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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn.ltk 28.4.2020 § 27

Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin että etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat teknisen lautakunnan jäsenistä Pentti Salo, Juha
Annala, Matti Latvakoski ja Maria Luhtala sekä nuorisovaltuuston edustaja Mimmi
Heinilä.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn.ltk 28.4.2020 § 28

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Latvakoski ja Maria Luhtala.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 28.4.2020 § 29
1. Hankintapäätös; Jätevesiverkoston toiminta-alueiden tarkistus
Tekninen johtaja on 16.3.2020 päättänyt tilata Jätevesiverkoston toiminta-alueen
tarkistustyön Ramboll Finland Oy:ltä, laskutus toteutuneiden työmäärien mukaan.
Suunnittelija ja projektipäällikkö 85,00€/h (alv 0%), työmäärä arvio 47h
Asiantuntija, laadunvarmistus
110,00€/h (alv 0%), työmäärä arvio 5h
kokonaiskustannusarvio 4 545,00€ (alv 0%)
2. Hankintapäätös; Katujen saneerauksen ja hulevesiviemäröinnin esisuunnittelu
Tekninen johtaja on 16.3.2020 päättänyt tilata katujen saneerauksen ja hulevesiviemäröinnin esisuunnittelutyön FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä, laskutus
toteutuneiden työmäärien mukaan. Palvelun laatu ja hintataso ovat tiedossa.
Suunnittelija, kadut
65,00€/h (alv 0%), työmäärä arvio 60h
Projektipäällikkö, kadut
88,00€/h (alv 0%), työmäärä arvio 15h
Vesihuoltosuunnittelu
106,00€/h (alv 0%), työmäärä arvio 15h
kokonaiskustannusarvio 6 800,00€ (alv 0%)
3. Hankintapäätös; hammashoitolan aurinkosähköjärjestelmän hankinta
Tekninen johtaja on 17.3.2020 päättänyt hankkia hammashoitolan aurinkosähköjärjestelmän kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen tehneeltä LS Sähkötekniikka Oy:ltä kokonaishintaan 14.500,00 € (alv 0%). Tarjoukset saatiin LS
Sähkötekniikka Oy:ltä ja Naps Solar System Oy:ltä.
4. Hankintapäätös, Keskustan koulun näyttämön purku
Tekninen johtaja on 18.3.2020 päättänyt hankkia näyttämön purkutyön halvimman tarjouksen tehneeltä Timanttiporaus P Hannuksela Ky:ltä kokonaishintaan
3000 € (alv 0%). Tarjoukset saatiin KE-Construction, Timanttiporaus P Hannuksela Ky ja Sparal Oy:ltä.
5. Hankintapäätös, Keskustan koulun liikuntasalin muutostyöt
Tekninen johtaja on 18.3.2020 päättänyt hankkia näyttämön rakennustyöt halvimman tuntiveloitushinnan tarjonneelta Rakennustyö J Mäeltä. Tarjouksen saatiin KE-Construction Vaasa AB ja Rakennustyö J Mäeltä.

6. Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen urakka-ajan pidentäminen
Eduskunta on keskiviikkona 18.3.2020 hyväksynyt hallituksen ja valtioneuvoston
päätökset koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta. Poikkeustilalla on suoPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ria- ja epäsuoria vaikutuksia Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen valmistumiseen. Urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika on 27.3.2020. Urakoitsijat
joutuvat porrastamaan työskentelyä, karanteenit ja muut rajoitteet estävät joidenkin keskeisten työntekijöiden työskentelyn kokonaan. Pääurakoitsija on lähestynyt tilaajaa kertoen poikkeustilan tähänastisista vaikutuksista ja vedoten rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 sekä ilmoittanut urakan valmistumisen viivästymisestä
Rakennuttaja tiedostaa äkillisesti muuttuneen poikkeustilanteen ja sen vaikutukset. Tekninen johtaja on esitellyt poikkeustilan vaikutuksia ja urakoitsijan vaatimuksia kunnanhallituksen pj:lle, teknisen lautakunnan pj:lle ja kunnanjohtajalle ja
yhteisymmärryksessä em. tahojen kanssa päätynyt seuraavaan päätökseen.
Tekninen johtaja on 19.3.2020 päättänyt myöntää Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen urakka-aikaan kolmen viikon lisäajan em. perustein. Urakkasuoritusten
tulee olla valmiina 17.4.2020. Kyseessä on kiireellinen päätös, jonka vaikutukset
urakkasopimukseen ovat tilaajan kannalta vähäinen.
7. Yritystilojen vuokran huojennukset poikkeustilan ajalta
Eduskunta on keskiviikkona 18.3.2020 hyväksynyt hallituksen ja valtioneuvoston
päätökset koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta. Poikkeustilalla on suoria- ja epäsuoria vaikutuksia yritysten toiminnassa myös Isossakyrössä. Isonkyrön kunta haluaa tukea vuokran huojennuksella, kunnan kiinteistöissä vuokralla
olevien yritysten selviytymistä poikkeustilanteen aikana
Tekninen johtaja on 20.3.2020 päättänyt, myöntää 50%:n alennuksen yritystilojen vuokrista ajalta 1-30.4.2020.
8. Hankintapäätös, Koulukeskuksen yhdistelmäuunin hankinta
Tekninen johtaja on 1.4.2020 päättänyt hankkia Koulukeskuksen yhdistelmä uunin Electrolux Professional Oy:lta kokonaishintaan 10.800,00€ (alv0%). Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Dieta ja Electrolux Professional Oy.
9. Hankintapäätös; GNSS-Satelliittimittauslaitteen hankinta
Tekninen johtaja on 14.4.2020 päättänyt hankkia Geotrim Oy:ltä tarjouksen mukaisen Trimble kalustopaketin hintaan 24.000€ (alv0%). Tuotteen laatu ja hintataso ovat tiedossa.
10. Hankintapäätös; Ikolantien ja Forsmannintien saneeraussuunnittelu
Tekninen johtaja on 14.4.2020 päättänyt tilata Ikolantien ja Forsmannintien saneeraussuunnittelu työn FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä, laskutus toteutuneiden työmäärien mukaan. Palvelun laatu ja hintataso ovat tiedossa.
Kokonaishinta-arvio sisältää maastomittaukset ja maaperätutkimukset, suunnittelutyön, kaksi (2) kokousta tilaajan luona sekä yhden maastokäynnin kokouksen yhteydessä. Kokonaiskustannusarvio 9 920,00€ (alv 0%).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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11. Hankintapäätös, Pohjankyröntalon peltikaton uusiminen
Tekninen johtaja on 23.4.2020 päättänyt valita Pohjankyröntalon peltikatteen
urakoitsijaksi Ilmajoen kattomestarit Oy:n tarjouksen kokonaishinta on
33.606,52€ (alv0%). Päätös vahvistuu vasta, kun urakoitsijan kanssa on käyty
urakkaneuvottelu ja urakkasopimus on allekirjoitettu. Määräaikaan mennessä
tarjouksen antoivat Peltikymppi Oy, Ab Vickström Plåtslageri, K E Construktion ja
Ilmajoen kattomestarit Oy.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2020

Tekn. ltk 28.4.2020 § 30

Vuoden 2020 talousarvioon on varattu määrärahaa yksityisteiden avustamiseen.
Yksityistielaki muuttui 1.1.2019 siten, että vain järjestäytyneet tiekunnat voivat saada
kunnalta yksityistielain mukaista avustusta.
Yksityistieavustuksen saamisen edellytyksenä, Yksityistielaki 560/2018;
1) tielle on perustettu tiekunta (49 §, 84 §)
2) tiekunnan yhteystiedot ovat ajantasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä (50 §, 89 §)

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N
EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää;
- asetetaan yksityistieavustukset vuodelle 2020 haettavaksi 31.5.2020 mennessä
liitteen mukaisella kirjeellä ja julkaistaan kirje kunnan ilmoitustaululla, internet sivuilla ja Pohjankyrö -lehdessä.
-hyväksyä liitteen mukaisen yksityistieavustushakemuslomakkeen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YKSITYISTEIDEN HOITOJÄRJESTELYJEN TOIMIVUUS JA KUSTANNUKSET

Tekn.ltk 28.4.2020 § 31

Isonkyrön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2019 35§ hyväksynyt Isonkyrön kunnan talousarvion vuodelle 2020. Ko. talousarviossa on Tieasioiden ja liikenneväylien tehtäväalueelle annettu tehtäväksi ”Yksityisteiden hoitojärjestelyjen toimivuuden ja kustannusten selvittäminen kunnanhallitukselle 30.4.2020 mennessä”.
Kunnan tekninen palvelualue on laatinut kevään 2020 aikana liitteenä olevan selvityksen yksityisteiden hoitojärjestelyjen toimivuudesta ja kustannuksista. Kustannukset on selvitetty vuosien 2009 ja 2018 väliseltä ajalta. Vuoden 2019 tilinpäätöstä ei
ole vielä selvityksen laatimisen aikaan hyväksytty, joten sitä ei otettu mukaan selvitykseen.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N
EHDOTUS:
Tekninen lautakunta
- hyväksyy laaditun selvityksen yksityisteiden hoitojärjestelyistä ja kustannuksista, ja
- päättää esittää ko. selvityksen kunnanhallitukselle
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KOKOOMUSRYHMÄN VALTUUTETTUJEN ALOITE KUNNAN HOIDOSSA OLEVIEN YKSITYISTEIDEN HOIDON OMAVASTUUOSUUDEN POISTOSTA
Tekn.ltk 28.4.2020 § 32
Kokoomuksen valtuustoryhmä on 3.4.2017 jättänyt kuntalaisaloitteen kunnan hoidossa olevien yksityisteiden hoidon omavastuuosuuden poistosta.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.9.2017 § 79, keskustellut asiasta vuoden
2018 talousarvion laadinnan yhteydessä ja päättänyt, ettei omavastuuosuuksia esitetä muutettavaksi.
Lautakunta esitti tuolloin kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
aloite on teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitelty.
Kunnanhallitus on 21.5.2018 § 92 todennut aloitteen loppuun käsitellyksi.
Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 9 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Tekninen lautakunta käy kokouksessa läpi yksityisteiden hoitojärjestelyjen kustannukset vuosien 2009 ja 2018 väliseltä ajalta.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta on käsitellyt yksityisteiden hoitojärjestelyjen kustannukset vuosien 2009 ja 2018 väliseltä ajalta ja päättää
- ettei omavastuuosuuksia esitetä muutettavaksi, sekä
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että aloite on teknisen
lautakunnan osalta loppuun käsitelty.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KATUVERKOSTON PERUSKORJAUKSEN JA HULEVESIVERKOSTON RAKENTAMISEN
VIISIVUOTISSUUNNITELMA

