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KOKOUSAIKA

Tiistai 23.2.2021 klo 18.00 – 19.32

KOKOUSPAIKKA

Isonkyrön virastotalo, valtuustosali; sähköinen osallistuminen mahdollistettu

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana)

Taijala Beata
Salo Pentti
Annala Juha
Frusti Jani*
Ikola Maria
Latvakoski Matti
Luhtala Maria
Mielty Teija

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”

*poistui klo19.08 § 25 jälkeen.
MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Jaatinen Jenni
Hänninen Petri
Perttilä Jukka
Mantila Juha
Kattelus Sari
Heinilä Mimmi

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin

ASIAT §

21 - 28

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Beata Taijala
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

khall:n edustaja
tekninen johtaja,
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
kunnanrakennusmestari
palvelupäällikkö
palvelupäällikkö
nuorisovaltuuston edustaja

Pöytäkirjanpitäjä

Petri Hänninen

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa

26.2.2021

Allekirjoitus

Maria Luhtala
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Teija Mielty

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi 2.3.2021 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00 -14.00

Virka-asema

Allekirjoitus

Todistaa

Toimistosihteeri

Minna Vakkila
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn.ltk 23.2.2021 § 21

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, Maria
Luhtala, Jani Frusti sekä nuorisovaltuuston edustaja Mimmi Heinilä.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn.ltk 23.2.2021 § 22

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Luhtala ja Teija Mielty.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 23.2.2021 § 23
1. Hankintapäätös; Uimahallin leikkikentän aita, urakoitsijan valinta
Tekninen johtaja on 12.2.2021 päättänyt valita uimahallin leikkikentän aidan urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen antaneen Lakeuden Aluesuojaus Oy:n, tarjouksen
kokonaishinta 8.130,00 € (alv 0%), mahdollinen urakan ylimenevä aitametrin hinta
65,00 €/m (alv 0%) ja urakkaan kuulumaton tuntiveloitus 48,00 €/h (alv 0%).
2. Hankintapäätös; Kaavoituskatsaus ja – ohjelma 2021
Tekninen johtaja on 12.2.2021 päättänyt tilata vuoden 2021 kaavoituskatsauksen ja
-ohjelman laadinnan FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä. Työ laskutetaan toteutuneiden tuntien mukaan. Mikäli arvioitu tuntimäärä ylittyy, on siitä sovittava tilaajan
kanssa erikseen. FCG on arvioinut toteutuksen työmääräksi yht. 12h ja tuntihinta
(SKOL02) on 100,00€/h (alv 0%).
3. Hankintapäätös; Paloaseman pohjaviemärien korjaus
Tekninen johtaja on 15.2.2021 päättänyt tilata paloaseman pohjaviemärein saneerauksen Suokon Viemärisaneeraukselta kokonaishintaan 8 472,58 € (alv 0%).
Tilaus syntyy vasta, kun saneerauksesta on allekirjoitettu urakoitsijan kanssa erillinen urakkasopimus.
4. Tekninen johtaja 16.2.2021 tehnyt päätöksen palvelussuhteen purkamisesta koeajalla. Palvelusuhde purkamisen perusteena on koeaika. Koeaika 6kk, kummallakaan osapuolella ei koeajalla ole irtisanomisaikaa. Päätös 2.2.2021 § 5 Työsopimuksen purkaminen koeajalla, poistetaan ja se korvataan tällä päätöksellä. Alkuperäisestä päätöksestä tehty oikaisuvaatimus raukeaa. Tästä päätöksestä on oikaisuvaatimusoikeus.
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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MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMINEN TULOSYKSIKÖILLE
Tekn.ltk 9.2.2021 § 6
Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 § 196 hyväksynyt liitteen mukaiset ohjeet vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpanosta.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee päättää valtuuston
hyväksymän tehtäväaluetasoisen talousarvion jakamisesta tulosyksiköille sekä päätettävä vastuuhenkilöistä.
Valmisteltu tulosyksikköjako on talousarvioesityksen mukainen.

