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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk 17 §

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
27.2.2019 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja annettu
kunnanjohtajalle.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO
Tekn. ltk 18 §

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-
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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 Outi
Prehti-Vedenpää ja Riitta Nokkala.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä
keskiviikkona 13.3.2019 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä
internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 –
15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 20.3.2019,
jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi
Prehti-Vedenpää ja Riitta Nokkala.
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Tekn. ltk 19 §

Päätösehdotus:

-

rakennusmestari Matti Saarenmaa on aloittanut virassaan
1.2.2019

-

ympäristösihteerin tekemä rikosilmoitus 23.1.2019
(oheismateriaali)

-

tietoturva- ja tietosuojaohje, hyväksytty kunnanhallituksessa
4.2.2019 (oheismateriaali, jaetaan kokouksessa)

-

Ojanpolventien pumppaamon uusimisesta on saatu
kokonaisurakkatarjous Oy Grundfos Pumput AB:ltä. Tekninen
osasto pyytää vielä lisää tarjouksia. Pumppaamon uusiminen
tuodaan seuraavaan lautakunnan kokoukseen.

-

Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tiedote
koskien tehtävien hoitoa koskevaa laskutusta (oheismateriaali)

-

Trimblen toimintojen ja oikeuksien päivittäminen vastaamaan
seudullisen yksikön tarpeita (khall § 48 / 18.2.2019)

-

Jätevesitaksan päivitys (Khall § 39 / 4.2.2019, Kvalt § 9 /
19.2.2019) (oheismateriaali)

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

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekn. ltk 20 §

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 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.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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TEKNISEN PALVELUSOPIMUSTEN KILPAILUTUS

Tekn. ltk 141 §
28.11.2018

Teknisen palvelusopimuksista latutyösopimus ja
talvikunnossapitosopimukset päättyvät huhtikuussa v. 2019.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää kilpailuttaa latutyösopimuksen ja talvikunnossapitosopimukset. Kilpailutuksen valmistelu aloitetaan v.
2018 puolella ja kilpailutus toteutetaan viimeistään alkukeväästä
2019.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
--- --- ---

Tekn. ltk 21 §
Liite 1 ja 2

Liitteenä latutyösopimuksen ja talvikunnossapitosopimusten
kilpailutusasiakirjat.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta käy läpi kilpailutusasiakirjat ja päättää
kilpailuttaa latutyöt ja talvikunnossapidon seuraavasti:
Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö
julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan kunnan ilmoitustaululla,
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
29.3.2019 mennessä.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan. Todettiin, että tarjoajan tulee antaa
selvitys kalustosta ja tarjoajalla olla mahdollisuus lisätä kaluston
määrää tarvittaessa.
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KIINTEISTÖNHOITOSOPIMUKSEN KILPAILUTUS
Tekn. ltk 131 §
26.10.2018

Humppilan Kiinteistöpalvelu Oy:n ja kunnan välinen
kiinteistönhoitosopimus on voimassa 30.6.2019 asti.
Kiinteistönhoitosopimuksen kilpailutusvaiheessa on
tarjouspyynnön kohdassa 5 kirjattu seuraavaa: ”Tilaaja päättää
viimeistään 1.12.2018 mennessä optiovuosilla jatkamisesta.”
Sopimuksen mukainen kiinteä kuukausiveloitus on X euroa/kk
(ALV 0%).

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Nykyistä Humppilan Kiinteistöpalvelu Oy:n kanssa tehtyä
kiinteistönhoitosopimusta ei jatketa optiovuosilla, vaan
kiinteistönhoitosopimus kilpailutetaan alkuvuonna 2019 hintalaatu-suhteen varmistamiseksi.

