, joka saattaa aiheuttaa kohtuutonta rasitusta naapureille.
Välkkeen aiheuttamaa kohtuutonta haittaa on arvioitu tukeutuen oppaassa
"Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016, Tuulivoimarakentamisen suunnittelu"
annetun ohjeistuksen mukaisesti muiden maiden suosituksiin välkkeen
rajoittamisesta. Välkkeen suunnitteluohjearvojen voidaan katsoa olevan
sellaiset, että niiden alittuessa kohtuutonta haittaa ei varmuudella synny.
Kuitenkin, mikäli ohjearvot ylitetään tällaista varmuutta ei ole.
Välkemallinnuksen mukaisesti välkkeen määrä ylittää esim. Ruotsin (8 tuntia
vuodessa) ja Tanskan (10 tuntia vuodessa) suositusten rajat kahdessa
reseptoripisteessä. Reseptoripisteet sijaitsevat loma-asunnolla voimalaryhmän
koillispuolella ja asuinrakennuksella voimalaryhmän länsipuolella. Lisäksi
voimalaryhmän länsipuolella reseptoripisteen läheisyydessä on
karttatarkastelun perusteella kaksi asuinkiinteistöä, jotka osuvat 10-15 tunnin
vuotuisen välkkeen alueelle.
Loma-asunnon osalta välkevaikutus sijoittuu ajallisesti kokonaisuudessaan
syyskuun ja huhtikuun väliselle ajalle. Kun huomioidaan, että loma-asuntojen
käyttö keskittyy kesäkuukausille, ei välkkeestä katsota aiheutuvan kohtuutonta
haittaa kyseiselle kiinteistölle.
Voimalaryhmän itäpuolella oleville asuinrakennuksille kuitenkin mallinnuksen
perusteella saattaa aiheutua kohtuutonta haittaa, joten lupakynnys ylittyy.
Mallinnuksen perusteella välkkeen aiheuttaa ko. kiinteistöille suurimmalta osin
voimala T1. Näin ollen voimaloiden T2 ja T3 toiminnasta ei aiheudu
kohtuutonta haittaa naapureille. Oikeuskäytännössä (esim. KHO:2016:13) on
ympäristöluvanvaraisuuden tulkittu koskevan ainoastaan niitä yksittäisiä
voimaloita, jotka aiheuttavat mahdollisesti kohtuutonta haittaa aiheuttavat
rasitteet.
Koska tässä tapauksessa arvioidaan ympäristöluvanvaraisuutta tilanteessa,
jossa välkkeestä saattaa aiheutua kohtuutonta haittaa, ei puuston vaikutusta
voida huomioida. Vaikka tilanne olisikin tällä hetkellä sellainen, jossa puusto
estää välkkeen näkymisen suurelta osin, voi tilanne muuttua nopeastikin,
jolloin kohtuuttoman haitan syntymisen estämiseksi ympäristölupa on
tarpeen.
Hakemuksessa on kohtuutonta rasitusta esitetty syntyvän myös mm.
jäänheittovaaran, rikkoutumisvaaran tai tärinän vaikutuksesta. Jäänheitto ja
mahdollinen rikkoutuminen ym. vastaavat tapahtumat ovat hyvin harvinaisia ja
satunnaisia tapahtumia, eivätkä siten aiheuta naapuruussuhdelain
tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta. Tuulivoimaloista ei myöskään
lähtökohtaisesti aiheudu sellaista ennakoitavissa olevaa käytön aikaista
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tärinähaittaa, joka voisi olla perusteena ympäristöluvan tarpeelle. Nämä haitat
on mahdollista kuitenkin huomoioida ympäristöluvassa.
Käsittely

Juha Laaksonen jääväsi itsensä § 37 käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta klo
18.27. Reija Kaario toimi puheenjohtajana § 37 käsittelyn ajan.
Mika Paavilainen teki päätösehdotuksen:
Tekninen lautakunta päättää
1) hylätä hallintopakkohakemuksen aiheettomana; ja
2) velvoittaa Ilmatar Humppila-Urjala Oy:tä hakemaan ympäristölupaa
Humppilan kunnassa kiinteistöllä 103-406-1-327 sijaitsevalle tuulivoimalalle
T1.
Päätös annetaan 27.4.2022.

