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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. päivänä toukokuuta 2020 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Kisakuja 2 ja sähköinen kokous 

§ LIITE KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

63  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

64  Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 

65 1 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 

66 2 Humppilan kunnan maa-ainestaksan muutos   

67 3 Ympäristönsuojelulain mukainen eläinsuojan ilmoitusmenettely  
103-403 -28-2 / Saha Esko 

68 4 Ympäristönsuojelulain mukainen eläinsuojan ilmoitusmenettely  
103-406 -1-37 / Eerikäinen Anna ja Osmo 

69  Nestemäisen polttoaineen jakeluaseman rekisteröinti 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään; jakeluasema Neste 
Markkinointi Oy, Humppilantie 1, 103-403-0003-0113 

70  Nestemäisen polttoaineen jakeluaseman rekisteröinti 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään; jakeluasema Neste 
Markkinointi Oy, Humppilantie 1, 103-403-0003-0084 

71  Nestemäisen polttoaineen jakeluaseman rekisteröinti 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään; Oy Teboil Ab,  
Lasitehtaantie 2, 103-402-0006-0667 

72  Nestemäisen polttoaineen jakeluaseman rekisteröinti 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään; St1 Oy, Lasitehtaantie 5,  
103-402-0006-0667 

73  Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin 
voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 
annettava lausunto 

74  Tiedoksi merkittävät asiat 

75 5 Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan lupapäätöksestä 2020-4, 
Lounea Palvelut Oy:n matkapuhelinmaston rakentaminen 

76 6 Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan lupapäätöksestä 2020-1, 
tuulivoimalan nro 7 rakentaminen 

77 7 Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan lupapäätöksestä 2020-2, 
tuulivoimalan nro 10 rakentaminen 

78 8 Jätevesipumppaamoiden huoltosopimusten kilpailutus 

79 9 Yksityistieavustusten jakaminen vuonna 2020 

80  Viranhaltijapäätökset 

81  Teknisen hallinnon talouden seuranta 

82  Humppilan Rivieran töiden suunnittelu ja toteuttaminen 
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83  Osoitteenmuutos Luhtitie 6 

84  Osoitteenmuutos Humppilantie 12 

85  Osoitteenmuutos Koivistontie 52 ja 54 

86  Osoitteenmuutos Kuismalantie 46 a, b, c, d 

87  Osoitteenmuutos Kuismalantie 106, 113, 121 

88  Osoitteenmuutos Leppäkoskentie 24 

89  Osoitteenmuutos Maurinpolku 3, 4 ja 5 

90  Muut asiat 

  Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä 
 
27.5.2020 klo 9-15 Kunnanvirastolla 
27.5.2020 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  
13.5.2019  
Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja 

 

 

 

http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
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KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. päivänä toukokuuta 2020 klo18.00 – 20.40 

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 

☒ Saarenmaa Matti, rakennusmestari 

☒ Salminen Niina, ympäristöpäällikkö, asiantuntija, läsnä klo 

18.00-19.30 

☒ Laaksonen Jukka, johtava rakennustarkastaja, asiantuntija, 

läsnä klo 18.27-19.57 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 
    
§ 63 - 90    

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 

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

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
 
 

           
 

Juha Laaksonen       Riitta Nokkala 
puheenjohtaja           § 79 pj 

Mari Honkonen 
pöytäkirjanpitäjä 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 

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

            
Allekirjoitukset                            Tarkastusaika       _ / _  __ 20___ 

Timo Nikkanen Riitta Nokkala 

PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ  

Aika ja paikka  
27.5.2020 klo 9.00 - 15.00 kunnanvirasto 
 

tekninen johtaja Mari Honkonen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk 63 § 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 
13.5.2020 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja annettu 
kunnanjohtajalle. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätös- 

                                       valtainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
 

Päätös:  Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.  
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITO 
 
Tekn. ltk 64 § 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 27.5.2020 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 – 
15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 3.6.2020, 
jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

   
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 

Timo Nikkanen ja Riitta Nokkala. 
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YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 
 
Tekn. ltk 65 § Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan  
Liite 1 ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian 

käsittelystä voidaan periä maksu. Vastaava säännös on jätelain 
(646/2011) 144 §:ssä ja vesilain (587/2011) 18 luvun 12 §:ssä. 

 
 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun 

ympäristönsuojelulain määräämistä asioista seuraavasti: 
 1) ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun 

asian käsittelystä; 
 2) laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen, 

ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan 
määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta 
säännöllisestä valvonnasta; 

 3) 169 §:n mukaisista tarkastuksista, jotka johtavat kehotuksen, 
määräyksen tai kiellon antamiseen sekä niistä toimenpiteistä, jotka 
ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen tai kiellon noudattamisen 
valvomiseksi; 

 4) tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun 
kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 
§:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi; 

 5) valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi silloin, kun 
toimivalta on siirretty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 138 
§:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 
 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun jätelain 

määräämistä asioista seuraavasti: 
 1) jätelain mukaisen ilmoituksen tai muun asian käsittelystä; 
 2) 124 §:ssä tarkoitetuista laitosten ja yritysten 

määräaikaistarkastuksista ja muista säännöllisistä valvontatoimista, 
jotka perustuvat 124 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin suunnitelmiin; 

 3) tarkastuksista ja muista valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 75, 
125 ja 126 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamiseksi ja 
sen noudattamisen valvomiseksi. 

 
 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun vesilain 

määräämistä asioista seuraavasti: 
 Vesilain mukaisen asian käsittelystä lupaviranomaisessa ja 

valvontaviranomaisessa voidaan periä maksu.  
 
 Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan maksut voivat vastata 

enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia 
kokonaiskustannuksia. Taksassa lueteltujen käsittelymaksujen 
tulee perustua luvan, ilmoituksen, muun asian käsittelyn tai 
valvontatoimenpiteen keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka 
sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet 
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kokonaiskustannukset. Kunnan tulisi pyrkiä maksujensa 
täyskatteellisuuteen toimintatulojen kerryttämiseksi. Kunta voi 
kuitenkin halutessaan päättää tiettyjen toimintojen kohdalla 
alennetuista maksuista. 

 
 Nyt laaditun taksan muutosehdotuksessa on maksutulojen 

ennakoitavuuden ja laskutuksen selkeyden vuoksi luvan ja 
ilmoituksen käsittelyssä pääsääntöisesti käytetty suoritekohtaista 
maksua, jossa on arvioitu kunkin toimenpiteen kesto ja aiheutuneet 
kokonaiskustannukset. Tämä on myös toiminnanharjoittajan 
näkökulmasta tasapuolisempi, koska se ei ole riippuvainen 
yksittäisen viranhaltijan ajankäytöstä tietyn toimenpiteen 
suorittamisessa. Toimenpiteissä, jotka voivat olla hyvinkin erilaisia, 
on ehdotuksessa esitetty tuntihintaista maksua, jonka käyttäminen 
edellyttää tuntikirjanpitoa.  

 
 Humppilan kunnanvaltuusto hyväksyi 

ympäristönsuojeluviranomaisen nykyisen taksan 18.9.2001 § 63, ja 
se tuli voimaan 1.1.2002. Ympäristönsuojeluviranomainen on 
tarkistanut taksaa meluilmoituksen käsittelyn osalta 24.4.2019   

 § 57. 
 
 Uuden, 1.9.2014 voimaan tulleen, ympäristönsuojelulain mukaan 

lainmukaisista valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja 
rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja niiden 
muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta 
voidaan periä maksu. Hyväksytty valvontaohjelma ja taksa ovat 
edellytyksenä sille, että valvonnasta voidaan periä maksuja. 
Ympäristövalvontasuunnitelma ja –ohjelma on hyväksytty 
teknisessä lautakunnassa 16.1.2019, § 12. Ja nyt on mahdollista 
taksassa määrätä valvonnalle maksut. 

 
 Lisäksi taksan tarkistamiselle on tarvetta, koska yleinen 

kustannustaso on kohonnut vuodesta 2002. Koska taksan maksut 
pitäisi perustua todellisiin kunnalle aiheutuviin kustannuksiin, on 
niiden omakustannusarviossa otettu huomioon seudullisen 
ympäristönsuojelun kustannukset ja toimialalautakunnan menot 
käyttäen apuna Suomen Kuntaliiton opasta kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan laatimiseen, Helsinki 2015. 

 
 Taksaesitykseen on lisätty uudet, valvonnasta perittävät maksut. 

Muilta osin taksarakenne on uudistettu vastaamaan tämänhetkistä 
lainsäädäntöä. Taksan maksuja määritettäessä on käytetty apuna 
seudullista kokemusperäistä tietoa sekä Kuntaliiton laatimaa 
aineistoa asioiden käsittelyajoista.  
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 Humppilan kunnan hallintosäännön 25 § mukaan tekninen 
lautakunta päättää toimialaansa koskevien taksojen perusteista, 
taksoista ja maksuista.  

 
 Voimassa olevaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on 

oheismateriaalina ja siihen voi tutustua myös www.forssa.fi → 
Asuminen ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat 
asiakirjat   

 
 Taksan muutosehdotus on liitteenä 1.  
 
 
Valmistelija: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg. 
 p. 03-4141 5267 tai niina.salminen (at) forssa.fi 
 
  
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
  
 Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan 

ympäristönsuojeluviranomaisen taksan siten että taksa tulee 
voimaan 1.9.2020 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.  

 
 
Päätös:  Päätettiin jättää asia pöydälle. Lautakunta käsittelee asiaa 

uudelleen kesäkuun kokouksessaan. 
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HUMPPILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MUUTOS   

Tekn.ltk 66 § Maa-aineslain 23 §:n mukaan lupahakemuksen ja 
Liite 2 ottamissuunnitelman sekä maa-aineslain 4 a §:ssä tarkoitetun 

yhteisluvan tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta 
aiheutuvien kustannusten perimisestä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä säädetään 
rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavasta maksusta. MRL 
145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on 
velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä 
muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet 
määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. 

  
 Lakisääteisen kunnallisen maksun määräämisessä tulee noudattaa 

kustannusvastaavuuden periaatetta. Maksujen tulee vastata 
enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia 
kokonaiskustannuksia. 

 
 Maa-aineslakiin (MAL 1981/555) 10.4.2015 tehtyjen muutosten 

myötä maa-aineslain mukaiset lupahakemukset on käsitellyt ja 
noudattamista on valvonut 1.7.2016 lähtien kuntien 
ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen (MAL § 14).  
Ympäristönsuojeluviranomaisena Humppilan kunnassa toimii 
tekninen lautakunta. 