Päätös:

Janne Kankare jääväsi itsensä. Tanja Uusitalo kannattaa esitystä.
Pekka Niinikoski kannattaa esitystä, sopimuskiinteistöjen päivitys.
Päätettiin esityksen mukaan.
--- --- ---

Tekn. ltk 22 §
Liite 3

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 26.10.2018
(Tekn. ltk 131 §/26.10.2018) olla jatkamatta Humppilan
Kiinteistöpalvelu Oy:n kanssa tehtyä kiinteistönhoitosopimusta
optiovuosilla.
Liitteenä ovat kiinteistönhoitosopimuksen kilpailutukseen liittyvät
tarjousasiakirjat. Tarjousasiakirjoissa on huomioitu mm.
Mäntyrinteen palvelukeskuksen ja Niittykujan päiväkodin
poisjääminen palvelusopimuksesta sekä Niittykujan rivitalojen,
Päivänpaisteen päiväkodin ja Silvalan puiston lisääminen
kiinteistönhoidon kohdeluetteloon.
Tarjouspyyntö on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen, joihin
palveluntuottajilla on mahdollisuus jättää tarjous kaikkiin tai vain
osaan. Osa-alueet ovat
A) rakennusten kunnossapito,
B) rakennusten ulkoalueet ja
C) viher-, leikki- ja muut alueet.
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Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta käy läpi kilpailutusasiakirjat ja päättää
kilpailuttaa kiinteistönhoitosopimuksen seuraavasti:
Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö
julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan kunnan ilmoitustaululla,
sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla sekä julkisten hankintojen
ilmoituskanava Hilmassa. 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 8.4.2019 klo 15
mennessä.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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URHEILUKENTÄN HOIDON KILPAILUTUS
Tekn. ltk 23 §
Liite 4

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 125 §/23.10.2018
päättänyt kilpailuttaa urheilukentän hoidon kokonaispalveluna
ulkopuoliselta toimijalta. Rakennusmestari Matti Saarenmaa
kertoo urheilukentän hoidon kilpailutuksesta.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta käy läpi kilpailutusasiakirjat ja päättää
kilpailuttaa urheilukentän hoidon seuraavasti:
Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö
julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan kunnan ilmoitustaululla,
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
8.4.2019 klo 15 mennessä.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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TOIMINTAPUISTON KILPAILUTUS
Tekn. ltk 24 §
Liite 5

Kisakujan toimintapuistoa eli Silvalan puistoa varten on varattu
investointirahaa 120 000 e vuodelle 2019. Hankkeeseen on
myönnetty valtionavustusta 35 000 e. Rakentaminen tulee aloittaa
30.6.2019 mennessä.
Kunnanhallitus on käsitellyt toimintapuiston maapohjan ostoa
kokouksissaan 7.5.2018, 3.9.2018 sekä 21.2.2019.
Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut maapohjan
myynnin 13.12.2018.
Toimintapuistoa varten perustettiin työryhmä, joka on tehnyt
esimerkkikoosteen alueesta. Työryhmä on kokoontunut edellisen
kerran ma 4.3.2019. Työryhmä esittää toimintapuiston
kilpailutuksen jakamista kolmeen (3) osioon:
1) pohjarakentaminen
2) valaistus asennuksineen
3) leikki- ja liikuntavälineet sekä kalusteet asennuksineen
(sisältää optiona toimintapuistoa ympäröivän aidan)

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta käy läpi kilpailutusasiakirjat ja päättää
kilpailuttaa toimintapuiston seuraavasti:
1) Pohjarakentaminen kilpailutetaan kokonaishintaurakkana:
kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö
julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan kunnan
ilmoitustaululla, 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. Kilpailutus aloitetaan osion
3 kilpailutuksen jälkeen, kun aluesuunnitelma on valmistunut.
2) Valaistuksen hankinta toteutetaan suorahankintana siten, että
tarjoukset pyydetään vähintään viideltä toimittajalta. Tarjoukset
osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava
kirjeitse Tekninen lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2,
31640 Humppila tai sähköisesti kirjaamo@humppila.fi.
Tarjoukset pyydetään osion 3 kilpailutuksen jälkeen, kun
aluesuunnitelma on valmistunut.
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3) Leikki- ja liikuntavälineiden sekä kalusteiden kilpailutus
toteutetaan avoimella menettelyllä kokonaishintaurakkana ja
tarjouspyyntö julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan
kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja
kotisivulla sekä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa.
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 12.4.2019 klo 15 mennessä.
4) Mikäli leikki- ja liikuntavälineiden sekä kalusteiden toimittajalta
ei ole kokonaistaloudellisesti järkevintä tilata aitaelementtejä
asennuksineen, aitaelementtien hankinta toteutetaan
suorahankintana siten, että tarjoukset pyydetään vähintään
viideltä toimittajalta. Tarjoukset osoitetaan tekniselle
lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen
lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai
sähköisesti kirjaamo@humppila.fi. Tarjoukset pyydetään osion
3 kilpailutuksen jälkeen, kun aluesuunnitelma on valmistunut.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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KUNNANVIRASTON ILMANVAIHTOKONEIDEN AUTOMATIIKAN VALINTA
Tekn. ltk 25 §
Liite 6