Perustelut: Hakemuksen hylkääminen
Hallintopakkohakemuksessa on esitetty vaatimus velvoittaa
toiminnanharjoittaja hakemaan ympäristölupaa. Koska toiminta ei ole
tosiasiassa vielä käynnistynyt, ei asiassa ole tapahtunut ympäristönsuojelulain
rikkomista, joten siihen ei ole mahdollista antaa velvoittavia määräyksiä.
Vaasan hallinto-oikeus on mm. päätöksissään 16/0259/2 ja 16/0339/2
todennut, ettei vastaavanlaisissa tapauksissa toiminnanharjoittajaa ole voitu
velvoittaa hakemaan ympäristölupaa ennakkoon, eikä ympäristönsuojelulain
27 §:n 2 momentissa tarkoitetun tapauskohtaisen ympäristöluvan tarve ole
ylipäätään etukäteen ennen toiminnan aloittamista ratkaistavissa sitovasti
hallintopakkomenettelyssä muutoksenhakukelpoisella päätöksellä.
Kehotus hakea ympäristölupaa
Ympäristönsuojeluviranomainen on hakemuksessa esitetyt asiat huomioiden
arvioinut tuulivoimahankkeen ympäristöluvanvaraisuutta. Asiassa on ollut
tutkittavana, saattaako suunnitellusta toiminnasta aiheutua kohtuutonta
haittaa naapureille. Hakemuksessa on esitetty melumallinnukseen liittyvinä
epäkohtina mm. seuraavat väittämät:
- Melutason lähtöarvo on matalamman melutason aiheuttavalle sahalaitaiselle
lapatyypille, mutta varmuutta käytettävästä lapatyypistä ei ole. Lähtöarvo tulisi
olla sileareunaisen lapatyypin arvo, joka on n. 3 dB suurempi
- lähtöarvona ei ole käytetty takuuarvoa, joten lähtöarvoon tulisi lisätä
sanktiona 2 dB ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti
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- merkityksellistä sykintää ei ole huomioitu
- sisämelun toimenpiderajat saattavat ylittyä heikommin eristetyissä
rakennuksissa
- lisäksi tuulivoimamelun ohjearvoja tiukemmat kaavamääräysten melurajat
ylittyvät.
Tekninen lautakunta toteaa, että melumallinnus on tehty ohjeistuksen
mukaisesti, eikä siihen liity mainittuja epävarmuuksia. Toiminnanharjoittaja on
ilmoittanut, että voimaloissa käytetään sahalaitaista lapatyyppiä ja esittänyt
myös valokuvan asennusvaiheesta, josta tämä ilmenee. Melutason
lähtöarvona on käytetty valmistajan ilmoittamaa arvoa, joka on mallinnuksen
tekijän lausunnon mukaan standardin TS IEC 61400-14 mukainen melupäästön
tunnusarvo, joka edustaa turbiinityypin melupäästöä 95 % varmuudella.
Käytetty lähtöarvo on oppaan "Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014,
Tuulivoimaloiden melun mallintaminen" ohjeistuksen mukainen, jolloin 2 dB:n
lisäystä ei käytetä. Merkityksellisen sykinnän vaikutus sekä melun
impulssimaisuus oletetaan sisältyvän takuuarvoon, eikä niitä ohjeistuksen
mukaan huomioida. Mallinnuksessa on erikseen arvioitu melun
kapeakaistaisuutta, jota ei mallin mukaan ilmene. Mallinnuksen mukaan
myöskään sisämelun ohjearvot eivät ylity.
Kaavamääräyksissä on määritetty sallitut melutasot, jotka ovat osin tiukemmat
kuin tuulivoimamelun ohjearvoista annetussa asetuksessa (1107/2015).
Kaavamääräysten melurajat on määritetty ennen asetuksen voimaantuloa
perustuen tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoihin. Kaavamääräysten
melutasoja korkeammat melutasot on voitu esim. Hämeenlinnan hallintooikeuden päätöksen 21/0208/2 mukaan hyväksyä vähäisenä poikkeamisena
kaavamääräyksistä rakennusluvan yhteydessä, kun huomioidaan myöhemmin
voimaan tullut tuulivoimameluasetus.
Näin ollen tuulivoimaloiden toiminnasta ei ennakkoon arvioiden aiheudu
sellaista meluhaittaa, joka saattaa aiheuttaa kohtuutonta rasitusta naapureille.
Välkkeen aiheuttamaa kohtuutonta haittaa on arvioitu tukeutuen oppaassa
"Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016, Tuulivoimarakentamisen suunnittelu"
annetun ohjeistuksen mukaisesti muiden maiden suosituksiin välkkeen
rajoittamisesta. Välkkeen suunnitteluohjearvojen voidaan katsoa olevan
sellaiset, että niiden alittuessa kohtuutonta haittaa ei varmuudella synny.
Kuitenkin, mikäli ohjearvot ylitetään tällaista varmuutta ei ole.
Välkemallinnuksen mukaisesti välkkeen määrä ylittää esim. Ruotsin (8 tuntia
vuodessa) ja Tanskan (10 tuntia vuodessa) suositusten rajat kahdessa
reseptoripisteessä. Reseptoripisteet sijaitsevat loma-asunnolla voimalaryhmän
koillispuolella ja asuinrakennuksella voimalaryhmän länsipuolella. Lisäksi
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voimalaryhmän länsipuolella reseptoripisteen läheisyydessä on
karttatarkastelun perusteella kaksi asuinkiinteistöä, jotka osuvat 10-15 tunnin
vuotuisen välkkeen alueelle.
Loma-asunnon osalta välkevaikutus sijoittuu ajallisesti kokonaisuudessaan
syyskuun ja huhtikuun väliselle ajalle. Kun huomioidaan, että loma-asuntojen
käyttö keskittyy kesäkuukausille, ei välkkeestä katsota aiheutuvan kohtuutonta
haittaa kyseiselle kiinteistölle.
Voimalaryhmän itäpuolella oleville asuinrakennuksille kuitenkin mallinnuksen
perusteella saattaa aiheutua kohtuutonta haittaa, joten lupakynnys ylittyy.
Mallinnuksen perusteella välkkeen aiheuttaa ko. kiinteistöille suurimmalta osin
voimala T1. Näin ollen voimaloiden T2 ja T3 toiminnasta ei aiheudu
kohtuutonta haittaa naapureille. Oikeuskäytännössä (esim. KHO:2016:13) on
ympäristöluvanvaraisuuden tulkittu koskevan ainoastaan niitä yksittäisiä
voimaloita, jotka aiheuttavat mahdollisesti kohtuutonta haittaa aiheuttavat
rasitteet.
Koska tässä tapauksessa arvioidaan ympäristöluvanvaraisuutta tilanteessa,
jossa välkkeestä saattaa aiheutua kohtuutonta haittaa, ei puuston vaikutusta
voida huomioida. Vaikka tilanne olisikin tällä hetkellä sellainen, jossa puusto
estää välkkeen näkymisen suurelta osin, voi tilanne muuttua nopeastikin,
jolloin kohtuuttoman haitan syntymisen estämiseksi ympäristölupa on
tarpeen.
Hakemuksessa on kohtuutonta rasitusta esitetty syntyvän myös mm.
jäänheittovaaran, rikkoutumisvaaran tai tärinän vaikutuksesta. Jäänheitto ja
mahdollinen rikkoutuminen ym. vastaavat tapahtumat ovat hyvin harvinaisia ja
satunnaisia tapahtumia, eivätkä siten aiheuta naapuruussuhdelain
tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta. Tuulivoimaloista ei myöskään
lähtökohtaisesti aiheudu sellaista ennakoitavissa olevaa käytön aikaista
tärinähaittaa, joka voisi olla perusteena ympäristöluvan tarpeelle. Nämä haitat
on mahdollista kuitenkin huomoioida ympäristöluvassa.
Päätösehdotus raukesi kannattamattomana.
Päätös

Päätettiin esittelijän päätösehdotuksen mukaan.
Mika Paavilainen jätti asiasta eriävän mielipiteen seuraavasti:
Katson 17.11.2021 jättämääni eriävään mielipiteeseen verrattuna, ettei
ympäristötarkastajan kokouksessa pitämässä esityksessä tullut esille
muuttuneita tai korjattuja asioita, joiden perusteella voisin muuttaa kantaani.
Joten totean edelleen, ettei nykyisessä YVA-menettelyssä käytettävissä
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mallinnuksissa oteta huomioon riittävästi ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia.
Mittaustavat tulevat tulevaisuudessa muuttumaan ja tarkentumaan
huomattavasti. Kunnan tulisi edellä mainittu asia huomioon ottaen ottaa
käyttöön jo muutamassa muussakin kaupungissa ja kunnassa oleva määritelmä
vähimmäisetäisyydeksi tuulivoimalan ja vakituisen asunnon välillä. Päätöksessä
olisi ollut perusteet vaatia ympäristölupa jo silläkin perusteella, että selkeää
haittaa on useammalla kunnan sisällä olevalla alueella. Rakennustarkastajan
hyväksymä roottorityypin vaihto on laillisuuden perusteella vähintäänkin
arveluttavaa.
Juha Laaksonen palasi kokoukseen ja Ilari Patamaa poistui kokouksesta pykälän
käsittelyn jälkeen klo 19.42.
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38 §

VALTUUSTOALOITE KOSKIEN URHEILUKENTÄN HUOLTORAKENNUSTA

Asianumero

D/43/00.05.01/2022

Valmisteluteksti

Kunnanhallitus on kokouksessaan 67§/14.3.2022 päättänyt lähettää
valtuutettu Vesa-Pekka Hirviojan (Kok.) kunnanvaltuuston kokouksessa
9§/16.2.2022 tekemän valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteessa mm. esitetään, että huoltorakennuksen
toteuttaminen otetaan uudelleen valmisteluun siten, että aiemmin tehtyjen
tilatarve-esityksien perusteella suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa
käyttötarpeisiin 'sopivan kokoinen ja käytännöllinen huoltorakennus'.
Valtuustoaloitteen mukaan huoltorakennuksessa tulisi olla ainakin 4
joukkuepukuhuonetta, peseytymistilat, tuomarin/ohjaajan pukuhuone, yleisöwc-tilat, toimisto/kuuluttamo, sosiaalitila ja varastotilaa.

Valmistelijat

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle valtuutettu Vesa-Pekka
Hirviojan tekemään valtuustoaloitteeseen Humppilan urheilukenttien
huoltorakennuksesta seuraavan vastauksen:
Tekninen osasto on toteuttanut edellisen huoltorakennusta koskevan
valtuustoaloitteen yhteydessä mm. urheiluseuroille, yhdistyksille, kouluille ja
varhaiskasvatukselle kyselyn, jonka pohjalta saatuja tietoja käytettiin
tarveselvityksen valmistelussa. Myös kuntalaisille ja kesäasukkaille varattiin
mahdollisuus osallistua kyselyyn.
Aiemmin tehdyn tarveselvityksen tilaohjelma on suppeampi kuin 16.2.2022
valtuustoaloitteessa on esitetty, joten on tarkoituksenmukaista, että hanke
otetaan uudelleen valmisteluun ja että hankesuunnittelun yhteydessä
tarkennetaan tilaohjelmaa ja kustannusarviota. Hankesuunnittelu toteutetaan
vuoden 2022 aikana ja hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin varaudutaan
teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa.

Käsittely

Puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen: Tekninen lautakunta päättää
jättää asian pöydälle.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti puheenjohtajan päätösehdotuksen mukaan.

Liitteet

Valtuustoaloite koskien urheilukentän huoltorakennusta
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Päätöshistoria:
Kunnanhallitus 14.3.2022 67 §
Valmisteluteksti

Vesa-Pekka Hirvioja teki valtuuston kokouksessa 16.2.2022 valtuustoaloitteen
koskien urheilukentän huoltorakennusta.

