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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn.ltk 18.8.2020 § 80

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn.ltk 18.8.2020 § 81

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Salo ja Juha Annala.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 18.8.2020 § 82
1) Tekninen johtaja on päättänyt valita Isonkyrön kunnan teknisen palvelualueen ruokapalvelutyöntekijän toimeen Johanna Niemen 5.8.2020 alkaen, toimen alkusijoituspaikka on Koulukeskuksen keittiö. Päätös on tehty haastattelujen ja hakemusasiakirjojen pohjalta tehdyn arvioinnin perusteella. Toimeen tuli 17 hakemusta. Siivous- ja
ruokapalvelujen palvelupäällikkö ja tekninen johtaja haastattelivat kuusi hakijaa.
2) Tekninen johtaja on päättänyt valita Isonkyrön kunnan teknisen palvelualueen ruokapalveluesimiehen toimeen suurtalousesimies Anne Lyyskin 3.8.2020 alkaen, toimen alkusijoituspaikka on Palvelukeskuksen keittiö. Päätös on tehty haastattelujen
ja hakemusasiakirjojen pohjalta tehdyn arvioinnin perusteella. Toimeen tuli 5 hakemusta. Siivous- ja ruokapalvelujen palvelupäällikkö ja tekninen johtaja haastattelivat
kolme hakijaa.
3) Kunnanhallitus on hyväksynyt 15.6.2020 § 121 vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021–2023 laadintaohjeet, joiden perusteella lautakunnat valmistelevat talousarvioehdotuksensa ja alustavat käyttösuunnitelmat. Talousarvion laadinnan pohjana on kunnanvaltuuston 14.11.2019 § 35 hyväksymä Isonkyrön kunnan
strategia 2025. Talousarvion laadintaohjeissa on käytetty pohjana Suomen Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön ennusteita talouden kehittymisestä.
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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ERKKI KUUSIKON ALOITE MATONPESUPAIKAN RAKENTAMISESTA
Tekn.ltk 18.8.2020 § 83
Erkki Kuusikko on 20.6.2018 päivätyssä kuntalaisaloitteessaan ehdottanut, että kunta varaa vuoden 2019 talousarvioon määrärahan kuntalaisten käyttöön tulevan matonpesupaikan rakentamiseen.
Matonpesupaikan rakentamisesta on tehty kuntalaisaloite jo vuonna 2012. Tekninen
lautakunta on 3/2013 päättänyt, että matonpesupaikan suunnittelu aloitetaan, mikäli
hankkeelle osoitetaan talousarviossa investointimääräraha. Määrärahaa hankkeelle
ei myönnetty, joten asiaa ei käsitelty enempää.
Tekninen palvelualue on arvioinut matonpesupaikan rakentamiskustannuksia seuraavasti;
-

altaat, pesupöydät, kuivausmankeli varusteineen
10.200,00€
vesi- ja viemärijohdot sekä kaivuutyöt
3.400,00€
muut maanrakennustyöt, mm. asfaltointi n. 80m2
8.300,00€
suunnittelu, rakennuslupa, rakennuttaminen
1.100,00€
rakentamisen kustannusarvio yht. 23.000,00€

Arvio vuotuisista käyttökuluista;
-

vesi- ja jätevesimaksut (kulutus arvio 500m3)
1.930,00€
kevät- ja syyshuolto, siivous sekä muu ylläpito
1.350,00€
arvio käyttökuluista yht. 3.280,00€/v

Investointikustannuksiin vaikuttaa matonpesupaikaksi valittu rakennuspaikka. Kustannusarvion laadinnassa on käytetty n. 25m etäisyyttä olemassa oleviin vesi- ja
viemäriverkostoihin. Nykyaikaiselta matonpesupaikalta edellytetään mm. sitä, että
pesuvedet johdetaan asianmukaisesti viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunnassa ei ole tällä hetkellä yhtään kuntalaisten käytössä olevaa matonpesupaikkaa. Tarve matonpesupaikalle on selkeästi olemassa ja se parantaisi kuntalaisille tarjottavia palveluja, mutta vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeen mukaan on tehtäväalueen käyttötalouden menot pidettävä vuoden 2020 tasolla. Lisäksi
talousarvion raami tuo haasteita nykyisenkin palvelutason ylläpitoon.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää;
-

ettei taloudellisista syistä esitä matonpesupaikan toteuttamista vuoden 2021 talousarviossa.

