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I LUKU 

1 § Toiminta-ajatus 
 

Teknisen lautakunnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille 
yhdyskuntatekniikan palveluja, huolehtia kunnan omasta 
toimitilatarpeesta ja huolehtia terveellisestä ja turvallisesta 
ympäristöstä yhdessä kunnan muiden sidosryhmien kanssa. 
Lautakunnan tavoitteena on luoda ja ylläpitää kuntalaisia ja sen 
työntekijöitä varten turvallinen ja viihtyisä asuin-, työ-, liikenne- ja 
vapaa-ajan ympäristö sekä edistää ja ylläpitää kunnassa laadukkaita 
joukkoliikennepalveluja. 

 

II LUKU 

2 § Tekninen lautakunta 
 

Teknisessä lautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta 
henkilökohtaista varajäsentä. 

III LUKU 

3 § Lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta 
 

Tekninen lautakunta asettaa toimialansa strategiset päämäärät ja 
tavoitteet, päättää valtuuston osoittamien resurssien suuntaamisesta, 
ohjaa ja valvoo tulosalueidensa strategista suunnittelua, toteutusta ja 
kehittämistä sekä vastaa toiminnan taloudellisuudesta, 
tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Lautakunta tekee 
kunnanhallitukselle ehdotuksen tulosalueensa talousarviosta ja 
taloussuunnitelmasta ja vastaa tulosten seurannasta sekä ohjaa ja 
valvoo tavoitteiden toteutumista. 
 
Samaten lautakunta huolehtii toimialansa lainsäädännössä ja muissa 
säädöksissä määritellyistä ja erikseen määrätyistä tehtävistä. 
Tekninen lautakunta toimii toimialansa lainsäädännön tai muiden 
säännösten tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä (kunnan 
viranomaisena) sekä käyttää tälle toimielimelle lainsäädännössä 
säädettyä päätös- ja ratkaisuvaltaa. 
 
Tekninen lautakunta: 
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 vastaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisesta 
kadunpidosta sekä toimialaansa kuuluvan muun kunnan 
oman yhdyskuntateknisen verkoston suunnittelusta, 
rakentamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä 
 

 vastaa kunnan oman toimitilatarpeen edellyttämästä tilojen 
suunnittelusta, hankinnasta, ylläpidosta ja kehittämisestä 
 

 vastaa kunnan katuverkon kytkeytymisestä valtakunnan 
tieverkostoon ja huolehtii tiesuunnitelmien laadinnasta em. 
tavoitteen saavuttamiseksi 

 

 vastaa kunnan joukkoliikenteen järjestämisestä ja 
kehittämisestä 

 

 vastaa kunnan asemakaavoitettujen viheralueiden 
suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä 

 

 vastaa kunnan metsäomaisuuden hoidosta 
 

 vastaa kunnan jätehuollosta lukuun ottamatta jätelain 
mukaisia viranomaistehtäviä 

 

 vastaa pilaantuneiden alueiden kunnostushankkeista, kun 
kunnostusvelvollisuus on kunnalla 

 

 osallistuu kunnan vesistöalueiden hoitoon, kunnossapitoon 
ja vesialueiden kehittämiseen yhteistyössä muiden 
sidosryhmien kanssa 

 

 valvoo MRL:n mukaisten katujen ja muiden yleisten 
alueiden käyttöä 

 

 vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-
alueella MRL:n mukaisesti niiltä osin hulevesijärjestelmää, 
kun sitä ei ole sovittu Tuusulan vesi- ja viemäriliikelaitoksen 
tehtäväksi 

 

 antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvista tai niihin 
vaikuttavista suunnitelmista 

 

 jakaa avustukset tuloalueellaan. 
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Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty lautakunnan 
päätettäväksi, tekninen lautakunta 

 

 päättää suunnitelmista, hankinnoista ja sopimuksista 
valtuuston määräämissä rajoissa, ellei kunnanhallituksen tai 
kunnan muissa säädöksissä ole toisin määrätty 

 

 päättää avustusmäärärahojen jakoperusteista 
 

 päättää MRL 84 §:n mukaisesti kadunpidon antamisesta 
ulkopuolisille 

 

 päättää MRL 85 §:n mukaisesti katusuunnitelman 
hyväksymisestä 

 

 päättää MRL 86 §:n mukaisesti kadunpidosta ja kadunpidon 
lopettamisesta 

 

 päättää MRL 86 a §:n mukaisesti maantien muuttamisesta 
kaduksi 

 

 päättää MRL 89 §:n mukaisesti johtojen, laitteiden ja 
rakennelmien siirtopaikan hyväksymisestä 

 

 päättää MRL 90 §:n mukaisesti muiden yleisten alueiden 
kuin katujen toteuttamissuunnitelman hyväksymisestä 

 

 valvoo MRL 103 d § mukaisesti MRL 13 a luvun hulevesiä 
koskevien erityisten säännösten noudattamista 

 

 osoittaa MRL 103 g §:n mukaisesti kiinteistön 
hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän 
yhteensovittamiseksi tarpeelliset rajakohdat 

 

 antaa MRL 103 j §:n mukaisesti kuntaa tai kunnan osaa 
koskevia tarkempia määräyksiä hulevesien hallinnasta 

 

 perii MRL 103 n §:n mukaisesti kunnan 
hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten 
kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän 
vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai 
haltijoilta kunnan hyväksymän taksan mukaisesti 
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 päättää MRL 167 §:n 2 momentin mukaisesti 
ympäristönhoidosta 

 

 hoitaa yksityistielain 13 luvun mukaiset asiat 
 

 päättää lautakunnalle kuuluvan ratkaisuvallan siirtämisestä 
viranhaltijoille. 

4 § Viranhaltijan toimivaltuudet 
 

Sen lisäksi, mitä hallintosäännössä ja muualla on määrätty 
viranhaltijoiden toimivallasta vastaa kuntakehitysjohtaja koko 
kuntakehitys ja tekninen -toimialan tulosalueiden toiminnasta, 
johtamisesta, kehittämisestä, taloudellisuudesta sekä toimialan 
ulkoisista suhteista.  
 
Yhdyskuntatekniikan ja tilakeskuksen tulosalueiden ja niiden alaisten 
tulosyksiköiden viranhaltijoiden erityisistä toimivaltuuksista päätetään 
vuosittain edellisen vuoden viimeisessä lautakunnan kokouksessa 
samassa yhteydessä, kun päätetään viranhaltijoiden laskujen ja 
maksuunpanojen hyväksymisoikeuksista seuraavalle vuodelle. 

 

IV LUKU 

5 § Esittely 
 

Esittelijänä teknisessä lautakunnassa toimii yhdyskuntatekniikka  
-tulosyksikköä koskevissa asioissa yhdyskuntatekniikan päällikkö ja 
tilakeskus tulosyksikköä koskevissa asioissa tilakeskuksen päällikkö. 
Kuntakehitysjohtaja voi halutessaan siirtää esittelyn itselleen. 
 
Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä 
hänen toiminnallinen sijaisensa. 

V LUKU 

6 § Asiakirjojen allekirjoittaminen 
 
Teknisen lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset, 
sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa kuntakehitysjohtaja tai 
yhdyskuntatekniikan päällikkö tai tilakeskuksen päällikkö sen mukaan 
kenen tehtäviin asia kuuluu. 

 