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi
tekniselle lautakunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

LIITE: Tekninen lautakunta 20.4.2022 / 38 §

Valtuustoaloite 15.2.2022
Humppllan

u

rheilukenttlen huoltorakennuksesta

Taustaä

uusittu, Alueella on myös
Humppilaan on rakennettu hieno urheilupuisto. Pesåpallo- ja yleisurheilukenttå on täysin
yksi todella vanha huoltorakennus,
uuri kuntoilu- ja liikuntapaikka Sllvalanpuisto. Koko tällå isolla alueella on vain
pukuhuonetta la 2 Wc:tä' Nykylset tilat
2
vain
käyttöön,
alueen
riittåmättömät
pienet,
jonka tllat ovat
vanhanaikaiset,
rajoittaa kenttien ja alueen kåyttöä merkittävästi.
huoltorakennuksen
Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt 25.g.z}tgvältuustoaloitteen uuden nykyaikaisen
seuroilta,
rakentamisesta alueen tarpeisiin, Huoltorakennuksen osalta on tehty ia saatu tllatawe'esitykset
ja
hieman
edennyt
on
valmlstelu
yhdistykslltä Ja kuntalalsllta, Aloite on edennyt kunnassa todella verkkaisesti
toteuttamassa
ollaan
aikaan
epäloogisessa järjestyksessä. Nyt vuonna 2022 erittåin korkeiden rakennuskustannusten
pieni
tarpeisiin'
käyttäjien
kiireellä huoltorakennusta, joka ollsl Jo lähtökohtaisesti liian
tasolla'
Urhellupuistomme kenttäolosuhteet itse urheilun ja liikunnan harrastamiseen ovat erinomaisella
ja
tasolle' Alueelta
nykyaikaiselle
laitteita
varusteita
ja
Urheiluseurat ovat omilla tolmillaan varoillaan tåydentåneet
erinomaisten
mahdollisuuden
antaisi
ja
pukuhuone
rakennus,
ioka
puuttuu monipuoliselle käytölle soveltuva huoltokiinnostusta
heråttåneet
ovat
kenttärnme
Loistavat
ja
kenttiemme täy$painoiseen yhtåaikaiseen käyttöön,
tapahtumien jä turnausten jårjeståmiseen, kunnolliset tilat antaisi tåhän mahdollisuuden'

Alolt€ Humppllan urhellukenttlen huoltorakennuksen toteuttamlsesta
valmisteluun. Kootaan jo tehdyt
Esitån ettå nyt käynnissä oleva huoltorakennuksen toteutus otetaan uudelleen
käyttötarpeisiimme sopivan kokoinen
kanssa
yhdessä
kåyttäjien
tllatarve-esltykset ja niiden perusteella suunnitellaan
ja käytännöllinen rakennus.
joukkuepukuhuonetta, peseytymistilat,
Nåkemykseni on että, huoltorakennuksesta tulisi löytyä ainakin: 4
losiaalitila ja varastotilaa. LiikuntaraJoitteiset tulee
yleisö
toimisto/kuuluttamo,
Wc
tllat,
tuomari/ohjaaja pukuhuone,
ottaa kaikessa suunnittelussa huomioon.
ja kruunaa koko komean urheilupuistomme, Laajentaisi
Huoltorakennus on todellinen lnvestolnti tulevalsuudelle
alueen käyttöä myös talviajalle, esim. hiihtokilpailut vm'
ja kilpaurheilun
Kuntosalitilan rakentaminen rakennuksen yhteyteen toisi todellisen mahdollisuuden harrastamisen
päiväaikaisen
käVtön'
tason nostamiseen paikkakunnallamme. Mahdollistaisi myös kuntosalin
ja hyvinvointiin on kiistaton' olosuhteet ovat merkittåvä tekijå, että
Urheilun ja liikunnan vaikutus ihmisten terveyteen
jatkuisi
kaikissa ikåluokissa. Tämå investointi oikein toteutettuna on
liikuntaharrastuksen nousujohteinen suunta
kunnalle todella voimakas veto- ja pltovoima tekUä'

Humppilassa 16,2.2022

Hirvioja Vesa-Pekka
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Teknisen lautakunnan talousarviossa on varattu yksityistieavustuksiin 15 000
euroa vuodelle 2022. Liitteenä luonnos hakuehdoista, lehti-ilmoituksesta ja
avustuskaavakkeesta.
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta
1) käy läpi liitteen mukaiset asiakirjat; ja
2) päättää, että avustukset asetetaan haettavaksi siten, että avustusten
hakuaika päättyy 31.3.2022. Avustushakemukset liitteineen on toimitettava
määräajassa.
Päätös: Juha Laaksonen jääväsi itsensä. Reija Kaario toimi puheenjohtajana
pykälän käsittelyn ajan.
Kimmo Remes ehdotti, että tekninen lautakunta
1) käy läpi liitteen mukaiset asiakirjat;
2) päättää, että avustukset asetetaan haettavaksi siten, että avustusten
hakuaika päättyy 31.3.2022. Avustushakemukset liitteineen on toimitettava
määräajassa; ja
3) selvittää, voiko hakemuksen jättää vuodesta 2023 alkaen useammaksi
vuodeksi.
Päätettiin yksimielisesti Kimmo Remeksen ehdotuksen mukaan.
--- --- --Määräaikaan 31.3.2022 mennessä yksityistieavustuksia haki 31 tiekuntaa.
Vuoden 2022 talousarvion mukaisesti yksityistieavustusten enimmäismäärä on
yhteensä 15 000 euroa.
Liitteessä on esitetty yksityistieavustusta hakeneet tiekunnat, avustusehtojen
täyttyminen sekä avustuksen jakautuminen tiekuntien kesken.
Valmistelijat

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää
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1) hyväksyä liitteen mukaiset yksityistieavustukset maksettavaksi avustusehdot
täyttäville tiekunnille siten, että yksityistieavustukset maksetaan 31.5.2022;
2) että päätös on ehdollinen niiden tiekuntien osalta, joiden rekisteritietoja on
täydennettävä; ja
3) että tiekunnilla on mahdollista päivittää rekisteritietoja 27.5.2022 asti.
Käsittely

Juha Laaksonen jääväsi itsensä § 39 käsittelyn ajaksi. Reija Kaario toimi
puheenjohtajana § 39 käsittelyn ajan.
Tekninen johtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
Tekninen lautakunta päättää
1) hyväksyä liitteen mukaiset yksityistieavustukset maksettavaksi avustusehdot
täyttäville tiekunnille siten, että yksityistieavustukset maksetaan 31.5.2022;
2) että päätös on ehdollinen niiden tiekuntien osalta, joiden rekisteritietoja
ja/tai hakemusten liiteasiakirjoja on täydennettävä; ja
3) että tiekunnilla on mahdollista päivittää rekisteritietoja ja hakemusten
liiteasiakirjoja 27.5.2022 asti.