-

toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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HELENA TUURI-TAMMELAN JA JARI VIERTOLAN KUNTALAISALOITE KYRÖÖNTIEN YLLE SIJOITETTAVASTA KAARESTA
Tekn.ltk 18.8.2020 § 84
Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola ovat 31.5.2019 päivätyssä kuntalaisaloitteessaan ehdottaneet Kyrööntielle sijoitettavaa ”mainosporttia”, johon voidaan kiinnittää
Isonkyrön matkailun kärkikohteiden ja -tapahtumien mainoslakanoita.
Kyrööntie on yksi kunnan pääväylistä ja siinä liikkuu paljon myös raskasta liikennettä, mikä tuo kaaren tekniselle totutukselle tiettyjä vaatimuksia. Tekninen palvelualue
on selvittänyt aloitteessa kuvatun kaaren toteutustapaa ja kustannuksia. Kaaren jännevälin on noin 15-16m ja lakikorkeus noin 9m alaosan leveys noin 3m. Teräsrakenteisena kuvatun tyyppinen rakenne painaa noin 3000 kg ja vaatii melko järeät perustukset. Kustannuksia tämän tyyppiselle rakennelmalle on arvioitu seuraavasti;
-

teräsrakenteet, pintakäsittely ja asennus
perustukset, betoni
maanrakennustyöt, kaivuu ja kaapelien siirrot
suunnittelu ja luvat

30.000 - 35.000 €
4.000 - 6.000 €
4.000 - 6.000 €
1.800 €

Rakentamiskustannukset 39.800 – 48.800 €
Mainosportin tyyppi voisi olla myös esim. kaksi erillistä mastoa, joiden rakentamiskustannukset voisivat olla edullisemmat. Tässä ratkaisussa mm. rakenteen tukiharukset aiheuttaisivat haasteita.
Aloitteessa esitetty yleisen tien päälle sijoittuva rakenne vaatii joka tapauksessa tien
ylläpitäjän luvan, eli tässä tapauksessa lupa on haettava ELY-keskukselta.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää;
-

ettei taloudellisista syistä esitä Kyrööntien päälle sijoitettavan mainoskaaren toteuttamista vuoden 2021 talousarviossa.

-

toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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MARIA KALLION KUNTALAISALOITE KATOKSISTA BUSSIPYSÄKEILLE
Tekn.ltk 18.8.2020 § 85
Maria Kallio on 27.5.2020 päivätyssä kuntalaisaloitteessaan ehdottanut katoksia
bussipysäkeille ”valtatien varteen Kyröön sisääntulotien kohdalle molemmin puolin ja
ainakin Valtaalaan jossa on vr bussin pysähdyspiste. Kuntaamme ajaessa ne olisivat
näkyvä huoliteltu Isonkyrön mainos. Tohonin ikkunat katoksen sivuihin, niin kuin
kunnan logossakin.”
VT18 varrella Isonkyrön alueella on 31 bussipysäkkiä. Tärkeimpiä bussipysäkkejä
lienevät VT18 ja Asematien risteysalueella Tervajoella, VT18 ja Kyrööntien risteysalueella sekä VT18 ja Orismalantien risteysalueella Valtaalassa (VR-junabussi). Mikäli katokset pysytettäisiin näille pysäkeille, tulisi niitä yhteensä 6 kpl.
Tekninen palvelualue on selvitellyt kustannuksia ja mahdollisuuksia toteuttaa katoksien rakentamista valtion ylläpitämän tien yhteyteen. ELY-keskuksen edustajan
kanssa käydyn keskustelun perusteella kunnan tulisi tehdä ehdotus hankkeesta
tienpitäjälle. Mikäli tienpitäjä hyväksyy ehdotuksen, tarkoittaa se kuitenkin sitä, että
kunta vastaa pysäkkien pystyttämisestä sekä pysäkkien ylläpidosta myös jatkossa.
Tienpitäjä hoitaa pysäkit edelleen normaalisti, mutta esim. mahdollisten katoksien
eteen jäävien lumivallien poistaminen kuuluu kunnalle.
Arvio katoksen pystyttämisestä (per katos);
-

maanrakennus ja pohjatyöt (sora)
katos valmiiksi koottuna tehtaalla, koko 2000x900mm
suunnittelu ja luvat

1.800 €
2.500 €
500 €

Yhden pysäkin rakentamiskustannusarvio 4.800 € (alv 0 %)
Arvio vuotuisista käyttökuluista;
-

kevät- ja syyshuolto, siivous, lumityöt sekä muu ylläpito

480 €

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää;
-

ettei taloudellisista syistä esitä bussipysäkkien katosten toteuttamista vuoden
2021 talousarviossa.

-

toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2020
Tekn.ltk 18.8.2020 § 86