 
 Maa-ainestaksaan on lisätty ns. yhteisluvasta (maa-

aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen 
yhteiskäsittely) perittävä maksu. Samalla taksaa on ajantasaistettu 
vastaamaan nykyistä kustannustasoa ja siihen on tehty 
selvennyksiä ja korjauksia. 

 
 Humppilassa voimassa oleva maa-aineslain mukaisten 

viranomaistehtävien maksutaksa on tullut voimaan 1.6.2008. 
 
 Humppilan hallintosäännön 25 § mukaan tekninen lautakunta 

päättää toimialaansa koskevien taksojen perusteista, taksoista, 
maksuista. 

  
 Voimassa oleva maa-aineslain mukaisten viranomaisitehtävien 

hoitoon liittyvä taksa on oheismateriaalina ja siihen voi tutustua 
myös www.forssa.fi → Asuminen ja ympäristö → 
Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat asiakirjat 

  
 
 Taksan muutosehdotus on liitteenä 2. 
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Valmistelija: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg. p. 03-4141 5267 tai 
niina. salminen(at)forssa.fi 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
 Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan taksan 

muutosehdotuksen, joka koskee maa-ainesten 
ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan 
valvonnasta ja vakuuksien hyväksymisestä sekä maa-aineslain ja 
ympäristönsuojelulain mukaisista yhteiskäsittelyistä perittäviä 
maksuja siten, että taksa tulee voimaan 1.9.2020 mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta. Maa-ainestaksassa valvontaa 
koskevat maksut tulevat voimaan 1.1.2021 alkaen.  

 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan.   
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YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN ELÄINSUOJAN ILMOITUSMENETTELY  
103-403 -28-2 / SAHA ESKO 
   
Tekn. ltk 67 § Saha Esko, Virtalankulmantie 211, 31640 Humppila on toimittanut 
Liite 3  Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle  
  ympäristönsuojelulain (527/2014) 115a § mukaisen eläinsuojan 
  ilmoitusmenettelyä koskevan hakemuksen. Kyseessä on olemassa 
  olevan eläinsuojan laajennus tilalla 103-403-28-2.  

  
Tilalle rakennetaan sikalan laajennus, jolloin tilalla tulee olemaan 
1850 lihasikapaikkaa sekä kaksi uutta 1 300 m3 lietesäiliötä ja 400 
m3 lietekuiluja. Lisäksi on edelleen käytössä osa olemassa olevasta 
eläinsuojasta ja olemassa olevat 1580 m3 lietesäiliötilavuutta ja 220 
m3 lietekuiluja. Lannan levitykseen käytettävissä oleva peltopinta-
ala on 199 hehtaaria. 
 
Tilan eläinyksikkömäärällä valtioneuvoston asetuksen 
ilmoituksenvaraisista eläinsuojista mukainen etäisyys naapureihin 
tulisi olla vähintään 400 m, kun lantalat katetaan kelluvalla katteella. 
Rakennettavista lietesäiliöistä etäisyys lähimmän naapurin 
asuinrakennukseen on n. 350 m. Toiminnanharjoittaja perustelee 
vähimmäisetäisyydestä poikkeamista sillä, että uusille lietesäiliöille 
ei ole vaihtoehtoista yhtä hyvää sijoituspaikkaa. Lietesäiliöt 
katetaan kelluvalla katteella. Lietesäiliöiden ja naapurin välissä on 
metsää, jolloin suoraa näköyhteyttä ei ole ja tuulet eivät yleensä 
sovi alueelle. 
 
Päätösehdotukseksi on laadittu toimituskirja, joka on liitteenä 3. 
  

  
Valmistelija:  ympäristötarkastaja Erja Klemelä, p. 03 4141 5324 tai 
 erja.klemela (at) forssa.fi 

  
  
  

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
 Tekninen lautakunta antaa liitteenä olevan toimituskirjan mukaisen 

päätöksen eläinsuojan ilmoitusmenettelystä Esko Sahalle. 
 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 

Johtava rakennustarkastaja saapui kokoukseen klo 18.27. 
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YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN ELÄINSUOJAN ILMOITUSMENETTELY  
103-406 -1-37 / EERIKÄINEN ANNA JA OSMO 
   
Tekn.ltk 68 § Eerikäinen Anna ja Osmo, Valkeakalliontie 100, 31640 Humppila  
Liite 4  ovat toimittaneet Humppilan kunnan    
  ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain (527/2014) 
  115 a § mukaisen eläinsuojan ilmoitusmenettelyä koskevan  
  hakemuksen. Kyseessä on olemassa olevan eläinsuojan laajennus 
  tilalla 103-406-1-37.  

  
Tilalle rakennetaan eläinsuojan laajennus kylmäpihatolla, johon 
sijoitetaan osa nuorkarjasta ja umpilehmät. Uudessa 
laajennusosassa on sekä liete- että kuivalantajärjestelmä. 
Olemassa olevaan eläinsuojaan sijoitetaan lypsylehmät ja hiehot ja 
osa vasikoista. Lypsytavaksi muutetaan robottilypsy. Nykyisen 
navetan lanta on lietelantaa. Laajennuksen jälkeen tilan 
eläinsuojassa tulee olemaan tilaa 77 lypsylehmälle, 28 hieholle ja 
41 vasikalle eli yhteensä 1042,2 eläinyksikölle. Edelleen on 
käytössä 2364 m3 lietesäiliötilavuutta ja 70 m3 lietekuiluja ja etäsäiliö 
300 m3. Lisäksi tilalla on betonipohjainen katettu kuivalantala, joka 
on tilavuudeltaan 380 m3. Lannan levitykseen käytettävissä oleva 
peltopinta-ala on 93,3 hehtaaria. 
 
Tilan eläinyksikkömäärällä valtioneuvoston asetuksen ilmoituksen- 
varaisista eläinsuojista mukainen etäisyys naapureihin tulisi olla 
vähintään 250 m, kun lantalat katetaan kuorettumalla. Olemassa 
olevasta lietesäiliöstä etäisyys lähimmän naapurin 
asuinrakennukseen on 110 m. Toiminnanharjoittaja perustelee 
vähimmäisetäisyydestä poikkeamista sillä, että eläinsuojan 
laajennukselle ei ole vaihtoehtoista sijoituspaikkaa. Lietesäiliö on jo 
olemassa. Lantaa levitettäessä pyritään toimimaan siten, että 
hajuhaitat jäävät mahdollisimman lyhyiksi. 
 
Päätösehdotukseksi on laadittu toimituskirja, joka on liitteenä 4. 
  

  
Valmistelija:  ympäristötarkastaja Erja Klemelä, p. 03 4141 5324 tai 
  erja.klemela (at) forssa.fi 

  
  

Päätösehdotus:  Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

 
 Tekninen lautakunta antaa liitteenä olevan toimituskirjan mukaisen 

päätöksen eläinsuojan ilmoitusmenettelystä Anna ja Osmo 
Eerikäiselle 

 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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NESTEMÄISEN POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN REKISTERÖINTI 

YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN; JAKELUASEMA NESTE 

MARKKINOINTI OY, HUMPPILANTIE 1, 103-403-0003-0113 

 

Tekn. ltk 69 § Neste Markkinointi Oy on toimittanut olemassa olevan 
  polttonesteiden jakeluaseman rekisteröinti-ilmoituksen 11.3.2019. 
  Ilmoituksen on todettu täyttävän rekisteröinnin edellytykset.   
  Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään on tehty  
  seuraavasti: 
 

Ilmoitusvelvollisen nimi / toiminimi: 

Neste Markkinointi Oy 

Y-tunnus: 1626490-8 

Postiosoite: PL 95, 00095 NESTE 

Ilmoitettava toiminta: 

Neste Express Humppila 

Kiinteistötunnus: 103-403-0003-0113 

Käyntiosoite: Humppilantie 1, 31640 Humppila 

Ilmoitusvelvollisuus: Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 116 § 

Kyseessä on olemassa oleva polttonesteiden jakeluasema, jolla 

sijaitsee kolme yksivaippaista polttonestesäiliötä. Säiliöiden 

yhteenlaskettu tilavuus on 70 m3. Jakeluasema sijaitsee PK-

merkinnällä (yksityisten palvelujen ja hallinnon alue) osoitetulla 

yleiskaava-alueella. Jakelu- ja täyttöalueen hulevedet johdetaan 

luokan I öljynerottimen kautta maastoon. Viemärissä on 

öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo.  

Ilmoituksen mukainen jakeluasematoiminta vastaa nestemäisten 

polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista 

annetun valtioneuvoston asetuksen (444/2010) vaatimuksia 

siirtymäsäännösten puitteissa. Ilmoitettu toiminta on rekisteröity 

ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 12.2.2020. Ilmoituksessa 

tarkoitetun polttonesteiden jakeluaseman valvonnasta vastaa 

sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Rekisteröintihetkellä 

käytännön valvontaa suorittaa Forssan seudullinen 

ympäristönsuojelu. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa 

esitetyllä tavalla, valtioneuvoston asetusta (444/2010) noudattaen. 

Humppilan teknisen lautakunnan 29.3.2001 myöntämä 

ympäristölupa (Tekn.ltk 29.3.2001 § 31) on tämän rekisteröinnin 

myötä rauennut automaattisesti.  
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Ilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Forssan 

seudullisessa ympäristönsuojelussa, Forssan kaupungintalon 3. 

kerroksessa sekä kokouksessa.  

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen: Hakijalta peritään 

Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut kunnanvaltuuston 

taksapäätöksen (kv. 18.9.2001 § 63) mukaisesti. Taksan 

maksutaulukon mukaisesti asian käsittelystä peritään tuntitaksa 38 

euroa/tunti. Asian käsittelyyn on käytetty 15 tuntia, jolloin asian 

käsittelyn hinnaksi tulee 570 euroa (38 €/h x 15 h). 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 205 § 

Valmistelija:  ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 03 414 15224, 

marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi, että Neste Markkinointi 

Oy:n, Humppilantie 1, jakeluasema (Neste Express) on rekisteröity 

ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 12.2.2020. Samalla 

jakeluasemalle myönnetty ympäristölupa on rauennut.  

Asian käsittelystä peritään maksua 570 euroa.  

 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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NESTEMÄISEN POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN REKISTERÖINTI 

YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN; JAKELUASEMA NESTE 

MARKKINOINTI OY, HUMPPILANTIE 1, 103-403-0003-0084 

Tekn.ltk 70 §  Neste Markkinointi Oy on toimittanut olemassa olevan  
  polttonesteiden jakeluaseman rekisteröinti-ilmoituksen 11.3.2019. 