Päätös

Päätettiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

Yksityistieavustukset 2022

LIITE: Tekninen lautakunta 20.4.2022 / 39 §

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET

Pituus

TIEN NIMI

km Hla

km
m uu

Humppila

muu, mikä

Käyttöoikeusyksikkötunnus
MML rekisterissä

hakemus toimitettu/ ei
hakemusta
Alhonkulman yksityistie
000-2006-K37690
Huikajan metsätie (Selkätie)
000-2007-K15762
000-2007-K11392
Idänkulman yksityistie
Järvensuon-Välikujan yksityistie 000-2007-K7592
Järven-Vahteriston yksityistie
000-2007-K4751
Kaitahuhdan metsätie
000-2007-K6913
Kangasniemen metsäautotie
000-2006-K40742
Karpin yksityistie
000-2007-K14748
Kesonkulman yksityistie
000-2006-K37417
Koivistonmäentie
000-2019-K10820
Kontiontie
000-2008-K30930
Kuismalantie
Y2001-11487
Kuivassuon yksityistie(Huikajantie)Y2002-10439
Mattilanmäen yksityistie
000-2007-K6819
Mikkolan yksityistie
000-2007-K11589
Murronharjun yksityistie
000-2006-K31975
Murron yksityistie
000-2006-K32823
Perälän yksityistie
000-2008-K31124
Poittensuon yksityistie
000-2006-K6868
Rasintie
Y2004-14451
Rautasuontie
000-2007-K10094
Sainiontie
000-2019-K42164
Savikon yksityistie
000-2006-K38403
Siltatien yksityistie
000-2007-K5837
Taipale-Kauriinojan yksityistie
000-2007-K3463
Tenholantie
puuttuu
Tottamussuon metsätie
000-2007-K14255
Vanhatie
000-2007-K5635
Venäjänaukeen yksityistie
000-2007-K9612
Virtalankulman yksityistie
000-2007-K3655
Välimäen yksityistie
000-2007-K4357
Yhteensä km
Arvio euro/km

ehdot täyttyvät,
voidaan heti
maksaa

lisäselvityksiä pyydetty,
jos toimitetaan, voi
maksaa

ei täytä ehtoja

4,50
3,50
1,70
7,40
3,20
2,00
9,00
0,80
2,30
0,90
1,50
1,40
3,40
0,90
2,50
1,10
4,30
1,10
6,60
2,60
3,80
1,00
1,90
1,50
2,30
1,30
4,40
0,60
4,60
2,90
4,20
89,20

1LK

2LK

3LK

923
613
0,5 Jokioinen

298

1517
171

1845
15
403

245
595
158
1,1 Forssa
513

0,2 Loimaa
562

1353
377
779

276
218

770
105
805
595
861

205

korvaus max
50% menoista

175

145
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40 §

TEKNISEN LAUTAKUNNAN 1. OSAVUOSIKATSAUS VUODELLE 2022

Asianumero

D/74/02.01/2022

Valmisteluteksti

Kunnanhallitus on kokouksessaan 8§/17.1.2022 päättänyt hyväksyä
talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2022. Hyväksytyn talousarvion
täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat lautakunnille
neljännesvuosittain talousarvion toteutumisesta käyttötalouden ja
investointien osalta. Liitteenä ovat talousarvion toteutumaraportit
kustannuspaikoittain tammi-maaliskuulta 2022.

Valmistelijat

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion toteutumisen
1. vuosineljännekseltä 2022.

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liitteet

Investoinnit
Osavuosikatsaukseen talouden toteutuma 01-03

Humppilan kunta

Sivu

1

LIITE: Tekninen lautakunta 20.4.2022
/ 40 §
14.04.2022
Investointien toteutumavertailu
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022
Kustannusarvio

Budjetti
2022

0

-10.000
-10.000
-10.000
-10.000

009012 Kauppakulman perusparannus
0005 INVESTOINNIT
9000 INVESTOINTIMENOT
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9990 Inv/budjettimääräraha
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9000 INVESTOINTIMENOT
9080 INVESTOINNIT NETTO
009201 Maa- ja kiinteistöhankinta
0005 INVESTOINNIT
9000 INVESTOINTIMENOT
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9990 Inv/budjettimääräraha
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9000 INVESTOINTIMENOT
9049 INVESTOINTITULOT
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI
9050 Inv/Käyttöomaisuuden m
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI
9049 INVESTOINTITULOT
9080 INVESTOINNIT NETTO
009303 Kk:n ala-aste
0005 INVESTOINNIT
9000 INVESTOINTIMENOT
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9990 Inv/budjettimääräraha
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9000 INVESTOINTIMENOT
9080 INVESTOINNIT NETTO
009304 Kauppilan perinnetila -hanke
0005 INVESTOINNIT
9000 INVESTOINTIMENOT
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9990 Inv/budjettimääräraha
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9000 INVESTOINTIMENOT
9049 INVESTOINTITULOT
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTO
9060 Inv/Rahoitusosuudet va

Toteutuma
2022

0

Poikkeama

-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00

Muutokset
2022

Kokonaistoteutuma

0

0

-10.000
-10.000
-10.000

-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00

0

25.000
25.000
25.000
15.000

0

25.000,00
25.000,00
25.000,00
15.000,00

0

0

0

-50.000
-50.000
-50.000
-50.000

0

-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00

0

0

-17.100
-17.100
-17.100

-17.100,00
-17.100,00
-17.100,00

5.000

5.000,00
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Investointien toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022
Kustannusarvio

Budjetti
2022

0

5.000
5.000
-12.100

0

-15.000
-15.000
-15.000
-15.000

9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTO
9049 INVESTOINTITULOT
9080 INVESTOINNIT NETTO
009305 Kunnanvirasto
0005 INVESTOINNIT
9000 INVESTOINTIMENOT
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9990 Inv/budjettimääräraha
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9000 INVESTOINTIMENOT
9080 INVESTOINNIT NETTO
009313 Urheilukentän yleisötilat
0005 INVESTOINNIT
9000 INVESTOINTIMENOT
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9990 Inv/budjettimääräraha
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9000 INVESTOINTIMENOT
9049 INVESTOINTITULOT
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTO
9060 Inv/Rahoitusosuudet va
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTO
9049 INVESTOINTITULOT
9080 INVESTOINNIT NETTO
009314 Kk:n puukoulu Rysä
0005 INVESTOINNIT
9000 INVESTOINTIMENOT
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9990 Inv/budjettimääräraha
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9000 INVESTOINTIMENOT
9049 INVESTOINTITULOT
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTO
9060 Inv/Rahoitusosuudet va
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTO
9049 INVESTOINTITULOT
9080 INVESTOINNIT NETTO
009404 Muiden kaavateiden rakentaminen
0005 INVESTOINNIT

0

0

Toteutuma
2022

Poikkeama

Muutokset
2022

Kokonaistoteutuma

0

5.000,00
5.000,00
-12.100,00

0

0

0

-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00

0

0

0

0

0

0

-172.000
-172.000
-172.000

-172.000,00
-172.000,00
-172.000,00

51.000
51.000
51.000
-121.000

51.000,00
51.000,00
51.000,00
-121.000,00

0

-28.000
-28.000
-28.000

-28.000,00
-28.000,00
-28.000,00

8.200
8.200
8.200
-19.800

8.200,00
8.200,00
8.200,00
-19.800,00

0
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Investointien toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

9000 INVESTOINTIMENOT
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9990 Inv/budjettimääräraha
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9000 INVESTOINTIMENOT
9080 INVESTOINNIT NETTO
009411 Teiden valaistus
0005 INVESTOINNIT
9000 INVESTOINTIMENOT
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9990 Inv/budjettimääräraha
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9000 INVESTOINTIMENOT
9080 INVESTOINNIT NETTO
009426 Venäjän liikuntapaikka
0005 INVESTOINNIT
9000 INVESTOINTIMENOT
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9990 Inv/budjettimääräraha
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9000 INVESTOINTIMENOT
9049 INVESTOINTITULOT
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTO
9060 Inv/Rahoitusosuudet va
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTO
9049 INVESTOINTITULOT
9080 INVESTOINNIT NETTO
009435 Bestpark matkaparkki
0005 INVESTOINNIT
9000 INVESTOINTIMENOT
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9990 Inv/budjettimääräraha
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9000 INVESTOINTIMENOT
9080 INVESTOINNIT NETTO
009436 Harjun alue
0005 INVESTOINNIT
9000 INVESTOINTIMENOT
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT

01.01.2022 - 31.03.2022
Kustannusarvio

Budjetti
2022

0

-905.000
-905.000
-905.000
-905.000

0

-90.000
-90.000
-90.000
-90.000

Toteutuma
2022

Poikkeama

Muutokset
2022

Kokonaistoteutuma

0

-905.000,00
-905.000,00
-905.000,00
-905.000,00

0

0

0

-90.000,00
-90.000,00
-90.000,00
-90.000,00

0

0

-41.500
-41.500
-41.500

-41.500,00
-41.500,00
-41.500,00

0

12.450
12.450
12.450
-29.050

0

12.450,00
12.450,00
12.450,00
-29.050,00

0

0

0

-55.000
-55.000
-55.000
-55.000

0

-55.000,00
-55.000,00
-55.000,00
-55.000,00

0

0
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Investointien toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022
Kustannusarvio

