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Todettiin

ASIAT §

89- 94
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Puheenjohtaja

Beata Taijala
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Pöytäkirjanpitäjä

Petri Hänninen

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn.ltk 22.9.2020 § 89
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn.ltk 22.9.2020 § 90
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Frusti ja Maria Ikola.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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SIIVOOJAN TOIMEN PERUSTAMINEN
Tekn.ltk 22.9.2020 § 91
Isonkyrön kunnan tukipalveluyksikkö hoitaa palvelusopimuksen mukaiset ylläpito- ja
perussiivoukset eri toimialueiden yksiköissä. Siivouksen tarve ja siivottavat neliöt
ovat kuluvan vuoden aikana merkittävästi kasvaneet. Palvelukeskuksessa koronan
myötä siivousta on tehostettu ja kotihoidon toimistotiloja on tullut siivouksen piiriin.
Kokonaan uusina tiloina tukipalvelun siivoukseen on tullut ns. Köpingin koulun tilat,
uusi nuorisotila virastotalon alakerrassa ja helmikuussa käyttöön otettu Isokyrö
Areena. Vastaavasti siivottavat neliöt ovat jonkin verran vähentyneet Ikolan koululla
ja jääneet vuoden 2019 aikana kokonaan pois ns. Nuppulan kiinteistöstä. Kokonaisuudessaan siivottavat neliöt ovat lisääntyneet 5650 m2 /viikko. Tähän asti vuotta on
selvitty osin, koska korona epidemian myötä tiloja on ollut suljettuna ja nyt syksyllä
lisäresursseja on haettu sijaispalvelun kautta.
Nykyisellä siivoushenkilöstön määrällä ei pystytä ylläpitämään kunnan kiinteistöissä
tapahtuvan toiminnan osalta riittävää siivouksen laatutasoa. Lisäksi koronaepidemian myötä siivouksen laatutasolle on enemmänkin nosto kuin lasku paineita.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle uuden siivoojan toimen perustamista
tukipalveluyksikköön 1.10.2020 alkaen. Toimen kelpoisuusehtona on laitoshuoltajan/
toimitilahuoltajan tutkinto. Työaika on 38,25/vko, yleistyöaika. Palkkaus määräytyy
KVTES:n mukaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ VAPAUTUSHAKEMUKSISTA
Tekn.ltk 22.9.2020 § 92
Insinööri Jukka Kosonen on 14.9.2020 päivätyllä liitteen mukaisella kirjeellä pyytänyt
tekniseltä lautakunnalta lausuntoa vapautushakemuksesta vesijohtoverkostoon liittymisvelvollisuudesta.
Lausuntopyynnön liitteissä on esitetty vapautusta hakeva kiinteistö. Vapautusta hakeva kiinteistö sijaitsee Isonkyrön kunnanvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueella.
Vapautushakemukseen voi tutustua tarkemmin kokouksessa.
Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin
saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää ympäristölautakunnalle, että:
- se ei ota kantaa yksittäisiin vapautushakemuksiin
- jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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HANNU LEHTIÖN KUNTALAISALOITE KYLKKÄLÄNRAITIN TIENVARREN TURVAKAITEIDEN
KUNNOSTAMISESTA

Tekn.ltk 22.9.2020 § 93
Hannu Lehtiö on 10.6.2020 päivätyssä kuntalaisaloitteessaan ehdottanut, ”että Isonkyrön kunta kunnostaa Kylkkälänraitin tienvarren turvakaiteet rannan puolella Iivarin
kohdasta (”Rinnanrannan”) ja Mäkkylän välisen osan. Työssä tulee huomioida uimarannalle ja Aitolan venepaikkaan turvallinen pääsy”.
Kyseinen kohta Kylkkälänraitista on yksityistietä (Kekolan yksityinen tie) jonka hoidosta ja kunnostapidosta on tehty sopimus Isonkyrön kunnan ja Kekolan yksityisen
tien hoitokunnan välillä vuonna 2015. Sopimuksen mukaan Isonkyrön kunnalle kuuluu kunnossapitotöiden osalta sorastus 40 tonnia / tiekilometri / vuosi sekä teiden
reunoille syntyvien palteiden poisto tarpeen mukaan. Perusparannustyöt (mm. ojien
kaivuu, rumpujen uusiminen, tien kantavuuden parantaminen) eivät kuulu sopimuksen piiriin. Näin ollen myöskään kaiteiden kunnostus ei kuulu hoito- ja kunnossapitosopimuksen piiriin.
Yksityisen tiekunnan on mahdollista hakea avustusta kaiteen kunnostamiseen esim.
Pirkanmaan ELY-keskukselta. Kunnostushankkeen osalta tulisi olla yhteydessä
myös Etelä-Pohjanmaan museoon ja/tai museovirastoon, sillä oikeusvaikutteisessa
Tervajoen osayleiskaavassa Kylkkälänraitti on merkitty kuuluvaksi ”historialliseen tielinjaukseen”. Kaavamääräysten mukaan ”Ympäristön uudis- ja korjausrakentaminen,
tien korjaustoimenpiteet sekä ympäristönhoito tulee sopeuttaa tien varrella kyläkuvaan ja rakennusperinteeseen. Tiestöön kohdistuvissa toimenpiteissä tulee erityisesti ottaa huomioon alueen maiseman, rakennetun kulttuuriympäristön ja historiallisen
tiestön arvot”.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N
EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää;

PÄÄTÖS:

-

että se ei esitä Kylkkälänraitin tienvarren kaiteiden kunnostamista vuoden 2021
talousarviossa ja

-

todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION JA – SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Tekn.ltk 22.9.2020 § 94
Liitteenä on kunnanhallituksen antamat talousarvion v. 2021 ja taloussuunnitelman
vv. 2021-2023 laatimisohjeet.
Teknisen hallintokunnan budjettiesityksen yhteenvetolomake esitetään kokouksessa.
Talousarvio esityksestä puuttuvat vielä poistot mikä vaikuttaa myös sisäisiin tuloihin/menoihin.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Hyväksytään liitteen mukaiset rakennusten ja alueiden kunnossapitotalousarvio
vuodelle 2021 ja suunnitelma investoinneille vuosille 2021-2023.
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: 93
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: 89, 90, 91, 92, 94
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: : 93
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