Ilmoituksen on todettu täyttävän rekisteröinnin edellytykset.  
Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään on tehty 
seuraavasti: 

 
Ilmoitusvelvollisen nimi / toiminimi: 

Neste Markkinointi Oy 

Y-tunnus: 1626490-8 

Postiosoite: PL 95, 00095 NESTE 

Ilmoitettava toiminta: 

Neste Truck Humppila 

Kiinteistötunnus: 103-403-0003-0084 

Käyntiosoite: Humppilantie 1, 31640 Humppila 

Ilmoitusvelvollisuus: Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 116 § 

Kyseessä on olemassa oleva dieselpolttoaineen jakeluasema, jolla 

sijaitsee kaksi kaksivaippaista polttonestesäiliötä. Säiliöiden 

yhteenlaskettu tilavuus on 100 m3. Jakeluasema sijaitsee PK-

merkinnällä (yksityisten palvelujen ja hallinnon alue) osoitetulla 

yleiskaava-alueella. Jakelu- ja täyttöalueen hulevedet johdetaan 

luokan I öljynerottimen kautta maastoon. Viemärissä on 

öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo.  

Ilmoituksen mukainen jakeluasematoiminta vastaa nestemäisten 

polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista 

annetun valtioneuvoston asetuksen (444/2010) vaatimuksia 

siirtymäsäännösten puitteissa. Ilmoitettu toiminta on rekisteröity 

ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 12.2.2020. Ilmoituksessa 

tarkoitetun polttonesteiden jakeluaseman valvonnasta vastaa 

sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

Rekisteröintihetkellä käytännön valvontaa suorittaa Forssan 

seudullinen ympäristönsuojelu. Toimintaa on harjoitettava 

ilmoituksessa esitetyllä tavalla, valtioneuvoston asetusta 

(444/2010) noudattaen.  

Ilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Forssan 

seudullisessa ympäristönsuojelussa, Forssan kaupungintalon 3. 

kerroksessa sekä kokouksessa.  

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen: Hakijalta peritään 

Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut kunnanvaltuuston 
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taksapäätöksen (kv. 18.9.2001 § 63) mukaisesti. Taksan 

maksutaulukon mukaisesti asian käsittelystä peritään tuntitaksa 38 

euroa/tunti. Asian käsittelyyn on käytetty 15 tuntia, jolloin asian 

käsittelyn hinnaksi tulee 570 euroa (38 €/h x 15 h). 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 205 § 

Valmistelija:  Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 03 414 

15224, marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi, että Neste Markkinointi 

Oy:n, Humppilantie 1, jakeluasema (Neste Truck) on rekisteröity 

ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 12.2.2020.  

Asian käsittelystä peritään maksua 570 euroa.  

 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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NESTEMÄISEN POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN REKISTERÖINTI 

YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN; OY TEBOIL AB, 

LASITEHTAANTIE 2, 103-402-0006-0667 

Tekn.ltk 71 § Oy Teboil Ab on toimittanut olemassa olevan polttonesteiden  
  jakeluaseman rekisteröinti-ilmoituksen 16.12.2019. Ilmoituksen on 

todettu täyttävän rekisteröinnin edellytykset.  Rekisteröinti 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään on tehty seuraavasti: 

 
Ilmoitusvelvollisen nimi / toiminimi: 

Oy Teboil Ab 

Y-tunnus: 0114795-2 

Postiosoite: Plaza Loiste, PL 57, 01511 Vantaa 

Ilmoitettava toiminta: 

D-piste Humppila Lasitehdas 

Kiinteistötunnus: 103-402-0006-0667 

Käyntiosoite: Lasitehtaantie 2, 31640 Humppila 

Ilmoitusvelvollisuus: Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 116 § 

Kyseessä on olemassa oleva dieselpolttoaineen jakeluasema, jolla 

sijaitsee kaksi kaksivaippaista polttonestesäiliötä. Säiliöiden 

yhteenlaskettu tilavuus on 50 m3. Jakeluasema sijaitsee PK-

merkinnällä (yksityisten palvelujen ja hallinnon alue) osoitetulla 

yleiskaava-alueella. Jakelu- ja täyttöalueen hulevedet johdetaan 

luokan II öljynerottimen kautta ojaan. Viemärissä on öljynerottimen 

jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo.  

Ilmoituksen mukainen jakeluasematoiminta vastaa nestemäisten 

polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista 

annetun valtioneuvoston asetuksen (444/2010) vaatimuksia 

siirtymäsäännösten puitteissa. Ilmoitettu toiminta on rekisteröity 

ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 12.2.2020. Ilmoituksessa 

tarkoitetun polttonesteiden jakeluaseman valvonnasta vastaa 

sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

Rekisteröintihetkellä käytännön valvontaa suorittaa Forssan 

seudullinen ympäristönsuojelu. Toimintaa on harjoitettava 

ilmoituksessa esitetyllä tavalla, valtioneuvoston asetusta 

(444/2010) noudattaen. Humppilan teknisen lautakunnan 

21.9.1995 myöntämä ympäristölupa (Tekn. ltk § 56) on tämän 

rekisteröinnin myötä rauennut automaattisesti.  

Ilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Forssan 

seudullisessa ympäristönsuojelussa, Forssan kaupungintalon 3. 

kerroksessa sekä kokouksessa.  
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Käsittelymaksu ja sen määräytyminen: Hakijalta peritään 

Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut kunnanvaltuuston 

taksapäätöksen (kv. 18.9.2001 § 63) mukaisesti. Taksan 

maksutaulukon mukaisesti asian käsittelystä peritään tuntitaksa 38 

euroa/tunti. Asian käsittelyyn on käytetty 15 tuntia, jolloin asian 

käsittelyn hinnaksi tulee 570 euroa (38 €/h x 15 h). 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 205 § 

Valmistelija:  ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 03 414 15224, 

marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi, että Oy Teboil Ab:n, 

Lasitehtaantie 2, jakeluasema (D-piste Humppila Lasitehdas) on 

rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 12.2.2020. 

Samalla jakeluasemalle myönnetty ympäristölupa on rauennut.  

Asian käsittelystä peritään maksua 570 euroa.  

 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan.   
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NESTEMÄISEN POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN REKISTERÖINTI 

YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN; ST1 OY, LASITEHTAANTIE 5, 

103-402-0006-0667 

Tekn.ltk 72 § St1 Oy on toimittanut olemassa olevan polttonesteiden  
  jakeluaseman rekisteröinti-ilmoituksen 19.12.2019. Ilmoituksen on 

todettu täyttävän rekisteröinnin edellytykset.  Rekisteröinti 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään on tehty seuraavasti: 

 
Ilmoitusvelvollisen nimi / toiminimi: 

St1 Oy 

Y-tunnus: 0201124-8 

Postiosoite: PL 100, 00381 Helsinki 

Ilmoitettava toiminta: 

St1 Automaatti Humppila 

Kiinteistötunnus: 103-402-0006-0667 

Käyntiosoite: Lasitehtaantie 5, 31640 Humppila 

Ilmoitusvelvollisuus: Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 116 § 

Kyseessä on olemassa oleva dieselpolttoaineen jakeluasema, jolla 

sijaitsee neljä yksivaippaista polttonestesäiliötä. Säiliöiden 

yhteenlaskettu tilavuus on 110 m3. Jakeluasema sijaitsee PK-

merkinnällä (yksityisten palvelujen ja hallinnon alue) osoitetulla 

yleiskaava-alueella. Jakelu- ja täyttöalueen hulevedet johdetaan 

luokan II öljynerottimen kautta ojaan. Viemärissä ei ole 

öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivoa, vaan 

ainoastaan tarkkailukaivo, johon johdetaan myös muita 

jakeluaseman piha-alueen vesiä.  

Ilmoituksen ja 7.4.2020 tehdyn tarkastuksen mukaan 

jakeluasematoiminta ei täytä valtioneuvoston asetuksen 444/2010 

(VnA nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien 

ympäristönsuojeluvaatimuksista) vaatimuksia seuraavilta osin: 

Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo puuttuu (7 §, 4 mom.) 

Yllä olevassa listassa ei ole esitetty asetuksen siirtymäsäännöksen 

(18 §) piiriin kuuluvia velvoitteita. Nämä tulevat sovellettaviksi vasta 

kun jakeluaseman toiminta muuttuu olennaisesti. 

Ilmoitettu toiminta on rekisteröity ympäristönsuojelun 

tietojärjestelmään 14.4.2020. Ilmoituksessa tarkoitetun 

polttonesteiden jakeluaseman valvonnasta vastaa sijaintikunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen. Rekisteröintihetkellä käytännön 

valvontaa suorittaa Forssan seudullinen ympäristönsuojelu. 

Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyllä tavalla, 

valtioneuvoston asetusta (444/2010) noudattaen.  
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Ilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Forssan 

seudullisessa ympäristönsuojelussa, Forssan kaupungintalon 3. 

kerroksessa sekä kokouksessa.  

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen: Hakijalta peritään 

Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut kunnanvaltuuston 

taksapäätöksen (kv. 18.9.2001 § 63) mukaisesti. Taksan 

maksutaulukon mukaisesti asian käsittelystä peritään tuntitaksa 38 

euroa/tunti. Asian käsittelyyn on käytetty 15 tuntia, jolloin asian 

käsittelyn hinnaksi tulee 570 euroa (38 €/h x 15 h). 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 205 § 

 

Valmistelija:  ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 03 414 15224, 

marika.sarkkinen(at)forssa.fi 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi, että St1 Oy:n, 

Lasitehtaantie 5, jakeluasema (St1 Automaatti Humppila) on 

rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 14.4.2020. 

Samalla jakeluasemalle myönnetty ympäristölupa on rauennut.  

Asian käsittelystä peritään maksua 570 euroa.  

 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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FINGRID OYJ:N HUITTINEN-FORSSA 400+110 KILOVOLTIN 
VOIMAJOHTOHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA 
ANNETTAVA LAUSUNTO 
 
Tekn.ltk. 73 § Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa  
  (ELY-keskus) on käsiteltävänä ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystäannetun lain (252/2017) mukaista 
yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää varten Fingrid Oyj:n 
Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen, Forssa 400+110 kilovoltin 
voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten 
arviointiselostus. 

 
Arviointiselostus liitteineen löytyy sähköisesti ympäristöhallinnon 

verkkosivuilta www.ymparisto.fi/huittinenforssavoimajohtoYVA. 