9990 Inv/budjettimääräraha
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9000 INVESTOINTIMENOT
9049 INVESTOINTITULOT
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTO
9060 Inv/Rahoitusosuudet va
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTO
9049 INVESTOINTITULOT
9080 INVESTOINNIT NETTO

0

009451 Vt 2:n ja Vt 9:n viemäröinti , osayl.kaa
0005 INVESTOINNIT
9000 INVESTOINTIMENOT
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9990 Inv/budjettimääräraha
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9000 INVESTOINTIMENOT
9080 INVESTOINNIT NETTO
0
009455 Muu viemärirakentaminen
0005 INVESTOINNIT
9000 INVESTOINTIMENOT
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9040 Inv/Rakennuttaminen
9990 Inv/budjettimääräraha
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9000 INVESTOINTIMENOT
9080 INVESTOINNIT NETTO
009459 Hulevesiverkoston rakentaminen
0005 INVESTOINNIT
9000 INVESTOINTIMENOT
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9990 Inv/budjettimääräraha
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9000 INVESTOINTIMENOT
9080 INVESTOINNIT NETTO
009460 Pumppaamo, Ojanpolventie
0005 INVESTOINNIT
9000 INVESTOINTIMENOT
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9990 Inv/budjettimääräraha

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Poikkeama

Muutokset
2022

Kokonaistoteutuma

-10.000
-10.000
-10.000

-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00

2.000
2.000
2.000
-8.000

0

2.000,00
2.000,00
2.000,00
-8.000,00

0

0

0

-70.000,00
-70.000,00
-70.000,00
-70.000,00

0

0

-10.288,79
-10.288,79
-10.288,79

10.288,79
-200.000,00
-189.711,21
-189.711,21
-189.711,21

0

0

0

-80.000,00
-80.000,00
-80.000,00
-80.000,00

0

0

-70.000
-70.000
-70.000
-70.000

-10.288,79

0

-200.000
-200.000
-200.000
-200.000

0

-80.000
-80.000
-80.000
-80.000

-40.000

-40.000,00
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Investointien toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

9030 MUUT INVESTOINTIMENOT
9000 INVESTOINTIMENOT
9080 INVESTOINNIT NETTO

01.01.2022 - 31.03.2022
Kustannusarvio

Budjetti
2022

0

-40.000
-40.000
-40.000

Toteutuma
2022

0

Poikkeama

-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00

Muutokset
2022

Kokonaistoteutuma

0

0

Humppilan kunta
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

000810 Yksityisteiden kehittäminen
00003 TULOSLASKELMA
34000 Toimintakulut
34700 Avustukset
34000 Toimintakulut
34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004060 Hoito- ja hallinto, rakennukset
00003 TULOSLASKELMA
33000 Toimintatuotot
33010 Myyntituotot
33400 Muut toimintatuotot
33000 Toimintatuotot
34000 Toimintakulut
34010 Henkilöstökulut
34300 Palvelujen ostot
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara
34800 Muut toimintakulut
34000 Toimintakulut

Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

-14.365,16
-14.365,16

-15.000,00
-15.000,00

-14.365,16
-14.365,16
-14.365,16
-14.365,16

-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00

0
0
0
0

640.501,11
640.501,11

698.650,00
698.650,00

438,00
161.146,90
161.584,90

-100,0
23,1
23,1

-26.200,08
-115.597,48
-227.802,92
-10.348,35
-379.948,83

-26.300,00
-113.080,00
-246.000,00
-10.520,00
-395.900,00

-6.260,41
-36.649,61
-79.535,19
-1.027,84
-123.473,05

23,8
32,4
32,3
9,8
31,2

34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
37000 Poistot ja arvonalentumiset
37100 Suunnitelman mukaiset poisto
37000 Poistot ja arvonalentumiset

260.552,28
260.552,28

302.750,00
302.750,00

38.111,85
38.111,85

12,6
12,6

-170.162,76
-170.162,76

-167.000,00
-167.000,00

-14.428,10
-14.428,10

8,6
8,6

38499 Tilikauden tulos
38500 Poistoeron lisäys (+) tai väh

90.389,52
2.332,17

135.750,00
2.330,00

23.683,75
194,35

17,4
8,3

39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004062 Rakennuskorjaukset, rakennukset
00003 TULOSLASKELMA
34000 Toimintakulut
34010 Henkilöstökulut
34300 Palvelujen ostot
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara
34800 Muut toimintakulut
34000 Toimintakulut

92.721,69

138.080,00

23.878,10

17,3

-29.424,87
-66.105,30
-12.726,41
-1.136,00
-109.392,58

-29.230,00
-40.000,00
-8.000,00
-1.520,00
-78.750,00

-7.069,58
-13.732,59
-3.157,69
-389,06
-24.348,92

24,2
34,3
39,5
25,6
30,9

34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004064 Alueiden hoito, rakennukset
00003 TULOSLASKELMA
34000 Toimintakulut
34010 Henkilöstökulut
34300 Palvelujen ostot
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara
34800 Muut toimintakulut
34000 Toimintakulut

-109.392,58
-109.392,58
-109.392,58
-109.392,58

-78.750,00
-78.750,00
-78.750,00
-78.750,00

-24.348,92
-24.348,92
-24.348,92
-24.348,92

30,9
30,9
30,9
30,9

-101,88
-48.897,07
-1.162,89
-120,97
-50.282,81

-100,00
-40.000,00
-1.300,00

-23,01
-11.331,16
-19,23

23,0
28,3
1,5

-41.400,00

-11.373,40

27,5

34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004070 Hoito- ja hallinto, vapaa-aika
00003 TULOSLASKELMA

-50.282,81
-50.282,81
-50.282,81
-50.282,81

-41.400,00
-41.400,00
-41.400,00
-41.400,00

-11.373,40
-11.373,40
-11.373,40
-11.373,40

27,5
27,5
27,5
27,5

Humppilan kunta
Toteutumavertailu

Sivu
2
14.04.2022
LIITE: Tekninen lautakunta 20.4.2022 / 40 §
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022
Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

159.996,00
159.996,00

160.000,00
160.000,00

39.999,00
39.999,00

25,0
25,0

-7.527,67
-2.286,29
-7.609,98
-242,15
-17.666,09

-7.570,00
-3.680,00
-8.500,00

-1.809,89
-89,48
-1.202,58

23,9
2,4
14,1

-19.750,00

-3.101,95

15,7

34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
37000 Poistot ja arvonalentumiset
37100 Suunnitelman mukaiset poisto
37000 Poistot ja arvonalentumiset

142.329,91
142.329,91

140.250,00
140.250,00

36.897,05
36.897,05

26,3
26,3

-37.865,28
-37.865,28

-40.870,00
-40.870,00

-3.155,44
-3.155,44

7,7
7,7

38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004072 Rakennuskorjaukset, vapaa-aika
00003 TULOSLASKELMA
34000 Toimintakulut
34300 Palvelujen ostot
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara
34000 Toimintakulut

104.464,63
104.464,63

99.380,00
99.380,00

33.741,61
33.741,61

34,0
34,0

-996,15
-129,12
-1.125,27

-8.000,00
-2.000,00
-10.000,00

-62,51
-62,51

3,1
0,6

34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004074 Alueiden hoito, vapaa-aika
00003 TULOSLASKELMA

-1.125,27
-1.125,27
-1.125,27
-1.125,27

-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00

-62,51
-62,51
-62,51
-62,51

0,6
0,6
0,6
0,6

147,28
147,28

2.830,00
2.830,00

-34.334,52
-40.727,94
-2.382,23
-24.060,48
-101.505,17

-28.570,00
-27.000,00
-3.380,00
-24.000,00
-82.950,00

-7.937,44
-4.424,40
-273,18
-6.161,91
-18.796,93

27,8
16,4
8,1
25,7
22,7

-101.357,89
-101.357,89
-101.357,89
-101.357,89

-80.120,00
-80.120,00
-80.120,00
-80.120,00

-18.796,93
-18.796,93
-18.796,93
-18.796,93

23,5
23,5
23,5
23,5

46,00

-100,0

46,00

-100,0

33000 Toimintatuotot
33400 Muut toimintatuotot
33000 Toimintatuotot
34000 Toimintakulut
34010 Henkilöstökulut
34300 Palvelujen ostot
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara
34800 Muut toimintakulut
34000 Toimintakulut