Tekn. ltk 28.4.2020 § 33
Vuoden 2020 talousarvioon on varattu 150.000€:n määräraha katuverkoston peruskorjauksiin ja 100.000€ hulevesien hallintaan. Talousarvioon varattujen määrärahojen perustana on vuoden 2019 aikana laaditut katuverkoston kuntoluokitus (Tela
10.9.2019 § 72)) ja hulevesien hallintasuunnitelma (Tela 10.9.2019 § 78).
Katuverkoston peruskorjauksesta ja hulevesien hallinnata on tehty koste, jolla haetaan kustannustehokkuutta yhdistämällä katuverkoston peruskorjauksia ja hulevesiverkoston rakentamista alueittain. Aikataulusuunnittelun prioriteetteina on käytetty kuntoluokitusta ja tiestön merkittävyyttä, käyttäjän kannalta. Katuverkostossa kuin
myös hulevesissä kertynyt korjausvelka on suuri. Hankkeiden yhdistämisellä tavoitellaan taloudellista tehokkuutta ja rakentamisesta aiheutuvan haitan minimoimista.
Liiteaineistossa on esitetty päivitetty suunnitelma katujen peruskorjauksesta ja hulevesiverkoston rakentamisesta seuraavan viiden vuoden ajalle.
Vuoden 2020 osalta on suunniteltu peruskorjata Ikolantie ja Forsmanintie sekä rakentaa näihin teille hulevesiverkosto. Suunnitelmissa on myös Karjalankadun päällystämien ja kantavuuden parantaminen vaahtobitumistabiloinnilla. Kuluvan vuoden
osalta näiden hankintojen käynnistäminen on ajankohtaista.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N
EHDOTUS:

Tekninen lautakunta
-

PÄÄTÖS:

päättää esittää kunnanhallitukselle laaditun katuverkoston peruskorjauksen ja
hulevesiverkoston rakentamisen viisivuotissuunnitelman hyväksymistä
päättää hyväksyä vuoden 2020 osalta peruskorjaussuunnitelman TA2020 varattujen määrärahojen osalta.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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PUUKAUPPATARJOUS

Tekn.ltk 28.4.2020 § 34
Isonkyrön kunnan omistuksessa on noin 650 ha metsää. Kunnan tavoitteena on hoitaa omistamiaan metsiä ammattilaisen laatiman metsienhoitosuunnitelman mukaisesti, pääpainona nuorten metsien hoito. Käytännön metsänhoidosta vastaa EteläPohjanmaan metsänhoitoyhdistys.
Metsänhoitoyhdistys on teknisen johtajan toimeksiannosta pyytänyt tarjouksen
suunnitelman mukaisista ensiharvennus ja harvennushakkuista, jotka ovat toteutettavissa ns. kesähakkuina. Tarjouspyynnössä ensiharvennettavaa metsää on 18,3ha
ja loppu 63,6ha harvennushakkuuta, toteutustapana pystykauppa. Tarjouspyyntö herätti laajaa mielenkiintoa ja tarjouksia puukaupasta saatiin yhteensä viideltä alan
toimijalta.
Metsänhoitoyhdistys on tehnyt vertailun saaduista tarjouksista.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N
EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä korkeimman tarjouksen tehneen Metsäliitto
Osuuskunnan tarjouksen

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Tekn. ltk 28.4.2020 § 35

Tekninen johtaja esitteli Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen rakentamisen tilannetta 28.4.2020 päivätyn tilannekatsauksen pohjalta.
TJ:N ESITYS:
Tekninen lautakunta päättää
- merkitä Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen tilannekatsauksen tiedoksi.
- esittää Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen tilannekatsauksen Kunnanhallitukselle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 30,33,34
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön tekninen lautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan
• oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 27,28,29,31,32,35
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: : 30,33,34
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