Selostuksen paperiversioon voi tutustua mm. Humppilan 

kunnanvirastossa, Kisakuja 2. Koronavirusepidemia voi vaikuttaa 

virastojen aukioloihin. Lisäksi hanketta ja arviointiselostusta 

esitellään sähköisessä yleisötilaisuudessa maanantaina 18.5.2020 

klo 18-20. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus varaa mahdollisuuden lausunnon 
antamiseen arviointiselostuksesta viimeistään 26.6.2020. 
 
Tarkasteltavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 69 kilometriä. 
Uudella Huittisten ja Forssan välisellä 400 kilovoltin 
voimajohtoyhteydellä lisätään sähkönsiirtokapasiteettia ja 
parannetaan energiatehokkuutta. Uusi voimajohtoyhteys sijoittuu 
pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen. Samassa yhteydessä 
uusitaan Kolsin ja Forssan välinen pääosiltaan 1950-luvulla 
valmistunut 110 kilovoltin kantaverkon voimajohtoyhteys välillä 
Huittisten Loimijoki – Forssan sähköasema. 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen 
menettely, joka muodostuu arviointiohjelma- ja 
arviointiselostusvaiheesta. Molemmissa vaiheissa osalliset voivat 
esittää mielipiteitään hankkeesta ja yhteysviranomainen pyytää 
lausuntoja tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta. Tässä YVA-
menettelyssä yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-
keskus. YVA-konsulttina on toiminut AFRY Finland Oy. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa arviointiohjelmassa esitetään selvitys 
hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä 
vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään.  
 
Toisessa vaiheessa ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on 
koottu tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä hankkeen 
todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. 
 

http://www.ymparisto.fi/huittinenforssavoimajohtoYVA
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Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole katsottu mahdolliseksi 
vaihtoehdoksi, koska sähkönsiirtoa ei voida tulevaisuudessa hoitaa 
nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla ilman 
haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta 
käyttövarmuutta. Hankkeen toteuttamatta jättäminen rajoittaisi 
valtakunnallista sähkön siirtoa eikä kantaverkkoyhtiö tällöin toimisi 
sähkömarkkinalain mukaisesti. 
 
 
YVA-vaiheessa esitettävä hankesuunnitelma on alustava ja YVA-
menettelyn jälkeen valitaan toteutettava ratkaisu. Tarkemmat 
rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu 
toteutettaisiin suunnitelmien mukaan vuosina 2021–2022. 
Hankkeen rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2023–
2025. 
 
Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 kattaa voimajohdon alueen 

Forssa–Humppila välillä. Maakuntakaavassa on osoitettu 

ohjeellinen linjaus uudelle voimajohdolle, joka noudattaa nykyisen 

voimajohdon kanssa samaa reittiä. 

 
Maakuntakaavassa 2040 voimajohto sijoittuu suurelta osin 

maakunnallisesti merkittävälle maisema-alueelle Jänhijoen 

kulttuurimaisemat. Lisäksi johtoyhteys leikkaa kahta 

maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön 

aluetta: Humppilan eteläpuolella sijaitsevaa Huhdin ja Taipaleen 

kulttuurimaisemaa sekä Minkiön–Savikon–Rehtijärven 

kulttuurimaisema-aluetta. Näihin alueisiin kuuluvissa 

suunnittelumääräyksissä korostetaan maisemaan ja 

kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen säilyttämistä. 

Reittiosuudelle sijoittuu Humppilassa neljä asuin- ja kolme 

lomarakennusta alle 100 metrin etäisyydelle suunnitellusta 

voimajohdosta.  Suunnitellun voimajohdon keskilinjasta 100-300 

metrin etäisyydellä Humppilassa sijaitsevien asuinrakennusten 

lukumäärä on 11 ja lomarakennusten lukumäärät 11. 

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg. p. 03-4141 5267 
niina.salminen (at) forssa.fi 
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Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus 
lausuu voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksesta lausuntonaan seuraavaa: 

Voimajohtolinjan vaikutusalueella on useita haasteellisia kohtia: 

arvokkaita kulttuuriympäristöjä, asuinrakennuksia, luontokohteita, 

viljelyalueita, metsätalousalueita. Uuden voimajohtohankkeen 

ympäristövaikutukset on esitelty ja arvioitu riittävän laajasti. 

Hankkeen aikana tulleet lausunnot ja mielipiteet on otettu 

huomioon. Arviointityö antaa hyvät mahdollisuudet lieventää 

toteutettavan hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Toki se 

tarkoittaa YVA-menettelyn jälkeistä kohdekohtaista tarkempaa 

suunnittelua. 

 

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. Erkki Ojanen jääväsi itsensä 

pykälän käsittelyn ajaksi. 
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 

 
Tekn. ltk 74 §     

- Ilmoitus yrityksen nimenvaihdoksesta 17.4.2020: YIT Teollisuus 
Oy:n toiminnat ovat jatkossa nimellä Peab Industri Oy. 
Nimenmuutos koskee maa-ainestenottoa alueella Murronharju-
Ollila-Kaira. 

 
- Tiedote kiinteistölle 103-401-1-88 koskien vapautusta 

jätevesiviemäriverkostoon liittymisestä. 
 

- Tarkastuskertomus St1, Lasitehtaantie 5, jakeluasemalla 
olleesta rekisteröintiin liittyvästä tarkastuksesta 7.4.2020. 
 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi 
saaduksi. 

  
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 

Ympäristöpäällikkö poistui kokouksesta klo 19.30. 
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OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSTARKASTAJAN LUPAPÄÄTÖKSESTÄ 2020-4, 
LOUNEA PALVELUT OY:N MATKAPUHELINMASTON RAKENTAMINEN 
 
 
Tekn. ltk 75 §    Rakennustarkastajan 9.4.2020 12 § päätökseen 2020-4  
Liite 5 harustamattoman matkapuhelinmaston rakentamiseksi on  
 toimitettu oikaisuvaatimus. 
 
 Lounea Palvelut Oy, hakee omistamalleen tontille, Koivistontie 54, 

kt 103-403-2-133, toimenpidelupaa 36 metriä korkealle 
harustamattomalle telemastolle. Poikkeamaa kaavasta ei tule, sillä 
tontti on ET-aluetta, eli yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitosten aluetta. Samalla tontilla on ennestään 
toiminnassa oleva Lounea Palvelut Oy:n teleliikennekeskus. Masto 
sijoittuu siten, että se ei tule tontin rajoja 4 metriä lähemmäksi eikä 
myöskään liian lähelle telekeskusrakennusta. Lisäksi se väistää 
tontin kautta naapuriin johdetun kunnallistekniikan. 

 
Toimenpideluvan 103-2020-4 osalta viimeinen ajankohta 

oikaisuvaatimuksen toimittamiselle on ollut 30.4.2020. 

Oikaisuvaatimus on toimitettu rakennusvalvontaan 27.4.2020 ja 

saapunut näin määräajassa. Luvanhakija on toimittanut sille 

vastineensa 29.4.2020.  

 
 Naapurin lausunto 

Eteläiset naapurit 2:87 ja 2:89 Ulla Nieminen ja Pentti Nieminen 
ovat esittäneet vastustavan kannan. Sen mukaan tukiasemia ei tule 
perustaa asuintalojen tai erityisherkkien kohteiden kuten koulut ja 
päiväkodit sekä terveydenhuoltoon liittyvien rakennusten 
yhteyteen. Telemasto sijoittuisi 8 metrin päähän tontin rajasta 
peittäen näkyvyyttä olohuoneen ja keittiön ikkunoista. Tämän 
lisäksi arvioidaan asunnon myyntiarvon laskevan. Maisemallisesti 
masto ei sovi Humppilan keskustaan. Perustuslain 20§ takaa 
oikeuden terveelliseen ympäristöön, jolloin pitäisi noudattaa ns. 
varovaisuusperiaatetta. 
 
Kannanoton liitteenä on Lakialoite LA 23/2015 vp Eeva-Johanna 
Eloranta sd ym. tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta, jota 
käytetään perusteluna. Keskeisinä näkökohtina ovat: 

 WHO:n luokituksen mukaan radiotaajuinen säteily on 
mahdollinen karsinogeeni (luokka 2B), joka voi aiheuttaa 
syöpää. 

 Tukiasemien sähkömagneettista säteilyä ei tule suunnata 
asuntoihin tai ns. herkkiin kohteisiin, joista mainittiin 
aiemmin. 
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Hakijan vastine 
Lounea Palvelut Oy:n Mika Pulkkinen, on toimittanut vastineen 
naapurien 2:87 ja 2:89 lausunnolle. Yleisperusteluna todetaan, että 
tietoliikenneverkot rinnastetaan tänä aikana tarpeellisuudeltaan 
sähköön, veteen ja viemäröintiin. Langattomat tietoliikenneverkot 
on tuotava käyttäjien lähelle tai niiden kapasiteetti ei riitä. 
Mobiilidatan käyttö kasvaa jatkuvasti. Rakennuspaikalla 
huomaamattomampi paikka olisi ollut lähellä Koivistonmäentietä 
automaattikeskuksen takana, mutta etäisyysvaatimukset tontin 
rajoihin estävät sen. Itse mastolla ei ole haruksia, vaan pyöreä 
poikkileikkausmuoto alaosaltaan, mikä vähentää sen 
haittavaikutusta lähiympäristössä. Yläosa on teräsristikkotyylinen, 
joka keventää sen ilmettä. 
 
Vastineen liitteenä on STUK-TR 16 / Elokuu 2014 selvitys "Väestön 
altistuminen matkapuhelintukiasemien radiotaajuisille kentille 
Suomessa" Sami Kännälä. Keskeisinä näkökohtina ovat:  

 Tyypillinen altistuminen tukiasemien kentille esimerkiksi 
asunnoissa on kymmenestuhannesosa ja enimmilläänkin 
sadasosia enimmäisarvosta. STUKin viimeisimmässä 
mittauskampanjassa (STUK-TR 16) selvitettiin, että 
radiotaajuiselle säteilylle tukiasemien läheisyydessä olevissa 
asunnoissa altistuminen oli enintään puoli prosenttia 
enimmäisarvosta. Antennit suunnataan niin, että ne 
säteilevät vaakasuoraan, jotta asunnot ja muut tärkeät 
kohteet jäävät katveeseen.  

 5G-verkon käyttöönoton myötä altistuminen tukiasemien 
radiotaajuiselle säteilylle ei tule nousemaan merkittävälle 
tasolle. STUK seuraa aktiivisesti 5G-verkon käyttöönottoa ja 
puuttuu tukiasema-asennuksiin tarvittaessa. 

 Vertailun vuoksi matkapuhelimen pitäminen korvalla 
arvioidaan olevan lähellä enimmäisarvoja. Tällöin 
matkapuhelinten osuus altistajina on paljon suurempi kuin 
tukiasemien. 