33000 Toimintatuotot
33300 Tuet ja avustukset
33000 Toimintatuotot
34000 Toimintakulut
34010 Henkilöstökulut
34300 Palvelujen ostot
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara
34800 Muut toimintakulut
34000 Toimintakulut
34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004102 Tekninen suunnittelu
00003 TULOSLASKELMA
33000 Toimintatuotot
33200 Maksutuotot
33300 Tuet ja avustukset
33000 Toimintatuotot
34000 Toimintakulut
34010 Henkilöstökulut
34300 Palvelujen ostot
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara
34800 Muut toimintakulut
34000 Toimintakulut

-57.661,80
-41.437,18
-1.346,10
-2.256,10
-102.701,18

-57.380,00
-28.610,00
-2.850,00
-3.040,00
-91.880,00

-11.615,72
-5.987,89
-135,03
-759,00
-18.497,64

20,2
20,9
4,7
25,0
20,1

34999 Toimintakate
36999 Vuosikate

-100.757,88
-100.757,88

-91.880,00
-91.880,00

-18.451,64
-18.451,64

20,1
20,1

146,00
1.797,30
1.943,30

Humppilan kunta
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004201 Rakennusvalvonta
00003 TULOSLASKELMA
33000 Toimintatuotot
33200 Maksutuotot
33000 Toimintatuotot
34000 Toimintakulut
34010 Henkilöstökulut
34300 Palvelujen ostot
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara
34800 Muut toimintakulut
34000 Toimintakulut
34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004204 Ympäristönhuolto
00003 TULOSLASKELMA
33000 Toimintatuotot
33200 Maksutuotot
33000 Toimintatuotot
34000 Toimintakulut
34010 Henkilöstökulut
34300 Palvelujen ostot
34800 Muut toimintakulut
34000 Toimintakulut
34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004205 Liikenneväylät
00003 TULOSLASKELMA
33000 Toimintatuotot
33010 Myyntituotot
33300 Tuet ja avustukset
33000 Toimintatuotot
34000 Toimintakulut
34010 Henkilöstökulut
34300 Palvelujen ostot
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara
34800 Muut toimintakulut
34000 Toimintakulut

Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

-100.757,88
-100.757,88

-91.880,00
-91.880,00

-18.451,64
-18.451,64

20,1
20,1

28.379,18
28.379,18

22.000,00
22.000,00

1.955,70
1.955,70

8,9
8,9

-5.511,38
-40.985,88
-12,95
-564,00
-47.074,21

-3.020,00
-50.750,00

-739,35
-21.285,31

24,5
41,9

-760,00
-54.530,00

-194,00
-22.218,66

25,5
40,7

-18.695,03
-18.695,03
-18.695,03
-18.695,03

-32.530,00
-32.530,00
-32.530,00
-32.530,00

-20.262,96
-20.262,96
-20.262,96
-20.262,96

62,3
62,3
62,3
62,3

16.754,77
16.754,77

8.000,00
8.000,00

-5.376,81
-28.025,08
-564,00
-33.965,89

-5.250,00
-37.400,00
-760,00
-43.410,00

-1.250,84
-11.554,58
-189,00
-12.994,42

23,8
30,9
24,9
29,9

-17.211,12
-17.211,12
-17.211,12
-17.211,12

-35.410,00
-35.410,00
-35.410,00
-35.410,00

-12.994,42
-12.994,42
-12.994,42
-12.994,42

36,7
36,7
36,7
36,7

600,00
600,00

2.830,00
2.830,00

-22.200,42
-49.762,17
-27.386,04
-764,96
-100.113,59

-36.490,00
-40.170,00
-35.350,00
-760,00
-112.770,00

-5.724,21
-23.210,46
-19.863,63
-249,72
-49.048,02

15,7
57,8
56,2
32,9
43,5

34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
37000 Poistot ja arvonalentumiset
37100 Suunnitelman mukaiset poisto
37000 Poistot ja arvonalentumiset

-99.513,59
-99.513,59

-109.940,00
-109.940,00

-49.048,02
-49.048,02

44,6
44,6

-38.060,16
-38.060,16

-30.940,00
-30.940,00

-2.695,92
-2.695,92

8,7
8,7

38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004206 Puistot ja muut yleiset alueet
00003 TULOSLASKELMA

-137.573,75
-137.573,75

-140.880,00
-140.880,00

-51.743,94
-51.743,94

36,7
36,7

33000 Toimintatuotot
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022
Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

3.662,64

915,66

25,0

3.662,64

3.660,00
2.830,00
6.490,00

915,66

14,1

-37.624,86
-39.090,54
-7.535,83
-16.923,60
-101.174,83

-50.730,00
-15.280,00
-3.510,00
-16.960,00
-86.480,00

-8.973,22
-9.613,85
-1.029,80
-4.370,15
-23.987,02

17,7
62,9
29,3
25,8
27,7

34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
37000 Poistot ja arvonalentumiset
37100 Suunnitelman mukaiset poisto
37000 Poistot ja arvonalentumiset

-97.512,19
-97.512,19

-79.990,00
-79.990,00

-23.071,36
-23.071,36

28,8
28,8

-14.656,77
-14.656,77

-32.200,00
-32.200,00

-1.684,97
-1.684,97

5,2
5,2

38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004209 Maa ja metsätilat
00003 TULOSLASKELMA

-112.168,96
-112.168,96

-112.190,00
-112.190,00

-24.756,33
-24.756,33

22,1
22,1

1.064,96
1.029,36
54.519,83
56.614,15

30.000,00

-3.054,47
-12.604,14
-15.658,61

-1.200,00
-1.200,00

-452,66
-197,00
-649,66

37,7
-100,0
54,1

40.955,54
40.955,54
40.955,54
40.955,54

83.500,00
83.500,00
83.500,00
83.500,00

-649,66
-649,66
-649,66
-649,66

-0,8
-0,8
-0,8
-0,8

-1.276,60
-196.370,71
-197.647,31

-1.060,00
-198.970,00
-200.030,00

-414,66
-49.743,00
-50.157,66

39,1
25,0
25,1

34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004211 Jätehuolto
00003 TULOSLASKELMA
34000 Toimintakulut
34010 Henkilöstökulut
34000 Toimintakulut

-197.647,31
-197.647,31
-197.647,31
-197.647,31

-200.030,00
-200.030,00
-200.030,00
-200.030,00

-50.157,66
-50.157,66
-50.157,66
-50.157,66

25,1
25,1
25,1
25,1

-33,84
-33,84

-30,00
-30,00

-8,01
-8,01

26,7
26,7

34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004310 Puhdistamo
00003 TULOSLASKELMA

-33,84
-33,84
-33,84
-33,84

-30,00
-30,00
-30,00
-30,00

-8,01
-8,01
-8,01
-8,01

26,7
26,7
26,7
26,7

205.339,80
205.339,80

225.000,00
225.000,00

1.290,00
1.290,00

0,6
0,6

33010 Myyntituotot
33300 Tuet ja avustukset
33000 Toimintatuotot
34000 Toimintakulut
34010 Henkilöstökulut
34300 Palvelujen ostot
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara
34800 Muut toimintakulut
34000 Toimintakulut

33000 Toimintatuotot
33010 Myyntituotot
33200 Maksutuotot
33400 Muut toimintatuotot
33000 Toimintatuotot
34000 Toimintakulut
34300 Palvelujen ostot
34800 Muut toimintakulut
34000 Toimintakulut
34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004210 Pelastustoimi
00003 TULOSLASKELMA
34000 Toimintakulut
34010 Henkilöstökulut
34300 Palvelujen ostot
34000 Toimintakulut