TJ:N
EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää
merkitä tiedoksi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja kunnanvaltuuston asettamat
sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja vahvistaa liitteiden 1 ja 2 mukaisesti
käyttötalousosan määrärahat ja teknisen lautakunnan asettamat lisätavoitteet.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin
_________

Tekn.ltk 23.2.2021 § 24
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee päättää valtuuston
hyväksymän tehtäväaluetasoisen talousarvion jakamisesta tulosyksiköille sekä päätettävä vastuuhenkilöistä.
TJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta päättää määrätä talousarviovuoden 2021 käyttötalousosan vastuuhenkilöt liitteen mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TIEN SULKEMINEN JA KOULUKESKUKSEN PIHA-ALUEEN LUOVUTTAMINEN KÄYTTÖÖN
RALLIKILPAILUN AJAKSI
Tekn.ltk 23.2.2021 § 25
Pohjankyrön Urheiluautoilijat ry pyytää 18.1.2021 saapuneella, liitteenä olevalla kirjeellään tekniseltä lautakunnalta lupaa kadun tilapäistä sulkemista varten 25.9.2021
klo 06:30 – 20:00 väliselle ajalle. Kilpailun järjestäjän tulee toimittaa lupa ELYkeskukselle nähtäväksi saadakseen luvan rallikilpailun järjestämiseen. Pyynnössä
esitetään, että kadut suljettaisiin koulukeskuksen piha-alueen ympäristössä liitteenä
esitetyn kartan alueella.
Kartassa esitetyn mukaisesti kirjaston asiakkaille jäisi pysäköintitilaa käyttöön.
Hallintosäännön §36 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on ”tiehallintoviranomaistehtävät”.
Pyynnössä on huomioitu aiempien vuosien vastaavissa luvissa edellytetyt asiat, mm.
liikenteenohjaus, järjestyksenvalvonta, alueen siivoaminen yms., joista kilpailunjärjestäjä vastaa.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 4139 439, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

TJ:N
EHDOTUS
Tekninen lautakunta päättää

PÄÄTÖS:

-

antaa Pohjankyrön Urheiluautoilijat ry:lle liitteenä olevan lausunnon ja

-

myöntää luvan katujen sulkemiselle lausunnon pyytäjän esittämän kartan mukaisesti

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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HOIVAOSASTON MUUTOSTYÖ JA LAAJENNUS, PÄÄSUUNNITELMAT
Tekn.ltk 23.2.2021 § 26
Isonkyrön kunnanvaltuusto on päätöksellään 12.11.2020 §31 hyväksynyt vuoden
2021 talousarvion, johon on varattu vuosille 2021 ja 2022 investointimäärärahaa
hoivaosaston muutostyölle ja laajennukselle yhteensä 1 600 000 euroa. Tästä summasta 1 000 000 euroa on varattu kuluvalle vuodelle.
Hallintosäännön 37 § mukaan teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää
talousarvioon varatuilla määrärahoilla toteutettavien talonrakennushankkeiden
suunnittelusta, kustannusarviosta, suoritustavasta ja töiden aloittamisesta sekä
urakka- ja hankintasopimuksista kohteissa, joiden kustannusarvio tai talousarvioon
varattu määräraha on alle 600 000 euroa ja ellei se ole viranhaltijan tehtävänä. Yli
600 000 euron kohteista päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman perusteella, joka käsittää alustavan huonetilaohjelman, luonnospiirustukset
sekä alustavan kustannusarvion
Isonkyrön kunnanhallitus on päätöksellään 15.6.2020 §128 nimennyt hoivaosaston
muutos ja laajennus hankkeelle suunnittelutyöryhmän ja että suunnittelutyöryhmän
on esitettävä luonnossuunnitelma kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ennen toteutussuunnittelun aloittamista.
Kunnanhallituksen nimeämä suunnittelutyöryhmä kokoontui 6 kertaa ja päätti kokouksessaan 8.10.2020 esittää laaditut luonnossuunnitelmat ja kustannusarvion kunnanhallitukselle.
Isonkyrön kunnanhallitus on päätöksellään 12.10.2020 §165 hyväksynyt esisuunnitelmat ja todennut, että hankkeen mahdollisesta toteutuksesta päätetään osana
vuoden 2021 talousarviota. Samalla päätöksellä kunnanhallitus on antanut teknisen
palvelualueen tehtäväksi hankkeen toteutussuunnitelmien tekemisen.
Tekninen johtaja on viranhaltijapäätöksillään valinnut suunnittelijoiksi seuraavat toimijat
pääsuunnittelu: Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy
rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy
LVI- ja sprinklersuunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy
sähkösuunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy
Toteutus suunnittelu on aloitettu 27.11.2020 ja yhteisiä suunnittelukokouksia on pidetty 27.11.2020 ja 2.2.2021 välisenä aikana 4 kappaletta.
Toteutussuunnittelun edetessä on kunnanhallituksen hyväksymiin esisuunnitelmiin
tehty vain pieniä toiminnan- ja rakennustekniikan vaatimia tarkennuksia. Kellarikerroksessa huoneiden kokoa ja sijoittumista on tarkennettu täyttämään päivittäisen
toiminnan vaatimukset ja tarpeet. Käyttäjä hakee pesulapalveluille ulkopuolista toimijaa ja näin esisuunnitelmissa varauksena olleen pesulan suunnittelusta on luovuttu.
Kotisairaanhoidon ja fysioterapian tilojen osalta suunnitteluyhteistyötä on tehty palvelun tuottajan, eli Seinäjoen terveyskeskuksen edustajien kanssa. Pääsuunnittelijan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

