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 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. päivänä tammikuuta 2022 klo 18.00  

KOKOUSPAIKKA Hybridikokous, kunnanvirasto/Teams 

§ LIITE KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2  Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 

3  Teknisen toimialueen laskujen hyväksyminen 

4  Tiedoksi merkittävät asiat 

5  Teknisen hallinnon talouden seuranta 

6  Viranhaltijapäätökset 

7 1 Yksityistieavustusten jakaminen vuonna 2022 

8  Metsänhoitosuunnitelman 2021-2031 hyväksyminen 

9 2 Valtuustoaloite ilmalämpöpumppujen tai muun sisäilmaa jäähdyttävän 
ratkaisun tarpeesta ja hankinnasta päiväkoti päivänpaisteeseen 

10  Muut asiat 

  Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 
pidetään yleisesti nähtävänä 
 
26.1.2022 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  
12.1.2022. 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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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk 1 § 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 15.2.2012 3 §:n mukaan 
kokouskutsu lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä 
keskiviikkona. Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti tai postitettu 
12.1.2022 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja 
kunnanjohtajalle. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätös- 

                                       valtainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
 

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.  

 
 
Päätös:   
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO 
 
Tekn. ltk 2 § 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-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 Mika 
Paavilainen ja Timo Nikkanen. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
keskiviikkona 26.1.2022 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 
2.2.2022, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

 
 
Päätös:  
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TEKNISEN TOIMIALUEEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN 
 
Tekn. ltk 3 § Teknisen lautakunta määrää laskujen hyväksyjät vuosittain 

kunnanhallituksen päätöksen 11§/7.1.2019 mukaisesti. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta päättää määrätä vuoden 2022 laskujen 
hyväksyjäksi teknisen johtajan ja sijaiseksi rakennusmestarin, 
muu sijaisuusjärjestely kunnanhallituksen päätöksen Khall 166 §/ 
5.10.2020 mukaan. 

 
 
Päätös:  
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Tekn. ltk 4 § - Uudenmaan ELY-keskuksen päätös UUDELY/2167/2021 

17.12.2021 tien parantamisen valtionavustuksen maksatuksesta 
koskien Poittensuon yksityistietä 

 
- Hämeen ELY-keskuksen päätös HAMELY/1835/2021 
23.12.2021 asian siirto kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ja 
päätös ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen osittaisesta 
tutkimatta jättämisestä 
 
- Metsänkäsittelyilmoitus 5.1.2022 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi 
saaduiksi. 
 

 
Päätös:  
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TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA 
 
Tekn. ltk 5 §     Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-joulukuu 2021 

tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan. 
 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 
toteutumavertailun tammi-joulukuulta 2021. 
 
 

Päätös:    
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Tekn. ltk 6 §    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:   
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YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2022 
 
Tekn. ltk 7 §  Teknisen lautakunnan talousarviossa on varattu 
Liite 1 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:  
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METSÄNHOITOSUUNNITELMAN 2021-2031 HYVÄKSYMINEN 
 
Tekn. ltk 127 § Humppilan kunnan metsänhoitosuunnitelmaluonnos 2021-2030  
Liite 4 on tehty yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Loimijoen kanssa.  
25.10.2021  Metsänhoitosuunnitelmaluonnos on laadittu Humppilan kunnan 

omistuksessa olevien metsänhoidolliselta kannalta 

merkittävimpien metsäalueiden hoitotoimenpiteiden suorittamisen 

tueksi. 

 

Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

  Tekninen lautakunta päättää 

1) hyväksyä metsänhoitosuunnitelmaluonnoksen 2021-2030; 

 

2) pyytää tarjouksen metsänhoitosuunnitelman mukaisista 

vuosien 2021-2022 metsänhoidollisista toimenpiteistä koskien 

alueita 6, 7, 8.1, 8.2, 10, 12.1, 13.1, 14.1, 16, 34, 35, 36 ja 47; 

ja 

 

3) valtuuttaa teknisen johtajan hyväksymään 
tarjouspyyntöehdotuksen. 

 
 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 

--- --- --- 

 
Tekn. ltk 8 § Metsänhoidollisista toimenpiteistä koskien alueita 12.1. ja 16 

saatiin neljä (4) tarjousta. Saapuneet tarjoukset tuodaan 
lautakuntaan oheismateriaalina. 

 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 

Tekninen lautakunta päättää valita alueiden 12.1. ja 16 hakkuiden 

toimeksisaajaksi UPM-Kymmene Oyj:n.  

 
Päätös:   
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VALTUUSTOALOITE ILMALÄMPÖPUMPPUJEN TAI MUUN SISÄILMAA 

JÄÄHDYTTÄVÄN RATKAISUN TARPEESTA JA HANKINNASTA PÄIVÄKOTI 

PÄIVÄNPAISTEESEEN 

Tekn. ltk 9 §  Valtuutettu Tiia Räsänen on tehnyt valtuuston kokouksessa 

Liite 2  78§/20.10.2021 valtuustoaloitteen koskien ilmalämpöpumppujen 

tai muun sisäilmaa jäähdyttävän ratkaisun tarpeesta ja 

hankinnasta päiväkoti Päivänpaisteeseen. Kunnanhallitus on 

kokouksessaan 322§/15.11.2021 päättänyt lähettää 

valtuustoaloitteen teknisen hallinnon valmisteltavaksi. 

 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja:  
 

Tekninen lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle valtuutettu 
Tiia Räsäsen valtuustoaloitteeseen koskien ilmalämpöpumppujen 
tai muun sisäilmaa jäähdyttävän ratkaisun tarpeesta ja 
hankinnasta päiväkoti Päivänpaisteeseen seuraavan lausunnon: 
 
Päiväkoti Päivänpaisteen rakennuksessa on koneellinen poisto- ja 
tuloilmanvaihto, jonka toimintaa säädetään ja seurataan Ounet-
etäkäyttöjärjestelmän avulla. Järjestelmästä nähdään mm. tilojen 
lämpötilat, vaihtuvan ilman laatu, määrä ja lämpötilat. 
Järjestelmästä saatavaa informaatiota, mukaan lukien 
rakennuksen tilojen sisälämpötiloja, seurataan säännöllisesti, 
minkä lisäksi järjestelmä hälyttää automaattisesti huomatessaan 
poikkeavuuden. Kesäaikana 2021 on ollut yksittäisiä ns. 
lämpötilapiikkejä ja pääosin tilojen sisälämpötilat ovat pysyneet 
selkeästi alle toimenpiderajan. 
 
Tekninen osasto kartoittaa viilennyslaitteistojen tarpeellisuuden ja 
mahdolliset tekniset ratkaisut vuoden 2022 aikana. 
Taloussuunnitelmassa 2022-2024 on varauduttu alustavasti 
Päivänpaisteen viilennyslaitteistojen hankintaan v. 2023. 

 
 
Päätös:   
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MUUT ASIAT 

 
Tekn. ltk 10 §             

 
 