33000 Toimintatuotot
33010 Myyntituotot
33000 Toimintatuotot

54.700,00
84.700,00
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022
Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

-2.045,92
-98.781,33
-2.502,36
-103.329,61

-2.280,00
-107.090,00
-2.630,00
-112.000,00

-570,78
-93,67
-693,23
-1.357,68

25,0
0,1
26,4
1,2

34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
37000 Poistot ja arvonalentumiset
37100 Suunnitelman mukaiset poisto
37000 Poistot ja arvonalentumiset

102.010,19
102.010,19

113.000,00
113.000,00

-67,68
-67,68

-0,1
-0,1

-3.082,93
-3.082,93

-2.290,00
-2.290,00

-190,56
-190,56

8,3
8,3

38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004315 Hule
00003 TULOSLASKELMA
34000 Toimintakulut
34300 Palvelujen ostot
34000 Toimintakulut

98.927,26
98.927,26

110.710,00
110.710,00

-258,24
-258,24

-0,2
-0,2

-71.055,82
-71.055,82

-70.000,00
-70.000,00

34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
004320 Pumppaamot ja linjat
00003 TULOSLASKELMA
34000 Toimintakulut
34010 Henkilöstökulut
34300 Palvelujen ostot
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara
34800 Muut toimintakulut
34000 Toimintakulut

-71.055,82
-71.055,82
-71.055,82
-71.055,82

-70.000,00
-70.000,00
-70.000,00
-70.000,00

0
0
0
0

-2.156,68
-35.630,87
-19.082,90
-1.116,00
-57.986,45

-2.490,00
-69.130,00
-22.550,00
-1.520,00
-95.690,00

-662,19
-8.812,17
-5.028,37
-381,00
-14.883,73

26,6
12,7
22,3
25,1
15,6

34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
37000 Poistot ja arvonalentumiset
37100 Suunnitelman mukaiset poisto
37000 Poistot ja arvonalentumiset

-57.986,45
-57.986,45

-95.690,00
-95.690,00

-14.883,73
-14.883,73

15,6
15,6

-73.533,60
-73.533,60

-65.510,00
-65.510,00

-5.696,51
-5.696,51

8,7
8,7

38499 Tilikauden tulos
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä
Yhteensä
00003 TULOSLASKELMA

-131.520,05
-131.520,05

-161.200,00
-161.200,00

-20.580,24
-20.580,24

12,8
12,8

2.643,66
2.001,70

1,0
6,7

201.145,90
205.791,26

22,0
17,0

-53.059,31
-196.980,83
-111.000,44

21,2
23,2
33,0

-13.918,68
-374.959,26

23,3
24,8

34000 Toimintakulut
34010 Henkilöstökulut
34300 Palvelujen ostot
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara
34000 Toimintakulut

33000 Toimintatuotot
33010 Myyntituotot
210.667,40
258.660,00
33200 Maksutuotot
46.309,31
30.000,00
33300 Tuet ja avustukset
1.944,58
8.490,00
33400 Muut toimintatuotot
855.016,94
913.350,00
33000 Toimintatuotot
1.113.938,23 1.210.500,00
34000 Toimintakulut
34010 Henkilöstökulut
-231.477,33
-250.500,00
34300 Palvelujen ostot
-878.804,28
-850.360,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara
-309.679,73
-336.070,00
34700 Avustukset
-14.365,16
-15.000,00
34800 Muut toimintakulut
-70.700,75
-59.840,00
34000 Toimintakulut
-1.505.027,25 -1.511.770,00
34999 Toimintakate
36999 Vuosikate
37000 Poistot ja arvonalentumiset
37100 Suunnitelman mukaiset poisto
37000 Poistot ja arvonalentumiset

-391.089,02
-391.089,02

-301.270,00
-301.270,00

-169.168,00
-169.168,00

56,2
56,2

-337.361,50
-337.361,50

-338.810,00
-338.810,00

-27.851,50
-27.851,50

8,2
8,2
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022
Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

38499 Tilikauden tulos
38500 Poistoeron lisäys (+) tai väh

-728.450,52
2.332,17

-640.080,00
2.330,00

-197.019,50
194,35

30,8
8,3

39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä

-726.118,35

-637.750,00

-196.825,15

30,9

Pöytäkirja
Julkinen
20.4.2022

HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Nro
4/2022
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41 §

VITIKAN URHEILUAUTOILIJAT RY:N HAKEMUS ORRONTIEN JA YRITYSTIE 4
SULKEMISEKSI 29.5.2022

Asianumero

D/75/08.00.00.03/2022

Valmisteluteksti

Vitikan urheiluautoilijat ry hakee lupaa Orrontien ja Yritystie 4 (tractor pullling
-kentän) sulkemiseksi 29.5.2022 Telakonerallisprint -kilpailun vuoksi.
Hakemuksen mukaan tie suljetaan yleiseltä liikenteeltä klo 7-19 väliseksi ajaksi.
Hallintosäännön 25 § mukaisesti tekninen lautakunta 'päättää liikennemerkin
ja liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta alueelle, jolla kunta on tienpitäjänä
ja antaa suostumuksen liikennemerkin asettamiseen silloin, kun kunta ei ole
tienpitäjänä'. Kiinteistö Oy Humppilan Yritystie 4:n piha-alueen sulkemisesta
päättää ko. osakeyhtiö.

Valmistelijat

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, että Orrontiellä rajoitetaan moottoriajoneuvojen
kulkua seuraavasti:
1) Orrontielle asetetaan väliaikaiset tiesulut klo 7-19 väliseksi ajaksi;
2) ennen väliaikaista tiesulkua asetetaan ennakkoilmoitus, jonka korkeus tien
pinnasta on vähintään 1,0 m ja sivuetäisyys tien pinnan reunasta vähintään 0,5
m;
3) edellä mainittu ennakkoilmoitus asennetaan kaksi (2) viikkoa ennen
tapahtuman järjestämistä; ja
4) väliaikaisten tiesulkujen kohdalla on vähintään yksi (1) liikenteenohjaaja.
Tapahtuman tien sulkemiseen ja liikenteenohjaukseen liittyvissä asioissa
noudatetaan soveltuvin osin ELY-keskuksen suositusta tilapäisestä tien
sulkemisesta ja liikenteenohjaajien käytöstä vähäliikenteisellä maantieverkolla.
Hakija vastaa mahdollisten viranomaisilmoitusten ja -lupien hakemisesta
tapahtumaa varten.
Järjestäjän tulee nimetä tapahtuman liikennejärjestelyistä vastaava henkilö,
joka vastaa liikenteenohjauksen suunnittelusta, toteutuksesta ja
toiminnallisesta laadusta sekä tapahtuman liikennejärjestelyihin osallistuvien

HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
Julkinen
20.4.2022

Nro
4/2022

Sivu 34

henkilöiden riittävästä koulutuksesta. Tapahtuman liikennejärjestelyistä
vastaavalla henkilöllä tulee olla Tieturva 2-koulutus.
Käsittely

Juha Laaksonen jääväsi itsensä § 41 käsittelyn ajaksi. Reija Kaario toimi
puheenjohtajana § 41 käsittelyn ajan.

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirja
Julkinen
20.4.2022

HUMPPILAN KUNTA
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Nro
4/2022

Sivu 35

42 §

INVESTOINTILUVAT

Asianumero

D/78/00.02.02/2022

Valmisteluteksti

Tekninen lautakunta päättää hallintosäännön mukaan toimialaansa kuuluvien
töiden suunnittelusta ja toteuttamisesta, mikäli niiden kustannusarvio ei ylitä
kunnanvaltuuston vahvistaman talousarvion raameja tai kunnanhallituksen
vahvistamaa euromäärää.