23.2.2021

38

johdolla toteutussuunnitelmat on esitelty myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajalle Teams-palaverissa 2.2.2021.
Ensimmäisessä kerroksessa toteutussuunnittelun edetessä päädyttiin muuttamaan
kaikkien asuntojen wc- ja pesuhuonetilat yhdenmukaisiksi ja päivittää näin mm. vedeneritykset vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Hoivaosaton asiakashuoneiden
muuttuminen asunnoiksi tuo mukanaan mm. ääni- ja paloteknisiä vaatimuksia, joiden vaikutukset on huomioitu pääsuunnitelmissa.
Pääsuunnittelija on saanut hankkeen pääsuunnitelmat valmiiksi 23.2.2021. Rakennuslupahakemus tullaan jättämään rakennuslupaviranomaiselle, kun pääsuunnitelmat on hyväksytty. Urakka-asiakirjojen laadinta käynnistyy pääsuunnitelmien hyväksynnän jälkeen. Hankeen tarjouspyynnöt pyydetään, kun kaikki suunnitteluasiakirjat
ja lupa-asiat ovat kunnossa.
Pääsuunnitelmat esitellään kokouksessa.
Isonkyrön vanhusneuvosto on kokouksessaan 13.1.2021 tutustunut palvelukeskuksen muutossuunnitelmiin ja antanut suunnitelmista hyväksyvän lausunnon.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 4139 439.
TJ:N
EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää:

-

hyväksyä 23.02.2021 päivätyt pääsuunnitelmat osaltaan; ja

-

esittää pääsuunnitelmat kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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GPS-MITTALAITE, VERKOSTOJEN KARTOITUS INVESTOINNIN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 23.2.2021 § 27
Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäinen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että investointihankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden
kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen
suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle”.
Isonkyrön kunnalle hankittiin Trimble R12 PRO POINT GNSS -mittalaite sekä Trimble TSC7 maastotablet. Trimblen tarjoamaan pakettiin päädyttiin mm. sen Suomesta
löytyvän valtuutetun jälleenmyyjän, sekä tämän tarjoamien päivitysten, huollon ja
koulutusten vuoksi. Hankintahintaan sisältyy myös paikan päällä tapahtuva yhden
työpäivän mittainen käyttökoulutus hankituille laitteille. joka on kuitenkin sovittu pidettävän vasta koronatilanteen sen salliessa. Laitetta käyttävät henkilöt hallitsevat
laitteen peruskäytön myös ilman em. koulutusta. Koulutuksessa voidaan siis syventää osaamista, kunhan se pystytään järjestämään turvallisesti.
Investoinnille on vuoden 2020 talousarviossa osoitettu yhteensä 28.000,00 € määräraha.
Investoinnin kokonaiskustannuksiksi muodostui 24.000,00 €
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä GPS mittalaite, verkostojen kartoitus investoinnin loppuselvityksen ja antaa päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Tekn.ltk 23.2.2021 § 28

Tekninen johtaja esitteli Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen rakentamisen tämän
hetken tilannetta. Käytiin läpi myös hiekkasuodattimien korjaustöiden etenemisen
vaiheita, korjaustöiden aikataulua ja taloudellista tilannetta.

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee Kokkokankaan rakentamisen ja korjaustöiden tilanteen tiedoksi.

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: 24,25,27
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteentai 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: 21,22,23,26,28
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:: 24,25,27
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