 
Rakennustarkastajan lausunto 
Puollan Lounea Oy:n hanketta sijoittaa telemasto esittämäänsä 
paikkaan siten, että se ei tule välittömään läheisyyteen kunnallisen 
putkilinjan kanssa. Putkilinja sijaitsee automaattikeskuksen 
vieressä ja johtaa tontille 2:89 ja 2:87. Hakijalla on kaavaan ja 
omistussuhteeseen perustuva vahva oikeutus käyttää tonttiaan sen 
sallimalla tavalla. Naapurin näkymä olohuoneen ja keittiön 
ikkunoista tontille heikkenee, mutta koska masto on kapea ja 
korkea, visuaalinen haitta ei ole suuri. Myös asuntotontin näkymät 
etelään, missä pihakin on, säilyvät hyvinä. Näkymähaitat ovat 
istutuksilla vähennettävissä. Itäinen naapuri 2:237 on tiheän 
pensaspuuston takana, eikä suoria ikkunanäkymiä ole. 
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36 metriä korkea masto näkyy muutaman sadan metrin alueella 
riippuen puustosta ja rakennusten sijoittelusta. Pohjoispuolella on 
peltoa, ja lähellä asuntoja ei ole kuin etelän suunnassa. Merkittävä 
maisemallinen tekijä on Koivistonlammi, joten silläkin suunnalla 
etäisyyttä asuntoihin tulee riittävästi. Liikenneympyrän suunnasta 
masto tulee näkymään melko selvänä, mutta siitä länteen 
keskusta-alueella se näkyy enää ristikko-osaltaan rakennusten ja 
kattojen sekä puiden yläpuolella. Idässä on omakotitaloja pienessä 
määrin puustoistutusten lomassa. Pääasiallisesti alue on metsää. 
Radiotaajuuteen liittyvät kysymykset ovat nykytiedoin hallittavissa. 

 
 Toimenpidelupa myönnettiin päätösehdotuksen mukaisesti 

15.4.2020 viranhaltijapäätöksellä 103-2020-4. 
  
 Naapurin oikaisuvaatimus 27.4.2020. 
 Eteläiset naapurit 2:87 ja 2:89 Ulla Nieminen ja Pentti Nieminen 

ovat esittäneet toimenpideluvalle oikaisuvaatimuksen, jossa 
todetaan tiivistetysti: 

 Mastot tulee sijoittaa ensisijaisesti yleisille alueille ja 5G-
verkon turvallisuudesta ei ole vielä näyttöä 

 Maston tuominen lähelle Humppilan taajamaa ei ole 
välttämätöntä palvelun vuoksi 

 Maston sijainti lähellä Koivistonlammia on häiritsevä 

 Muita tontteja mastolle löytyy kakkostien toisella puolen 

 Ei ole noudatettu varovaisuusperiaatetta 

 Masto on liian korkea, 36 m 
  

 Lounea Palvelut Oy:n vastine oikaisuvaatimukseen 29.4.2020 
 Mika Pulkkinen Lounea Palvelut Oy:ltä on esittänyt vastineen 

naapurien oikaisuvaatimukseen tiivistettynä seuraavasti: 

 Suomessa Säteilyturvakeskus valvoo, määrää, ohjeistaa ja 
tutkii miten tukiasemia tulee sijoittaa. Maston sijainti täyttää 
asetetut säännöt ja määräykset.  

 Kaupungeissa ja suurimmissa taajamissa mastot sijoitetaan 
korkeampien rakennusten katoille. Humppilan keskustassa 
pankkirakennuksen tukiasema siirtyy uuteen mastoon. 

 Kakkostien toisella puolen on jo masto, mutta etäisyys on 
liian suuri mastolle tuottaa taajama-alueelle tarvittavaa 
palvelua. Uuden maston sijainnin määrittäminen perustuu 
radiotekniseen tarpeeseen. Pohjatietona on Omnitelen 
tutkimus. 

 
  



HUMPPILAN KUNTA   PÖYTÄKIRJA         28 (55) 
Tekninen lautakunta   20.5.2020 
       
 

  

_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                      

Nimikirjaimet                                                                                                                           
  

Ehdotus:  
 
Tekninen lautakunta päättää 

 
1) ottaa asian käsiteltäväkseen; 

 
2) tutkia oikaisuvaatimuksen yllä mainitulla tavalla; 

 

3) hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavin perusteluin:  
 
Perustelut: 

1) Hanke on asemakaavan mukainen. Toimenpidelupa on 

myönnetty Lounea Oy:lle 36 metriä korkean telemaston 

rakentamiseen omistamalleen ET -tontille (asemakaava nro 29, 

Kirkonseudun muutos Paanapellontie Luhtitie), joka on 

yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 

aluetta. Samalla tontilla on ennestään Lounea Palvelut Oy:n 

teleliikennekeskus. 

 

2) Maston maisemalliseen vaikutukseen kohtuullisesti ei ole 

esteitä. Näkymä Humppilan liikenneympyrän alueella on avoin, 

mutta ei häiritsevä. Suurimmaksi osaksi masto alueella näkyy 

puiden ja rakennusten yläpuolella. Asuntoja maston 

läheisyydessä on vähän ja välitöntä näkyvyyttä voidaan ehkäistä 

istutuksin. 

 

 

3) 5G-maston tuominen Humppilan keskusta-alueelle on 

perusteltua välttämättömien telepalvelujen turvaamiseksi, mihin 

lähempänä kakkostietä sijaitsevan maston kapasiteetti ei riitä. 

Taajamassa tukiasemat tuodaan aina käyttäjiä lähelle. 

Humppilan keskustassa olevan pankkirakennuksen katolta 

tukiasema siirretään uuteen mastoon. 

 

4) Radiotaajuisen säteilyn vaikutukset ovat nykytiedoin hallittavissa 

myös 5G- mastoissa, eivätkä ne poikkea siinä asiassa 

oleellisesti 3G tai 4G-teknologiasta. Säteily suunnataan lähellä 

olevien rakennusten yli vaakasuoraan. Säteilylle altistuminen 

tutkimusten mukaan on kymmenestuhannes tai enimmilläänkin 

sadasosan enimmäisarvosta. Vertailun vuoksi esimerkiksi 

matkapuhelimen pitäminen lähellä korvaa altistaa säteilylle 

lähelle enimmäisarvon verran. STUK valvoo tukiasemien 

toimintaa ja sen määräykset täyttyvät esitetyn telemaston 

sijainnissa. Lisäksi se tarkastaa mastojen säteilyvaikutuksia. 

Liiteaineistossa on STUK:n tutkimusaineistoa. 
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5) Ks. toimenpidelupapäätös. 

 
 
Valmistelija:  Rakennustarkastaja Raimo Huotelin puh. 03 4141 5325 
 tai raimo.huotelin (at) forssa.fi 
 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
 Tekninen lautakunta päättää 
 

1) ottaa asian käsiteltäväkseen; 
 

2) tutkia oikaisuvaatimuksen yllä mainitulla tavalla; 
 

3) hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavin perusteluin:  
 

Perustelut: 

1) Hanke on asemakaavan mukainen. Toimenpidelupa on 

myönnetty Lounea Oy:lle 36 metriä korkean telemaston 

rakentamiseen omistamalleen ET -tontille (asemakaava nro 29, 

Kirkonseudun muutos Paanapellontie Luhtitie), joka on 

yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 

aluetta. Samalla tontilla on ennestään Lounea Palvelut Oy:n 

teleliikennekeskus. 

 

2) Maston maisemalliseen vaikutukseen kohtuullisesti ei ole 

esteitä. Näkymä Humppilan liikenneympyrän alueella on avoin, 

mutta ei häiritsevä. Suurimmaksi osaksi masto alueella näkyy 

puiden ja rakennusten yläpuolella. Asuntoja maston 

läheisyydessä on vähän ja välitöntä näkyvyyttä voidaan ehkäistä 

istutuksin. 

 

3) 5G-maston tuominen Humppilan keskusta-alueelle on 

perusteltua välttämättömien telepalvelujen turvaamiseksi, mihin 

lähempänä kakkostietä sijaitsevan maston kapasiteetti ei riitä. 

Taajamassa tukiasemat tuodaan aina käyttäjiä lähelle. 

Humppilan keskustassa olevan pankkirakennuksen katolta 

tukiasema siirretään uuteen mastoon. 

 

4) Radiotaajuisen säteilyn vaikutukset ovat nykytiedoin hallittavissa 

myös 5G- mastoissa, eivätkä ne poikkea siinä asiassa 

oleellisesti 3G tai 4G-teknologiasta. Säteily suunnataan lähellä 
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olevien rakennusten yli vaakasuoraan. Säteilylle altistuminen 

tutkimusten mukaan on kymmenestuhannes tai enimmilläänkin 

sadasosan enimmäisarvosta. Vertailun vuoksi esimerkiksi 

matkapuhelimen pitäminen lähellä korvaa altistaa säteilylle 

lähelle enimmäisarvon verran. STUK valvoo tukiasemien 

toimintaa ja sen määräykset täyttyvät esitetyn telemaston 

sijainnissa. Lisäksi se tarkastaa mastojen säteilyvaikutuksia. 

Liiteaineistossa on STUK:n tutkimusaineistoa. 

 

5) Ks. toimenpidelupapäätös. 

 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSTARKASTAJAN LUPAPÄÄTÖKSESTÄ 2020-1, 
TUULIVOIMALAN NRO 7 RAKENTAMINEN 
 
Tekn. ltk 76 §    Johtavan rakennustarkastajan 30.1.2020 § 1 päätökseen  
Liite 6  tuulivoimalan nro 7 rakentamiseksi on toimitettu oikaisuvaatimus 

17.2.2020. 
 

Oikaisuvaatimus koskee kahta eri lupapäätöksin käsiteltyä 
tuulivoimalaa (2020-2, nro 10). Oikaisuvaatimukset käsitellään 
lupakohtaisesti omina ratkaisuinaan.  
 
Oikaisuvaatimus on toimitettu määräajassa 18.2.2020 mennessä. 
Allekirjoittaneet vaativat lautakunnan hylkäämään myönnetyn 
päätöksen.  

