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*poistui § 44 käsittelyn ajaksi 19.25- 19.40
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Jaatinen Jenni
Hänninen Petri
Perttilä Jukka*
Mantila Juha
Kattelus Sari
Heinilä Mimmi

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

*poistui § 42 jälkeen klo: 19.07
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin

ASIAT §

36 - 45

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Beata Taijala
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirjanpitäjä

Petri Hänninen

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

Isonkyrön kunnanvirastossa

9.4.2021

Allekirjoitus

Teija Mielty
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Maria Luhtala

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi 13.4.2021 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 6.4.2021 § 36

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 Maria Luhtala ja
Jani Frusti.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn.ltk 6.4.2021 § 37

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teija Mielty ja Maria Luhtala.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 6.4.2021 § 38

1. Tekninen johtaja on 29.3.2021 päättänyt kustannuspaikkojen menojen, tulojen ja
toimitakatteiden vahvistamisesta sekä vastuuhenkilöiden ja laskujen asiatarkastajien nimeämisestä tulosyksikössä.
2. Tekninen johtaja on päättänyt 29.3.2021 tilata Ventäläntien kevyenliikenteen
väylän (välille Laurilantie – Kivikkokuja) suunnitteluun tarvittavat henkilötyöt FCG
Finnish Consulting Group Oy:ltä.

3. Tekninen johtaja on päättänyt 29.3.2021 tilata Palhojaisten vesihuoltolinjan
suunnitteluun tarvittavat henkilötyöt FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä.

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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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ VAPAUTUSHAKEMUKSESTA
Tekn.ltk 6.4.2021 § 39

Insinööri Jukka Kosonen on 15.3.2021 päivätyllä liitteen mukaisella kirjeellä pyytänyt
tekniseltä lautakunnalta lausuntoa vapautushakemuksesta viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta.
Lausuntopyynnön liitteissä on esitetty vapautusta hakeva kiinteistö. Vapautusta hakeva kiinteistö sijaitsee Isonkyrön kunnanvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueella.
Vapautushakemuksiin 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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ERKKI KUUSIKON KUNTALAISALOITE REKISTERISELOSTEIDEN LAATIMISESTA
Tekn.ltk 6.4.2021 § 40
Erkki Kuusikko on 1.2.2021 päivätyssä kuntalaisaloitteessaan rekisteriselosteiden
laatimista kunnan kiinteistöjen kameravalvonnasta sekä vesi- ja viemäriliittymisrekisteristä.
Aloitteen tekstien perusteella on perusteltua olettaa, että aloitteen tekijä on tarkoittanut nimenomaan tietosuojaselosteiden laatimista em. asioiden osalta.
Tässä asiayhteydessä termi ”rekisteriseloste” sopii viittaamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30. artiklaan, jossa mainittua selostetta käsittelytoimista ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan rekisteröidyn informointiin.
Kunnan tietosuojaselosteita on päivitetty laajasti kevään 2021 aikana ja selosteiden
sisältöjä on muutettu ja tarkennettu. Aiemmin laadituissa tietosuojaselosteissa esim.
”vesilaskutus” -nimellä ollut seloste on pitänyt sisällään mm. vesi- ja viemäriliittymiä
koskevat tiedot. Kyseisen tietosuojaselosteen nimestä ei kuitenkaan ole ollut helppo
päätellä mitä tietoja ko. seloste pitää sisällään. Nyt selostetta on päivitetty mm. siten,
että jo sen nimestä ”vesi ja viemäriasiakasrekisteri” on helpompi ymmärtää mitä tietoja ko. tietosuojaselosteessa mainitut henkilörekisterit sisältävät. Myös selosteen
sisältöä on päivitetty helpommin ymmärrettävään muotoon.
Kameravalvonnan osalta on internetissä ollut nähtävillä aiemmin vain palvelukeskuksen kiinteistöä koskeva tietosuojaseloste. Muidenkin kunnan omistamien kameravalvottujen kiinteistöjen osalta tietosuojaseloste on ollut laadittuna, mutta ei nähtävillä
kunnan internet-sivuilla. Nyt kameravalvonnan tietosuojaseloste on laadittu siten,
että yksi seloste kattaa kaikki ne kunnan kiinteistöt, joissa on kameravalvontaa.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta;

PÄÄTÖS:

-

merkitsee tiedoksi, että tietosuojaselosteet kunnan kiinteistöjen kameravalvonnasta sekä vesi- ja viemäriliittymisrekistereistä on päivitetty ja