Rakennusmestari on tilannut kunnanviraston ilmanvaihtokoneen
moottorin v. 2018 puolella sekä pyytänyt tarjouksia
ilmanvaihtokoneen automatiikasta. Liitteenä IV-automatiikasta
saadut tarjoukset. Rakennusmestari kertoo saaduista tarjouksista.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää valita kokonaistaloudellisesti
edullisimman vaihtoehdon.

Päätös:

Valittiin kunnanvirasto IV-automatiikan toimittajaksi Kylmäkeskus
Sami.
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KIRKONKULMAN ALA-ASTEEN SISÄILMATUTKIMUKSEN KILPAILUTUS
Tekn. ltk 26 §
Liite 7

Rakennusmestari on pyytänyt tarjouksia Kirkonkulman ala-asteen
kosteus- ja sisäilmateknisestä kuntotutkimuksesta. Tarjoukset on
pyydetty jättämään 28.2.2019 mennessä. Tarjouksia saatiin
määräpäivään mennessä 3 kpl. Tarjouspyyntöasiakirja ja saadut
tarjoukset liitteenä.

Valmistelu:

Rakennusmestari:
Siirretään tarjousten käsittelyä seuraavaan lautakunnan
kokoukseen. Ennen laajaan kosteus- ja sisäilmatekniseen
kuntotutkimukseen ryhtymistä tulisi IV-laitteiden toiminta tarkastaa
sekä ilmamäärät mitata ja tarvittaessa säätää. Hinta-arvio em.
tarkastuksille, mittauksille ja säädöille on yhteensä n.1200 - 2000
€ alv 0 %.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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PÄIVÄKODIN VÄISTÖTILAN VUOKRASOPIMUKSEN RIITAUTTAMINEN
Tekn. ltk 27 §
LIITE 8

Esittelytekstiä, liitettä, päätösehdotusta ja päätöstä ei julkisteta
(laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11.2 § kohdat 3-4 ja
24.1 § kohta 9).
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
SEKÄ VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 2018
Tekn. ltk 28 §
Liite 9

Lautakuntien alaisilla osastoilla on valtuustoon nähden sitovana
esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liitteenä
teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
toteutumineen sekä viemärilaitoksen toimintakertomus vuodelle
2018.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet toteutumineen sekä viemärilaitoksen
toimintakertomuksen vuodelle 2018, ja esittää kunnanhallitukselle
edellä mainitut asiakirjat liitettäväksi vuoden 2018 tilinpäätökseen.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN SEURANTA
Tekn. ltk 29 §

Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammikuulta 2019 esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan toteumavertailun tammikuulta 2019.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET
Tekn. ltk 30 §

Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti
kunnanhallitus on asettanut tavoitteekseen kunnan talouden
tasapainottamissuunnitelman laatimisen elokuun loppuun
mennessä. Hallintokunnilta edellytetään esityksiä
tasapainottamistoimenpiteiksi.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Teknisen lautakunnan menot koostuvat osaltaan kiinteistä
kustannuksista, kuten esim. pelastustoimen kustannukset, joihin
tekninen lautakunta ei pysty aktiivisesti vaikuttamaan. Muita
kustannuksia ovat esim. rakennuksiin, pumppaamoihin ja
viemärilinjoihin sekä liikenneväyliin tehtävät välttämättömät
korjaukset sekä kiinteistöjen käyttökustannukset. Tekninen
lautakunta pystyy osaltaan vaikuttamaan kustannuksiin
panostamalla ennaltaehkäiseviin korjauksiin sekä ohjeistamalla
rakennusten käyttäjiä energiataloudelliseen rakennuksen
käyttöön.
Tekninen lautakunta esittää osaltaan talouden
tasapainottamistoimenpiteiksi seuraavaa:
-