 
Oikaisuvaatimuksen (nro 7 kohdennettua) on allekirjoittanut viisi 
kiinteistön omistajaa. Rakennusvalvonnan karttamittauksen 
mukaan etäisyydet voimalaan ovat; 
- 103-402-3-92, 785 m vapaa-ajan asunto (L6) 
- 103-406-1-54, 1040 m asuinrakennus (V7) 
- 103-406-1-335, 1025 m asuinrakennus (V8) 
- 103-406-1-244, 1290 m asuinrakennus (V9) 
- 103-406-1-81, 1595 m asuinrakennus  

 
Kyseiset kiinteistöt eivät ole rakentamiskiinteistön rajanaapureita. 
He katsovat kiinteistönsä sijoittuvat voimaloiden vaikutusalueelle, 
jolloin lupapäätökset vaikuttavat olennaisesti heidän oikeuteensa 
käyttää kiinteistöjä hyväkseen. Oikaisuvaatimus liitteenä. 

 
Melu- ja välkevaikutukset on esitetty kokonaisuutena, joka koostuu 
viiden voimalan vaikutuksista. 

   
 Meluselvityksen mukaan kiinteistöllä 103-402-3-92 (L6) sijoittuu 
melutason 30-40 db sekä välkkeen 10-20 h/a alueelle. 
 
Meluselvityksen mukaan kiinteistö 103-406-1-335 (V8) sijoittuu 
melutaso 35 – 40 dB alueelle. Välkeselvityksen mukaan kiinteistö 
sijoittuu 10- 20 h/a alueelle. 

 
Meluselvityksen mukaan kiinteistö 103-406-1-244 (V9) sijoittuu 
melutaso 35 – 40 dB alueelle. Välkeselvityksen mukaan kiinteistö 
sijoittuu 10- 20 h/a alueelle. Asiassa on tulkinnan varaista, että 
aiheutuuko vaikutus tuulivoimalasta nro 7. Karttatarkasteluna 
arvioiden ei aiheutuisi. Em. ja etäisyys huomioiden tuulivoimalan 
rakennuslupapäätös ei olennaisesti vaikuta kiinteistön valittajien 
oikeuteen tai etuun. Näin ollen ei ole valitusoikeutta asiassa. 
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Meluselvityksen mukaan kiinteistö 103-406-1-81 sijoittuu melutaso 
35 – 40 dB alueelle. Välkeselvityksen mukaan kiinteistö sijoittuu 
10- 20 h/a alueelle. Asiassa on tulkinnan varaista, että aiheutuuko 
vaikutus tuulivoimalasta nro 7. Karttatarkasteluna arvioiden 
vaikutus ei aiheutuisi tuulivoimalasta nro 7. Em. ja etäisyys 
huomioiden tuulivoimalan rakennuslupapäätös ei olennaisesti 
vaikuta kiinteistön valittajien oikeuteen tai etuun. Näin ollen ei ole 
valitusoikeutta asiassa. 
 
 Melu- ja välkeselvityksen mukaan kiinteistölle 103-406-1-54 (V7) ei 
ulotu vaikutuksia. Em. ja etäisyys huomioiden tuulivoimalan 
rakennuslupapäätös ei olennaisesti vaikuta kiinteistön valittajien 
oikeuteen tai etuun. Näin ollen ei ole valitusoikeutta asiassa.  

 
 Tiivistelmänä kaksi kiinteistöä 103-402-3-92 (L6) ja 103-406-1-335 

(V8) ulottuvat tuulivoimalan nro 7 mahdolliselle vaikutusalueelle. 
Muille kiinteistöille ei ilmene tuulivoimalan vaikutuksia. 

 
 Tuulivoimaloiden soveltuvuus, sijainti ja etäisyydet toisistaan on 

ratkaistu Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaavassa. 
Osayleiskaavassa mainitaan, että kaavaa saa käyttää 
tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena. Tuulivoimala sijoittuu 
hakemuksessa osayleiskaavan mukaisesti. Ympäristövaikutusten 
arviointi on tehty tuulivoimayleiskaavan laatimisen yhteydessä. 

 
 Numerolan meluselvityksessä mainitaan käytetyn valmistajan 

toimittamien dokumenttien mukaisia ilmoitettuja äänitehotasoja, 
jotka ovat ympäristöministeriön mallinnusohjeen mukaisia 
melupäästön takuuarvoja (IEC TS 61400-11).  
Tuulivoimala osayleiskaavassa loma-asunnon yöaikaiseksi 
ulkomelutasoarvoksi on määritetty 35 db. Meluselvityksessä 
todetaan kyseisen arvon ylittäviä kiinteistöjä löytyvän. 
Osayleiskaavan määräyksessä melutason arvot ovat määrittyneet 
silloisen valtioneuvoston päätöksen mukaisesti (993/1992). 
Kaavavalmistelun jälkeen, kaavan oikeuskäsittelyiden aikana, 
valtioneuvosto on asetuksella 1107/2015 säätänyt tuulivoimaloille 
loma-asunnon yöaikaiseksi ohjearvoksi 40 db. Selkeän 
kuiskauksen äänen taso on 30 - 40 db ja normaalin puheen 60 - 70 
db. Voimassa olevan ja yksinomaan tuulivoimaloita koskevan 
asetuksen arvojen käyttämistä vertailuarvoina, voidaan pitää ja 
hyväksyä vähäisenä poikkeamisena osayleiskaavamääräyksestä 
(MRL 175 §). 

 
Välkemallinnuksen ylittävistä kiinteistöistä luvan hakija tuo 
vastineessa esiin kyseisen alueen aiemman KHO:n 33/ 2017 
päätöksen. Jossa todetaan mm.: näkemäanalyysin mukaan 
tuulivoimalat eivät olisi nähtävissä välkkeen ylittävillä kiinteistöillä, 
jolloin välke on vähäisempää. Myöskään välkemallinnuksessa ei 
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huomioida suojaavaa puustoa eikä rakennuksia. Ne huomioiden 
välkevaikutukset ovat matalammat. 
 
Voimalavalmistajan mukaan sen voimala ei aiheuta 
amplitudimodulaatiota, josta syystä siihen liittyvää sanktiota ei ole 
käytetty melumallinnuksessa. 
 
Tuulivoimala on rakennusluvassa riittävällä tavalla yksilöitävissä 
teknisiltä tiedoiltaan ja vaikutuksiltaan lupa-asian arvioimiseksi; 
esim. malli, teho, kokotiedot ja melu- ja välkevaikutukset. 
 
Lupahakemusta on täydennetty 25.11.2019; 
pelastussuunnitelmalla, pelastuslaitoksen kohdekortilla, 
palotekninen suunnitelmalla, evakuointiohjeella ja -suunnitelmalla. 
Lupapäätöksessä on pelastusviranomaisen lausuntoon liittyen 
asetettu lupaehto ”Tuulivoimaloiden rakentamisessa noudatetaan 
Finanssialan keskusliiton tuulivoimalan turvallisuusohjetta 2017, 
täten varustettuina automaattisilla paloilmoittimilla sekä 
sammutuslaitteistolla.”  

  
 Pääosaltaan edellä mainitut seikat on jo tuotu esiin 

oikaisuvaatimuksen alaisessa lupapäätöksessä. 
 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään uutta sellaista 
perustetta, jonka vuoksi rakennuslupaa ei olisi voitu myöntää. 
Oikaisuvaatimus tulee hylätä. 
 

 
Valmistelija:  Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen p. 03 4141 5320 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
 Tekninen lautakunta päättää 
 

4) ottaa asian käsiteltäväkseen; 
 

5) tutkia oikaisuvaatimuksen yllä mainitulla tavalla; 
 

6) hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavin perusteluin: 
oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty perustetta, jonka vuoksi 
rakennuslupaa ei olisi voitu myöntää. 

7)  
 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSTARKASTAJAN LUPAPÄÄTÖKSESTÄ 2020-2, 
TUULIVOIMALAN NRO 10 RAKENTAMINEN 
 
Tekn. ltk 77 §    Johtavan rakennustarkastajan 30.1.2020 § 1 päätökseen  
Liite 7 tuulivoimalan nro 10 rakentamiseksi on toimitettu oikaisuvaatimus 

17.2.2020.  
 
Oikaisuvaatimus koskee kahta eri lupapäätöksin käsiteltyä 
tuulivoimalaa (2020-1, nro 7). Oikaisuvaatimukset käsitellään 
lupakohtaisesti omina ratkaisuinaan. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettu määräajassa 18.2.2020 mennessä. 
Allekirjoittaneet vaativat lautakunnan hylkäämään myönnetyn 
päätöksen.  

 
Oikaisuvaatimuksen (nro 10 kohdennettua) on allekirjoittanut kolme 
kiinteistön omistajaa. Rakennusvalvonnan karttamittauksen 
mukaan etäisyydet voimalaan ovat; 
- 103-402-3-92, 870 m vapaa-ajan asuinrakennus (L6) 
- 103-406-1-54, 1690 m asuinrakennus (V7) 
- 103-406-1-335, 1950 m asuinrakennus (V8) 

 
Poiketen oikaisuvaatimuksen selvityksestä kiinteistö 103-402-3-92 
on rakentamiskiinteistön rajanaapuri, muut kiinteistöt eivät ole 
rakentamiskiinteistön rajanaapureita. He katsovat kiinteistönsä 
sijoittuvat voimaloiden vaikutusalueelle, jolloin lupapäätökset 
vaikuttavat olennaisesti heidän oikeuteensa käyttää kiinteistöjä 
hyväkseen. Oikaisuvaatimus liitteenä. 

 
Melu- ja välkevaikutukset on esitetty kokonaisuutena, joka koostuu 
viiden voimalan vaikutuksista. 

  
 Kiinteistöllä 103-402-3-92 (L6) on viereisenä kiinteistönä 

maankäyttö- ja rakennuslain 192 § mukainen valitusoikeus. 
 

Meluselvityksen mukaan kiinteistö 103-406-1-335 (V8) sijoittuu 
melutaso 35 – 40 dB alueelle. Välkeselvityksen mukaan kiinteistö 
sijoittuu 10- 20 h/a alueelle. Asiassa on tulkinnan varaista, että 
aiheutuuko vaikutus tuulivoimalasta nro 10. Karttatarkasteluna 
arvioiden ja etäisyys huomioiden ei aiheutuisi. Näin ollen ei ole 
valitusoikeutta asiassa. 

 
 Melu- ja välkeselvityksen mukaan kiinteistölle 103-406-1-54 (V7) ei 
ulotu vaikutuksia. Em. ja etäisyys huomioiden tuulivoimalan 
rakennuslupapäätös ei olennaisesti vaikuta kiinteistön valittajien 
oikeuteen tai etuun. Näin ollen ei ole valitusoikeutta asiassa.  
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 Tiivistelmänä kiinteistö 103-402-3-92 (L6) ulottuu tuulivoimalan nro 
10 mahdolliselle vaikutusalueelle. Muille kiinteistöille ei ilmene 
tuulivoimalan vaikutuksia. 