-

toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRASTOTALON INVESTOINTIEN LISÄMÄÄRÄRAHAHAKEMUS
Tekn. ltk 6.4.2021 § 41
Hallintosäännön 55§ mukaan tekninen johtaja päättää talousarvioon varatuilla määrärahoilla toteutettavien talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeiden suunnittelusta, kustannusarviosta, toteutuksen suoritustavasta ja töiden aloittamisesta sekä
urakka- ja hankintasopimuksista kohteissa, joiden kustannusarvio tai talousarvioon
varattu määräraha on alle 100 000 euroa.
Vuoden 2021 talousarvossa virastotalolle on osoitettu 28 000€ määräraha. Määräraha sisältää salaojien uusimisen rakennuksen eteläpuolelle 20.000€ sekä 1-kerroksen ilmanvaihdon/LTO-järjestelmän lisäyksen 8 000€.
Virastotalon salaojia on osittain uusittu vuoden 2014 tehdyn pääsisäänkäynnin edustan korjaustöiden yhteydessä. Pääosa rakennuksen salaojista on edelleen alkuperäisiä ja niiden toiminnassa on havaittu ongelmia. Teknisen palvelualueen tekemissä
tutkimuksissa selvisi akuutti korjaustarve rakennuksen parkkipaikan puoleisella sivulla. Tekninen palvelualue on teettänyt suunnitelman rakennuksen perustuksien
kuivatuksesta siltä osin, mitä ei vuoden 2014 korjauksissa ole uusittu. Alkuperäisten
suunnitelmien mukaan rakennus on teräsbetonipaaluperustainen, mutta paalujen
materiaali on tarpeen tarkistaa salaojien uusimisen yhteydessä.
Aluetaito Oy on nyt laatinut suunnitelmat koko rakennuksen perustusten kuivatuksesta. Laadituissa suunnitelmissa on esitetty salaojien uusimisen lisäksi patolevyn
lisäämistä rakenteiden maanalaiselle osalle. Suunnitelmissa esitetty laajuus on suurempi, mitä talousarviossa varatulla määrärahalla on ollut tarkoitus toteuttaa. Rakennuksen terveellisen ja turvallisen käytön kannalta toteutus nyt suunnitellussa laajuudessa on kuitenkin perusteltua.
Tekninen palvelualue on pyytänyt ja saanut urakkatarjouksia suunnitelmien mukaisesta toteutuksesta. Saaduista tarjouksista edullisin on Maansiirto Kauko Krekola
Oy:n 26 000€ tarjous. Tekninen palvelu on käynyt selonottoneuvottelun 23.3.2021
edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa. Tarjottu urakkasumma ylittää
kuitenkin talousarviossa varatun määrärahan, eikä urakan toteuttaminen ilman lisämäärärahaa ole mahdollista.
Tarkennettu kustannuslaskenta (alkuperästä laajempi kokonaisuus)
1. Ilmanvaidon energiatehokkuden parantaminen
LTO.n lisäys 1-kerroksen toimisto

8 000 €

2. Perustusten kuivatus, suunnitelmien mukaan
salaojien uusimisen urakkahinta
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

26 000 €
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rakentamisen aikainen suunnittelu ja valvonta

3 500 €

mahdolliset rakentamisen aikaiset lisä- ja muutostyöt

2 500 €

omana työnä tehtävät viimeistelytyöt

3 000 €
Yhteensä:

43 000 €

Investoinille talousarviossa varattu määräraha

28 000 €

Arvio tarvittavasta lisämäärärahasta

15 000 €

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439.
TJ:N EHDOTUS
Tekninen lautakunta päättää;
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle virastotalon vuoden 2021
investointimäärärahaan 15.000€ lisäyksen esittelytekstissä esitetyin perustein.
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 hallinnasta on tehty kooste, 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

-

päättää esittää kunnanhallitukselle laaditun katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesiverkoston rakentamisen viisivuotissuunnitelman hyväksymistä

-

päättää hyväksyä vuoden 2020 osalta peruskorjaussuunnitelman TA2020 varattujen
määrärahojen osalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 11.5.2020 § 92
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesiverkos
ton rakentamisen viisivuotissuunnitelman. Tällä päätöksellä ei päätetä tulevien hankkeiden toteutuksesta, vaan mahdollisesta toteutuksesta päätetään talousarvioiden
yhteydessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KÄSITTELY: Käsittelyn kuluessa Jaakko Pukkinen ehdotti Erkki Kuusikon ym. kannattamana, että
asia palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että hulevesien hallinnassa taksa,
vastuut ja määräykset esitetään suunnitelmassa.
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja tiedusteli, onko kaikki kunnanhallituksen jäsenet palautusehdotuksen
kannalla ja totesi, että kunnanhallituksen jäsenet yksimielisesti päättivät palauttaa
asian valmisteluun siten, että hulevesien hallinnassa taksa, vastuut ja määräykset
esitetään suunnitelmassa.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksen alussa esittelemässä asiaa klo 18.44-18.55.
_________