Valmistelijat

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää myöntää investointiluvat seuraaviin hankkeisiin:
- Rysän perusparannuksen suunnittelutehtävät ja toteuttaminen
- kunnanviraston sadevesijärjestelmän uusiminen

Käsittely

Tekninen johtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
Tekninen lautakunta päättää myöntää investointiluvat seuraaviin hankkeisiin:
- Rysän perusparannuksen suunnittelutehtävät ja toteuttaminen
- kunnanviraston sadevesijärjestelmän uusiminen
- viemärilaitoksen vuosisuunnitelman mukaiset investoinnit

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirja
Julkinen
20.4.2022

HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Nro
4/2022

Sivu 36

43 §

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA TAMMELAN KUNNAN
RAKENNUSJÄRJESTYKSEKSI

Asianumero

D/79/00.02.02/2022

Valmisteluteksti

Tammelan kunta pyytää Humppilan kunnalta lausuntoa luonnoksesta
Tammelan kunnan rakennusjärjestykseksi.

Valmistelijat

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
antaa Tammelan kunnalle seuraavan lausunnon luonnoksesta Tammelan
kunnan rakennusjärjestykseksi:
Humppilan kunnalla ei ole huomautettavaa luonnoksesta Tammelan kunnan
rakennusjärjestykseksi.

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirja
Julkinen
20.4.2022
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Nro
4/2022

Sivu 37

44 §

VÄESTÖTIETOJEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN JA LAKKAUTTAMINEN

Asianumero

D/80/00.02.02/2022

Valmisteluteksti

Seudullisessa rakennusvalvonnassa on tapahtunut henkilöstömuutoksia, joten
väestötietojen käyttöoikeudet tulee saattaa ajantasalle.

Valmistelijat

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
päättää
1) myöntää laajan väestötietojen käyttöoikeuden seuraaville henkilöille:
- Marika Virolainen, lupasihteeri
- Veera Hyvärinen, ympäristötarkastaja; ja
2) lakkauttaa väestötietojen käyttöoikeuden seuraavilta henkilöiltä:
- Petri Vastamäki, rakennustarkastaja
- Erja Klemelä, ympäristötarkastaja
- Marika Sarkkinen, ympäristötarkastaja
- Arja Malin, lupasihteeri

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirja
Julkinen
20.4.2022
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Nro
4/2022

Sivu 38

45 §

TALVIKUNNOSSAPITOSOPIMUSTEN KILPAILUTUS

Asianumero

D/9/10.03.01.01/2022

Valmisteluteksti

Saapuneet tarjoukset sekä tarjousten pohjalta tehty yhteenveto tuodaan
kokoukseen oheismateriaalina. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä
yhteensä kolme (3).

Valmistelijat

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää
1) merkitä tietoonsa määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset ja
tarjouksista tehdyn tarjousyhteenvedon;
2) valita talvikunnossapidon urakoitsijat kokonaistaloudellisen edullisuuden
perusteella seuraavasti:
- radan eteläpuoli: R. Rautava Oy
- radan pohjoispuoli: R. Rautava Oy
3) ja oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan tarvittavat
hankintasopimukset.
Hankinnan kilpailutus on toteutettu avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö on
julkaistu Forssan lehdessä, Humppilan kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä
ilmoitustaululla, kotisivulla sekä pienhankintapalvelussa. Tarjousasiakirjat ovat
olleet saatavissa Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset
pyydettiin toimittamaan 31.3.2022 mennessä kirjeitse tai
sähköisesti.Tarjousten vertailun perusteella on valittu kunkin osa-alueen
tarjousten pohjalta kokonaistaloudellisuuden perusteella palveluntuottaja.
Kyseessä on hankintalain 25 § kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Päätöshistoria:
Tekninen lautakunta 23.2.2022 19 §
Valmisteluteksti

Nykyiset talvikunnossapitosopimukset päättyvät 30.4.2022. Ehdotettu uusi
sopimuskausi on 1.9.2022-30.4.2025 ja optiokausi 1.9.2025-30.4.2027.

Pöytäkirja
Julkinen
20.4.2022
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Nro
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Sivu 39

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää
1) kilpailuttaa talvikunnossapitosopimukset liiteasiakirjojen mukaisesti
seuraavasti: kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö
julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä
ilmoitustaululla, kotisivulla sekä pienhankintapalvelussa. Tarjousasiakirjat ovat
saatavissa Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset
osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen
lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti
kirjaamo@humppila.fi 31.3.2022 klo 15 mennessä; ja
2) valtuuttaa teknisen johtajan tarvittaessa päivittämään
tarjouspyyntöasiakirjoja.

Käsittely

Tekninen johtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
Tekninen lautakunta päättää
1) että karttaliitteeseen lisätään Huikajantien Tavara-asemantieNotkoseläntien välinen tieosuus;
2) kilpailuttaa talvikunnossapitosopimukset liiteasiakirjojen mukaisesti
seuraavasti: kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö
julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä
ilmoitustaululla, kotisivulla sekä pienhankintapalvelussa. Tarjousasiakirjat ovat
saatavissa Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset
osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen
lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti
kirjaamo@humppila.fi 31.3.2022 klo 15 mennessä; ja
3) valtuuttaa teknisen johtajan tarvittaessa päivittämään
tarjouspyyntöasiakirjoja

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirja
Julkinen
20.4.2022
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Tekninen lautakunta

Nro
4/2022

Sivu 40

46 §

MUUT ASIAT

Valmisteluteksti

- keskusteltiin Talvisen mökin kunnossapidosta
- keskusteltiin Koskirannantien viemäröintisuunnitelman laatimisesta
- tuotiin tiedoksi, että Asemantie/Sepontie ja Kätöntie/Asemantie risteyksessä
hulevesikaivo tulvii
- keskusteltiin, että viemäröintisuunnittelussa tulee huomioida mahdollisuus
viettoviemärin rakentamiseen

Päätös

HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
Julkinen
20.4.2022

Nro
4/2022

Sivu 41

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät 33-36, 38, 40-44, 46
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle
oikaisuvaatimus tehdään,
osoite ja postiosoite
HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kisakuja 2
31640 HUMPPILA

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen
Pykälät 39
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Sähköpostiosoite:
kirjaamo@humppila.fi
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen
Pykälät 45
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

Pöytäkirja
Julkinen
20.4.2022
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Nro
4/2022

Sivu 42

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.
ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN TUTKITTAVAKSI
Valitus markkinaoikeudelle
Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden
käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty
MARKKINAOIKEUS
julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tai sen nojalla
Käyntiosoite:
annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai
Tuomioistuimet-talo
maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen
Radanrakentajantie 5
vastaisesti.
00520 HELSINKI
Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän
Postiosoite:
kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä
Radanrakentajantie 5
ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta
00520 HELSINKI
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan
Sähköposti:
lähettämisestä.
markkinaoikeus@oikeus.fi
Pykälät
Puhelinvaihde:
029 56 43300
Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle
Faksi:
ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia
029 564 3314
vireille markkinaoikeudessa.
VALITUSOSOITUS
Viranomainen
HÄMEENLINNAN HALLINTOOIKEUS
Postiosoite:
Raatihuoneenkatu 1
13100 HÄMEENLINNA
Käyntiosoite:
Hämeenlinnan oikeustalo
Arvi Kariston katu 5
13100 HÄMEENLINNA
Sähköpostiosoite:
hameenlinna.hao@oikeus.fi

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

HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
Julkinen
20.4.2022
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Puhelinnumero:
029 56 42210
(asiakaspalvelu)
Faksi:
029 564 2269
Valituskirjelmä
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
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

Oikeudenkäyntimaksu
Lisätietoja
VALITUSOSOITUS
Viranomainen
VAASAN HALLINTO-OIKEUS
Postiosoite:
PL 204

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.
Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuinmaksulakiin
(1455/2015).
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.

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.
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65101 VAASA
Pykälät 37
Käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43
4. krs
65101 VAASA
Sähköpostiosoite:
vaasa.hao@oikeus.fi

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

Puhelinnumero:
029 56 42611
(puhelinvaihde)
029 56 42780
(kirjaamo)
Faksi:
029 56 42760
Valituskirjelmä

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Oikeudenkäyntimaksu

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
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.
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.
Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuinmaksulakiin
(1455/2015).