 
Tuulivoimaloiden soveltuvuus, sijainti ja etäisyydet toisistaan on 
ratkaistu Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaavassa. 
Osayleiskaavassa mainitaan, että kaavaa saa käyttää 
tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena. Tuulivoimala sijoittuu 
hakemuksessa osayleiskaavan mukaisesti. Ympäristövaikutusten 
arviointi on tehty tuulivoimayleiskaavan laatimisen yhteydessä. 

 
 Numerolan meluselvityksessä mainitaan käytetyn valmistajan 

toimittamien dokumenttien mukaisia ilmoitettuja äänitehotasoja, 
jotka ovat ympäristöministeriön mallinnusohjeen mukaisia 
melupäästön takuuarvoja (IEC TS 61400-11).  
Tuulivoimala osayleiskaavassa loma-asunnon yöaikaiseksi 
ulkomelutasoarvoksi on määritetty 35 db. Meluselvityksessä 
todetaan kyseisen arvon ylittäviä kiinteistöjä löytyvän. 
Osayleiskaavan määräyksessä melutason arvot ovat määrittyneet 
silloisen valtioneuvoston päätöksen mukaisesti (993/1992). 
Kaavavalmistelun jälkeen, kaavan oikeuskäsittelyiden aikana, 
valtioneuvosto on asetuksella 1107/2015 säätänyt tuulivoimaloille 
loma-asunnon yöaikaiseksi ohjearvoksi 40 db. Selkeän 
kuiskauksen äänen taso on 30 - 40 db ja normaalin puheen 60 - 70 
db. Voimassa olevan ja yksinomaan tuulivoimaloita koskevan 
asetuksen arvojen käyttämistä vertailuarvoina, voidaan pitää ja 
hyväksyä vähäisenä poikkeamisena osayleiskaavamääräyksestä 
(MRL 175 §). 

 
Välkemallinnuksen ylittävistä kiinteistöistä luvan hakija tuo 
vastineessa esiin kyseisen alueen aiemman KHO:n 33/ 2017 
päätöksen. Jossa todetaan mm.: näkemäanalyysin mukaan 
tuulivoimalat eivät olisi nähtävissä välkkeen ylittävillä kiinteistöillä, 
jolloin välke on vähäisempää. Myöskään välkemallinnuksessa ei 
huomioida suojaavaa puustoa eikä rakennuksia. Ne huomioiden 
välkevaikutukset ovat matalammat. 
 
Voimalavalmistajan mukaan sen voimala ei aiheuta 
amplitudimodulaatiota, josta syystä siihen liittyvää sanktiota ei ole 
käytetty melumallinnuksessa. 
 
Tuulivoimala on rakennusluvassa riittävällä tavalla yksilöitävissä 
teknisiltä tiedoiltaan ja vaikutuksiltaan lupa-asian arvioimiseksi; 
esim. malli, teho, kokotiedot ja melu- ja välkevaikutukset. 
 
Lupahakemusta on täydennetty 25.11.2019; 
pelastussuunnitelmalla, pelastuslaitoksen kohdekortilla, 
palotekninen suunnitelmalla, evakuointiohjeella ja -suunnitelmalla. 
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Lupapäätöksessä on pelastusviranomaisen lausuntoon liittyen 
asetettu lupaehto ”Tuulivoimaloiden rakentamisessa noudatetaan 

Finanssialan keskusliiton tuulivoimalan turvallisuusohjetta 2017, 
täten varustettuina automaattisilla paloilmoittimilla sekä 
sammutuslaitteistolla.”  

  
 Pääosaltaan edellä mainitut seikat on jo tuotu esiin 

oikaisuvaatimuksen alaisessa lupapäätöksessä. 
 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään uutta sellaista 
perustetta, jonka vuoksi rakennuslupaa ei olisi voitu myöntää. 
Oikaisuvaatimus tulee hylätä. 

 
Valmistelija:  Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen p. 03 4141 5320 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
 Tekninen lautakunta päättää 
 

1) ottaa asian käsiteltäväkseen; 
 

2) tutkia oikaisuvaatimuksen yllä mainitulla tavalla; 
 

3) hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavin perusteluin: 
oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty perustetta, jonka vuoksi 
rakennuslupaa ei olisi voitu myöntää. 

 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.  
 
 Johtava rakennustarkastaja poistui kokouksesta klo 19.57. 
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JÄTEVESIPUMPPAAMOIDEN HUOLTOSOPIMUSTEN KILPAILUTUS 
 
 
Tekn.ltk.  78 § Jätevesipumppaamoiden nykyinen huoltosopimus on tehty  
Liite 8  aiemmin ajalle 2017-2019, minkä jälkeen sopimus on jatkunut 

toistaiseksi voimassaolevana. Nykyinen voimassaoleva sopimus 
tuodaan kokoukseen oheismateriaalina. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
   Tekninen lautakunta käy läpi kilpailutusasiakirjat ja päättää 

kilpailuttaa liitteessä lueteltujen jätevesipumppaamoiden 
huoltosopimukset seuraavasti: 

 
Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö 
julkaistaan Forssan lehdessä, kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 
ja kotisivulla. 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 ke 5.8.2020 mennessä. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 

 
  

mailto:kirjaamo@humppila.fi


HUMPPILAN KUNTA   PÖYTÄKIRJA         38 (55) 
Tekninen lautakunta   20.5.2020 
       
 

  

_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                      

Nimikirjaimet                                                                                                                           
  

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2020 
 
Tekn. ltk 140 § 19.12.2019 
Liite 1 Tekninen lautakunta on esittänyt talousarvioehdotuksessaan  
 vuodelle 2020, että yksityisavustuksiin varataan 15 000 e. 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 31.3.2020. Avustushakemukset 
liitteineen on toimitettava määräajassa. 

 
Päätös: Juha Laaksonen jääväsi itsensä. Puheenjohtajana toimi pykälän 

ajan Janne Kankare. Päätettiin esityksen mukaan. 
 
  --- --- --- 
 
Tekn. ltk 79 § Määräaikaan 31.3.2020 mennessä yksityistieavustuksia haki 30 
Liite 9  tiekuntaa. Vuoden 2020 talousarvion mukaisesti  

yksityisavustusten enimmäismäärä on yhteensä 15 000 euroa. 
   
  Liitteessä on esitetty yksityisavustusta hakeneet tiekunnat,  
  avustusehtojen täyttyminen sekä avustuksen jakautuminen  
  tiekuntien kesken. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta päättää 
 
1) hyväksyä liitteen mukaiset yksityistieavustukset maksettavaksi 

avustusehdot täyttäville tiekunnille; 
 

2) että päätös on ehdollinen niiden tiekuntien osalta, joiden 
rekisteritietoja on täydennettävä; ja 
 

3) että tiekunnilla on mahdollista päivittää rekisteritietoja 19.6.2020 
asti. Yksityisavustukset maksetaan 29.5.2020 niille tiekunnille, 
joilla ei ole täydennettävää hakemukseensa liittyen. 
 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. Juha Laaksonen jääväsi itsensä 

pykälän käsittelyn ajaksi. Riitta Nokkala toimi puheenjohtajana 
pykälän käsittelyn ajan.  
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
 
Tekn. ltk  80 §    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 
oheismateriaalina.  

 
  
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

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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TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA 

 
Tekn. ltk  81 §     Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-huhtikuun 2020 

ajalta tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 
toteutumavertailun tammi-huhtikuulta 2020. 
 
 

Päätös:   Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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HUMPPILAN RIVIERAN TÖIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN 

Tekn.ltk. 82 §  Tekninen lautakunta on kokouksessaan 8.4.2020 päättänyt 

hyväksyä Humppilan Riviera –hankkeen toteuttamisen ja pyytänyt 

kunnanhallitusta myöntämään hankkeelle investointiluvan. 

Kuntalaisille annettiin mahdollisuus osallistua hankkeen 

suunnitteluun koronavirustilanteesta johtuen sähköisen kyselyn 

kautta, ja kyselyn tuloksia käytiin läpi lautakunnan kokouksessa 

8.4.2020. Kunnanhallitus on myöntänyt hankkeelle 

investointiluvan kokouksessaan 4.5.2020.  

   Koivistonlammin purkuputkenpään pohjan korkeuden on mitattu 

olevan tasolla +104,96, joka muodostaa käytännössä 

Koivistonlammin vesipinnan yläkorkeuden. Mm. veden 

haihtumisen seurauksena vedenpinnan alimman korkeuden 

arvioidaan olevan tasolla +104,40, jolloin hyppytornien kohdalla 

pohjan korkeuden tulee olla vähintään tasolla +99,40. 

Koivistonlammin uimarantaa koskevat tarkemittaukset on tehty 

8.5.2020 SL-Laiturisuunnittelun toimesta. 8.5.2020 vedenpinnan 

korkeuden on mitattu olleen tasolla +105,52. 

   Asiakirjat tuodaan lautakuntaan oheismateriaalina. 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 

   Lautakunta päättää 

1) merkitä tiedoksi Koivistonlammin tarkemittausasiakirjat, 
Tukesin infotiedotteen uimarantojen hyppypaikoista sekä muut 
oheismateriaaliasiakirjat; 
 

2) että hanke toteutetaan huomioiden mm. 
kuluttajaturvallisuuslaki ja muu lainsäädäntö; 

 

3) että vanhan laiturin purkaminen ja uuden rakentaminen 
kilpailutetaan pienhankintana kunnan hankintaohjeen 
mukaisesti; ja 
 

4) oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan tarvittavat 
hankintasopimukset.  

 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. Laituri suunnitellaan niin, että siihen 

on mahdollista asentaa hyppytelineet, ja laiturin rakentaminen 

aloitetaan mahdollisimman pian kilpailutuksen jälkeen. Alueelle 

sijoitetaan lisäksi ulkopingispöytä, katos sekä kiinteitä 

penkkejä/pöytäryhmiä. 
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OSOITTEENMUUTOS LUHTITIE 6 
 
Tekn.ltk.  83 § Luhtitien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-403-2-129 Piilola 

osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty  
   Koivisto. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä 

osoite Luhtitie 6 mm. vesilaskutuksessa. 
 
   Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja 

muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoite on 
tarpeellista oikaista. 