-

-

-

tekninen lautakunta seuraa kokouksissaan säännöllisesti
edellisten kuukausien talouden toteutumaa
tekninen lautakunta pyrkii päivittämään tulopohjaa, esim.
ympäristövalvonnan ja rakennusvalvonnan taksojen
päivittäminen, ulkoiset ja sisäiset vuokrat
tekninen lautakunta pyrkii säästämään juoksevissa
kustannuksissa, esim. katuvalojen sammuttamisella
kesäaikana sekä rakennusten käyttäjien ohjeistamisella
aktiiviseen energiansäästämiseen veden ja sähkön osalta
työntekijöitä ja viranhaltijoita ohjeistetaan mahdollisuudesta
lomarahan vaihtamisesta vapaaksi
sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisessa
käytetään harkintaa
kiinteistöjen korjaustöissä ja ympäristönhuoltotöissä käytetään
mahdollisuuksien mukaan kunnan omaa henkilöstöä
teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa panostetaan
ennaltaehkäisyyn, mm. rakennuksia sekä pumppaamoja ja
linjoja pyritään korjaamaan ennen akuuttia korjaustarvetta,
PTS-suunnitelmat, hulevedet
rakennusrekisterin päivittäminen, kiinteistöverokertymä
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Tekninen lautakunta on tehnyt osaltaan jo toimenpiteitä talouden
tasapainottamiseksi, esim. jätevesitaksa on päivitetty vastaamaan
nykyistä hintatasoa, toiminnassa on panostettu ennaltaehkäisyyn
ja tulevia korjaustarpeita on otettu huomioon
investointipäätöksissä ja korjaustarpeita on kartoitettu myös
vuodelle 2020.
Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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OSOITTEENMUUTOS LEHTOKUJA 1
Tekn. ltk 31 §

Kunnanviraston yhteydessä sijaitsevan liikekiinteistön osoite on
Kisakuja 2, mutta liiketilaan on käynti Lehtokujalta. Puutteellinen
osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden
viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi virheellinen osoite on
tarpeellista oikaista.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri:
Lautakunta päättää päivittää liikekiinteistön osoitteeksi
Lehtokuja 1 ja toimitilojen osalta Lehtokuja 1 A, Lehtokuja 1 B ja
Lehtokuja 1 C.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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OSOITTEENMUUTOS ASEMANTIE 4 JA 7
Tekn.ltk. 32 §

Asemantiellä sijaitsevilta kiinteistöiltä Talvinen 103-402-6-762 ja
Humppilan Asema 103-402-6-747 puuttuvat viralliset osoitteet.
Talvisella on ollut käytössä osoite Asemantie 6, joka on
naapurikiinteistön 103-403-2-228 osoite. Asemalla on ollut
käytössä osoite Asemantie 14. Asemakaava-alueella on
Humppilassa käytössä tonttijakoon perustuva juokseva
osoitenumerojärjestelmä, jonka mukaiseksi osoitenumerointi tulisi
muuttaa.
Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja
muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi virheelliset ja
puuttuvat osoitteet on tarpeellista oikaista.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri:
Lautakunta päättää
1) muuttaa kiinteistön Talvinen 103-402-6-762 osoitteeksi
Asemantie 4
2) muuttaa kiinteistön Humppilan Asema 103-402-6-747 osoitteeksi Asemantie 7

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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OSOITTEENMUUTOS KOIVISTONTIE 46
Tekn. ltk 33 §

Koivistontiellä sijaitsevan kiinteistön 103-402-6-349 osoitteeksi on
merkitty Kantopiiri 1, 31640 Humppila. Kiinteistöllä on ollut
vakiintuneessa käytössä osoite Koivistontie 46. Virheellinen osoite
saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden
viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi virheellinen osoite on
tarpeellista oikaista.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri:
Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-402-6-349
osoitteeksi Koivistontie 46.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastus:
19

HUMPPILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Tekninen lautakunta

6.3.2019

TIEN NIMEÄMINEN JA OSOITTEIDEN MUUTOS, TENHOLANTIE
Tekn. ltk 34 §
Liite 10

Tenholantien tiekunta on hakenut yksityistieavustusta
Humppilan kunnalta. Tenholantieltä puuttuu virallinen nimi, eikä
sitä ole rekisteröity Maanmittauslaitoksen ja Väyläviraston
rekistereihin. Jotta tie voidaan rekisteröidä yksityistieksi, se tulee
nimetä. Tenholantie on nimetty vuonna 2011 julkaistussa
Humppilan osoitekartassa, joten nimen voidaan katsoa olleen
vakiintuneessa käytössä. Tenholantien varrella olevien
rakennettujen kiinteistöjen osoitteet tulee myös muuttaa oheisen
listan mukaan. Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm.
pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä
vuoksi muuttuneet osoitteet on tarpeellista oikaista.
Kiinteistö
103-401-1-745
103-405-1-124
103-405-1-125
103-405-1-133
103-405-1-134
103-405-1-138
103-405-1-139

Valmistelija:

Nykyinen osoite
Ypäjäntie 511
Ypäjäntie 519 a
Ypäjäntie 519 c
Ypäjäntie 519 d
Ypäjäntie 519 e
Ypäjäntie 519 g
Ypäjäntie 519 h

Uusi osoite
Tenholantie 39
Tenholantie 100
Tenholantie 108
Tenholantie 114
Tenholantie 119
Tenholantie 125
Tenholantie 124

Tekninen sihteeri:
Lautakunta päättää nimetä tien Tenholantieksi ja muuttaa
kiinteistöjen osoitteet yllä olevan listauksen mukaan.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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TIEN NIMEÄMINEN JA OSOITTEIDEN MUUTOS, RITAMÄENTIE
Tekn. ltk 35 §
Liite 11

Ritamäentiestä haarautuu kartan mukaisesti kaksi haaraa, joiden
varrelle on useita kiinteistöjä. Mikäli tie johtaa useammalle kuin
kahdelle asutulle kiinteistölle, tulisi se nimetä omalla nimellään.
Teiden varrella olevien rakennettujen kiinteistöjen osoitteet tulee
myös nimetä oheisen listan mukaan, koska kiinteistöiltä puuttuu
lähiosoite kokonaan tai se on harhaanjohtava. Virheellinen osoite
saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden
viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on tarpeellista
oikaista.
Haara A
Kiinteistö
103-402-3-116
103-402-3-117
103-402-3-118
103-402-3-119
103-402-3-120
103-402-3-121

Nykyinen osoite
Myllynkulma
Myllynkulma
Myllynkulma
Myllynkulma
Myllynkulma
Myllynkulma

Uusi osoitenro
13
19
22
20
16
12

Haara B
Kiinteistö
103-402-3-122
103-402-3-123
103-402-3-124
103-402-3-125
103-402-3-126

Nykyinen osoite
Myllynkulma
Myllynkulma
Ritamäentie
Ritamäentie 175d
Ritamäentie 175e

Uusi osoite nro
33
36
29
30
32

Valmistelija:

Tekninen sihteeri:
Lautakunta päättää nimetä Ritamäentien haarat A ja B ja muuttaa
kiinteistöjen osoitteet yllä olevan listauksen mukaan.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin, että Ritamäentien haara A nimetään Ritamäenpoluksi
ja haara B Ritamäenkujaksi ja kiinteistöjen osoitteet yllä olevan
listauksen mukaan.
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MUUT ASIAT
Tekn. ltk 36 §
-

keskusteltiin 2-tien rautatiesillan kunnosta

-

keskusteltiin Elyn teiden keväisistä kunnostuksesta

-

Autoliiton invapysäköintihanke

-

Rakennusrekisterin päivittäminen projekti/opiskelijatyönä 
kiinteistöverokertymän kasvattaminen
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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 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 25, 31, 32, 33, 34, 35
HVaIL 3 §;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 25, 31, 32, 33, 34, 35
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kisakuja 2
31640 HUMPPILA
Sähköpostiosoite kirjaamo@humppila.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN TUTKITTAVAKSI
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.
MARKKINAOIKEUS
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Jatkuu seuraavalla sivulla
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VALITUSOSOITUS
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.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS
Arvi Karistonkatu 5
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: kanta-hame.ko@oikeus.fi
Valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät
HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
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