Kunnanvaltuusto on 14.11.2019 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteet. Kunnanhallitus on 18.11.2019 antanut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.
Lautakunta ja sen alaiset vastuuhenkilöt vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä johtamansa toiminnan osalta samoin kuin käteiskassan tarkastuksesta.
Kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy
määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot sekä sanallisten että numeraalisten tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta.
Raportointiajankohdat ovat 31.3., 30.6. ja 30.9. sekä 31.12(tilinpäätös). Raportissa
tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4).
Lautakunnille osavuosiraportit esitetään lautakunnan hyväksymällä tasolla. Kunnanhallitukselle toimitettava tilinpäätösraportti (31.12.) on esitettävä valtuuston hyväksymällä tasolla ko. talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin
vastaten. Osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on
raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat
muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko
vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä
tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Vuoden toisen neljänneksen toteutuma saisi tasaisella toteutumaprosentilla olla 50
%. Liitteenä olevasta raportista voidaan todeta eri tulosyksiköiden tulojen ja menojen
toteutuma tarkasteltavalla ajanjaksolla.
Tekninen lautakunta 5000:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Maatilat 5020:
Peltojen vuokrat laskutetaan lokakuulla. Tämänhetkisen arvion mukaan toimintatuotto ei toteudu täysimääräisenä, johtuen tehdyistä maakaupoista.
Muu kiinteistötoimi 5040:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Kiinteistöhuolto 5050:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.
Kaatopaikka ja jätehuolto 5400:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.
Metsätilat 5600:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kadut 5210 ja Yksityistiet 5220:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Hulevesi 5240:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Vesilaitos 5300:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Viemärilaitos 5310: (sis jätevesiyhtiö)
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti vaikka tasaisella jakautumalla
kustannuksia on kertynyt liikaa (jätevesiyhtiön laskut)
Tukipalvelujen hallinto 5900
Tälle kustannuspaikalle on kirjattu Koronasta aiheutuvia lisäkuluja n.22.600 €, joihin
ei talousarvion laadinnassa ole voitu varautua. Muilta osin tukipalvelujen hallinto toteutuu suunnitellusti.
Kiinteistöt 5910
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Uimahalli 5920
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Yleiset alueet 5930
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Ateriahuolto 5940
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Ruokahuolto 5950
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Siivous 5960
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että toiminnan menot ja tulot toteutuvat koronan aiheuttamia lisäkustannuksia lukuun ottamatta pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TOIMENPITEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA
Tekn. ltk 18.8.2020 § 87
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 hyväksynyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019.
Teknistä lautakunnan osalta tarkastuslautakunta on todennut asetettujen tavoitteiden toteutuneen koko teknisen toimen vastuualueella pääosin hyvin. Teknisen toimen henkilömuutokset ja uudet tehtävät ovat osaltaan vaikuttaneet tavoitteiden toetutumiseen.
Arviointikertomuksessa tekniselle lautakunnalle osoitetut havainnot ja suositukset
1. Katuverkoston kartoituksen ja kuntoluokituksen pohjalta on arvioitu korjausvelan
suuruudeksi noin 7 milj. euroa. Katujen perusparantamiseen pitää varata taloudellisia resursseja sekä laatia selkeä suunnitelma, kuinka korjausvelan kiinnikurominen toteutetaan.
2. Yksityisteiden hoitojärjestelyjen toimivuus ja kustannukset selvittäminen kunnanhallitukselle ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti.
3. Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen on kesken. Tarkastuslautakunta toivoo, että näiden päivityksille asetetaan päivämäärä, johon mennessä
viimeistään ne on tehtävä.
4. Vesihuoltolaitoksen varautumis- ja riskien-hallintasuunnitelma on käsitelty teknisessä lautakunnassa 3.12.2019. Tekninen lautakunta on päättänyt, että suunnitelmaan tehdään päivitys, uuden vesilaitoksen valmistumisen yhteydessä. Tarkastuslautakunta toivoo, että näiden päivityksille asetetaan päivämäärä, johon
mennessä viimeistään ne on tehtävä

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee arviointikertomuksen tiedokseen ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle selvityksenään seuraavaa;
1. Katuverkoston kuntoluokitukseen pohjautuva suunnitelma perusparantamisen aikataulusta ja korjausvelan kiinnikuromisesta toteutetaan talousarvioon
varattujen määrärahojen puitteissa.
2. Selvitys yksityisteiden hoitojärjestelmän toimivuudesta ja kustannuksista ei
ole toteutunut työn tavoitteen mukaisesti. Selvitykselle on asetettu uusi tavoite vuodelle 2020. Tämä tavoiteaikataulu on toteutunut ja tekninen lautakunta
on toimittanut selvityksen kunnanhallitukselle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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3. Vesihuollon kehittämissuunnitelman ja vesihuoltolaitoksen varautumis- ja riskienhallintasuunnitelman päivittäminen on edelleen kesken. Työn laajuudesta
ja vaikuttavuudesta johtuen tarkkaa valmistumispäivää ei ole vielä asetettu.
4. Vesihuoltolaitoksen varautumis- ja riskienhallintasuunnitelma päivitetään, kun
uusi vesilaitos on saatu valmiiksi ja otettu käyttöön.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KOKKOKANKAAN VEDENKÄSITTELYLAITOKSEN TILANNEKATSAUS
Tekn. ltk 18.8.2020 § 88
Tekninen johtaja esitteli Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen rakentamisen tilannetta 18.8.2020 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: 83,84,85
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: 80,81,82,86,87,88
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 83,84,85
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