 
     
Valmistelija:  Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522 
 

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-403-2-129 Piilola 
osoitteeksi Luhtitie 6. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-403-2-129 Piilola 
osoitteeksi Luhtitie 6. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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OSOITTEENMUUTOS HUMPPILANTIE 12 
 
Tekn.ltk.  84 § Humppilantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-403-2-215 

Kättö 2 osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty  
   Koivistontie 50.  Kiinteistölle kuitenkin kuljetaan Humppilantien 

kautta, ja kiinteistöllä on ollut vakiintuneessa käytössä osoite 
Humppilantie 12.  

 
   Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja 

muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoite on 
tarpeellista oikaista. 

 
     
Valmistelija:  Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522 
 

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-403-2-215 Kättö 2 
osoitteeksi Humppilantie 12. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-403-2-215 Kättö 2 
osoitteeksi Humppilantie 12. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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OSOITTEENMUUTOS KOIVISTONTIE 52 JA 54  
 
Tekn. ltk 85 §    Koivistontiellä sijaitsevien kiinteistöjen 103-403-2-216 Kättölä 2 ja 

103-403-2-133 Automaattikeskus osoitteet puuttuvat 
Maanmittauslaitoksen rekisteristä. Kiinteistöllä Kättölä 2 on 
kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite Koivistontie 52 mm. 
vesilaskutuksessa. 
 
Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja 
muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on 
tarpeellista oikaista. 
 

   
Valmistelija:  Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522 

 
1) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-403-2-216  

Kättölä 2 osoitteeksi Koivistontie 52. 
 

2) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-403-2-133 
Automaattikeskus osoitteeksi Koivistontie 54. 

 
 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
1) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-403-2-216  

Kättölä 2 osoitteeksi Koivistontie 52. 
 

2) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-403-2-133 
Automaattikeskus osoitteeksi Koivistontie 54. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan.  
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OSOITTEENMUUTOS KUISMALANTIE 46 a, b, c, d 
 
 
Tekn.ltk.  86 § Kuismalantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-31-3 

Toivonniitty osoite puuttuu Maanmittauslaitoksen rekisteristä.  
Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite 
Kuismalantie 46 a  mm. vesilaskutuksessa. 

 
   Kuismalantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-31-4 

Pentinkulma osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on 
merkitty Järvensuo. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa 
käytössä osoite Kuismalantie 46 b mm. vesilaskutuksessa. 

 
   Kuismalantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-31-5 

Metsäkulma osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on 
merkitty Järvensuo. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa 
käytössä osoite Kuismalantie 46 c mm. vesilaskutuksessa. 

 
   Kuismalantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-31-6 

Metsäniitty osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on 
merkitty Järvensuo.   

 
   Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja 

muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on 
tarpeellista oikaista. 

 
     
Valmistelija:  Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522 
 

Lautakunta päättää  
 

1) antaa kiinteistön 103-402-31-3 Toivonniitty osoitteeksi 
Kuismalantie 46 a. 
 

2) muuttaa kiinteistön 103-402-31-4 Pentinkulma osoitteeksi 
Kuismalantie 46 b. 
 

3) muuttaa kiinteistön 103-402-31-5 Metsäkulma osoitteeksi 
Kuismalantie 46 c. 
 

4) muuttaa kiinteistön 103-402-31-6 Metsäniitty osoitteeksi 
Kuismalantie 46 d. 
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Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Lautakunta päättää  
 

1) antaa kiinteistön 103-402-31-3 Toivonniitty osoitteeksi 
Kuismalantie 46 a. 
 

2) muuttaa kiinteistön 103-402-31-4 Pentinkulma osoitteeksi 
Kuismalantie 46 b. 
 

3) muuttaa kiinteistön 103-402-31-5 Metsäkulma osoitteeksi 
Kuismalantie 46 c. 
 

4) muuttaa kiinteistön 103-402-31-6 Metsäniitty osoitteeksi 
Kuismalantie 46 d. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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OSOITTEENMUUTOS KUISMALANTIE 106, 113, 121 
 
Tekn.ltk.  87 § Kuismalantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-7-100 

Leivo osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty 
Kuismalantie. 

 
Kuismalantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-57-1 
Brittilä osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty 
Järvensuo.  
 
Kuismalantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-57-2 
Takamökki osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on 
merkitty Järvensuo.  
 
Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja 
muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on 
tarpeellista oikaista. 

 
Valmistelija:  Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522 
 

Lautakunta päättää  
 

1) antaa kiinteistön 103-402-7-100 Leivo osoitteeksi 
Kuismalantie 106. 
 

2) muuttaa kiinteistön 103-402-57-1 Brittilä osoitteeksi 
Kuismalantie 113. 
 

3) muuttaa kiinteistön 103-402-57-2 Takamökki osoitteeksi 
Kuismalantie 121. 

 
 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Lautakunta päättää  
 

1) antaa kiinteistön 103-402-7-100 Leivo osoitteeksi 
Kuismalantie 106. 

 
2) muuttaa kiinteistön 103-402-57-1 Brittilä osoitteeksi 

Kuismalantie 113. 
 

3) muuttaa kiinteistön 103-402-57-2 Takamökki osoitteeksi 
Kuismalantie 121. 
 

 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 



HUMPPILAN KUNTA   PÖYTÄKIRJA         48 (55) 
Tekninen lautakunta   20.5.2020 
       
 

  

_____________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastus                                                      

Nimikirjaimet                                                                                                                           
  

OSOITTEENMUUTOS LEPPÄKOSKENTIE 24 
 
 
Tekn.ltk.  88 § Leppäkoskentien varressa sijaitsevalta kiinteistöltä 103-402-5-175 

Leppäkoski osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on 
merkitty Kantopiiri 1.  

 
   Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja 

muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoite on 
tarpeellista oikaista. 

 
     
Valmistelija:  Tekninen sihteeri Piia Heikkilä 050 0919 522 
 

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-5-175 
Leppäkoski osoitteeksi Leppäkoskentie 24. 
 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-5-175 
Leppäkoski osoitteeksi Leppäkoskentie 24. 

 
 
Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaan.  
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OSOITTEENMUUTOS MAURINPOLKU 3, 4 ja 5 
 
 
Tekn.ltk.  89 § Maurinpolulla sijaitsevan kiinteistön 103-402-6-603 Mäntyrinne 

osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty 
Maurinpolku 3-5. Rakennus koostuu kolmesta osasta joilla on eri 
rakennustunnus, ja rakennukset ovat kahden eri omistajan 
omistuksessa. Tällöin on tarpeellista määrittää jokaiselle 
rakennustunnukselle oma osoite. Virheellinen osoite saattaa 
myös vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten 
toimintaa, minkä vuoksi osoite on tarpeellista oikaista. 

 
   
  Rakennustunnus  vanha osoite  Uusi osoite 
  102449966L  Maurinpolku 3-5  Maurinpolku 3 
  102449967M Maurinpolku Vanhainkodin Asuntola Maurinpolku 4 
  102449968N Maurinpolku 5  Maurinpolku 5 
 
      
Valmistelija:  Tekninen sihteeri Piia Heikkilä 050 0919 522 
 

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-6-603 Mäntyrinne 
osoitteet ylläolevan taulukon mukaan. 
 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
   Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-6-603 Mäntyrinne 
   osoitteet ylläolevan taulukon mukaan. 
 
Päätös:    Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
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MUUT ASIAT 

Tekn. ltk 90 §     

 Tuotiin tiedoksi, että Kirkonkulman koulun liikuntasalissa on 

todettu seinävaurioita, jotka ovat tulleet liikuntasalin 

vakiovuorojen aikana. Liikuntasali on peruskorjattu v. 2018-

2019 aikana. Hallintosäännön 25 § mukaisesti teknisen 

lautakunnan yleisiin tehtäviin ja toimivaltaan kuuluu huolehtia 

kunnan kiinteistöistä. 

 

Päätös:  Tekninen lautakunta 

1) merkitsi tiedoksi edellä mainitun asian; ja 

 

2) päätti, että tekninen lautakunta pyytää elämänlaatulautakuntaa 

selvittämään seinävaurioista vastuussa olevan tahon; ja 

 

3) antaa tiedoksi elämänlaatulautakunnalle, että liikuntasalissa ei 

tule harrastaa sellaisia ulkoliikuntalajeja, joiden harjoittaminen 

sisätiloissa aiheuttaa vaurioita vastikään peruskorjattuun 

liikuntasaliin. Salin käyttöä koskien tulee antaa tiedote seurojen 

ja muiden käyttäjien vakiovuoroista vastaaville henkilöille ja 

korostaa, että vastuuhenkilöt vastaavat vakiovuoronsa aikana 

ilmenneistä vaurioista.  
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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 63, 64, 73, 74, 78, 80, 81, 82, 90 
 

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 

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 65, 66, 69, 70, 71, 72, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 
 
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. 
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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 75, 76, 77 

 

 

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: 

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). 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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VALITUSOSOITUS 

Viranomainen 
 
VAASAN HALLINTO-
OIKEUS 
                                                                                                                                                   
Postiosoite: 
PL 204, 65101 Vaasa 
Käyntiosoite: 
Korsholmanpuistikko 
43, 4. krs, 65101 Vaasa 
 
Sähköpostiosoite: 
vaasa.hao@ 
oikeus.fi 
 
Puhelinnumero:  
029 56 42611 
(puhelinvaihde) 
029 56 42780 
(kirjaamo) 
Faksi: 029 56 42760 

 
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 67, 68 

 

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: 

4) päätös, johon haetaan muutosta 
5) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 
6) 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: 

4) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 

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

6) 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). 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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) 
tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 
3429 (lisämaksuton) 
Faksi: 029 564 2269  
 
aukioloaika ma-pe klo 
8.00 – 16.15 

 
Rekisteröintiasian käsittelystä ei voi valittaa eikä tehdä 
oikaisuvaatimusta, koska kyseessä on kirjaamistoimenpide, jossa ei 
tehdä hallinnollista päätöstä tai anneta määräyksiä. Rekisteröintiasian 
käsittelystä perittävästä maksusta voi tehdä perustevalituksen se, joka 
katsoo, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu 
virheellisesti.  
 

Pykälät 69, 70, 71, 72 
 
 
 
Perustevalitusohje 
Kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymään valvontasuunnitelmaan 
ja taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön toimija voi tehdä 
maksusta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 
(706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun perustevalituksen. Lasku on 
maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun 
merkittyyn eräpäivään mennessä. Perustevalituksen voi tehdä sillä 
perusteella, että julkinen saatava on määrätty tai maksuun pantu 
virheellisesti. 
 
Perustevalitusaika 
Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen 
vuoden alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu. 

 

 
Valituksen voi toimittaa postitse, sähköpostitse tai telekopiona hallinto-
oikeuden kirjaamoon. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja 
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 

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 
 

 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