Tekn.ltk. 19.5.2020 § 40
Kunnanhallitus on palauttanut katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesien hallinnan viisivuotissuunnitelmat uudelleen valmisteluun siten, että hulevesien hallinnassa
taksa, vastuut ja määräykset esitetään suunnitelmassa.
Tekninen palvelualue pitää hyvin tärkeänä Tolkintie/Karjalankadun kantavuuden parantamista vaahtobitumistabiloinnilla ja asfalttipinnan uudistamisella kuluvan vuoden
aikana. Tolkintie/Karjalankatu on yksi kunnan pääväylistä ja sen kunnostamiseen on
varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N
EHDOTUS:

Tekninen lautakunta

-

päättää esittää kunnanhallitukselle Tolkintien/Karjalankadun kunnostamista jo kuluvan vuoden aikana.

-

päättää muilta osin jatkaa katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesien hallinnan
viisivuotissuunnitelmien valmistelua kunnanhallituksen ohjeen mukaisesti

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 1.6.2020 § 105
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian esittelyn ajan klo 19.01-19.09.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Tekn.ltk. 6.4.2021 § 42
Katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesiverkoston rakentamisen viisivuotissuunnitelma on palautunut teknisen lautakunnan valmisteluun kunnanhallituksen 11.5.2020
tekemällä päätöksellä § 92 siten, että hulevesien hallinnassa taksa, vastuut ja määräykset esitetään suunnitelmassa.
Tekninen lautakunta on käsitellyt hulevesimääräyksiä kokouksessaan 9.3.2021
§113. Hulevesien hallinnasta perittävistä maksuista tehdään erillinen päätös, mutta
em. pykälän osalta valmistelija on ehdottanut, että tässä vaiheessa asemakaavaalueilla oleville kiinteistöille ei määrättäisi hulevesitaksaa. Kiinteistönomistajan ja
kunnan hulevesijärjestelmän rajakohtien pääsääntö on esitetty em. pykälän päätösehdotuksessa. Muut vastuut hulevesien hallinnan osalta on esitetty hulevesimääräyksessä.
Vuoden 2021 kevään aikana on päivitetty myös katuverkoston peruskorjauksen ja
hulevesiverkoston rakentamisen viisivuotissuunnitelmaa. Hulevesiverkoston rakentamisella ja/tai saneeraamisella katuverkoston peruskorjaamisen yhteydessä haetaan
kustannustehokkuutta. Katujen korjaustoimet pyritään kohdentamaan kaikkein huonokuntoisimpiin väyliin. Kadut on luokiteltu Väyläviraston julkaiseman viisiportaisen
kuntoluokitustaulukon mukaan ja luokkiin 1 ja 2 sijoittuville kaduille on laadittu korjaussuunnitelma, -aikataulu ja kustannuslaskelmat. Samoilla alueilla sijaitsevat luokan 3 kadut voi olla myös kustannustehokasta saneerata samassa yhteydessä.
Liitteenä on kevään 2021 aikana päivitetty suunnitelma katujen peruskorjauksesta ja
hulevesiverkoston rakentamisesta seuraavan viiden vuoden ajalle.
Vuoden 2021 osalta on suunniteltu peruskorjata Ikolantie ja Forsmannintie sekä rakentaa hulevesiverkosto näiden osalta. Suunnitelmissa on myös Seppäsentien, Seppäsenmutkan ja Nyyssönmutkan päällystämien ja kantavuuden parantaminen sekoitusjyrsinnällä ja 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 päättää;

-

esittää kunnanhallitukselle laaditun katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesiverkoston rakentamisen viisivuotissuunnitelman hyväksymistä,

-

poistaa julkisista asiakirjoista kustannustiedot.

-

täydennetään karttoihin 2021 toteutuvat asvaltointi korjaukset.

-

päivittää viisivuotissuunnitelman vuosittain.

PÄÄTÖS:

Täydennetty 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 laajennushankkeelle 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
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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. Hoivaosaston 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:

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta päättää:
-

hyväksyä 23.02.2021 päivätyt pääsuunnitelmat osaltaan; ja

-

esittää pääsuunnitelmat kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Perusturvaltk 9.3.2021 § 3
Tekninen palvelualue on pyytänyt perusturvalautakunnalta lausuntoa suunnitelmasta, joka koskee hoivaosaston muutosta ja laajennusta. Hoivaosaston nykyisiä
tiloja muutetaan siten, että huonemäärä vähenee, kun huonekokoja muutetaan ja
lisätään kaikkiin huoneisiin vessat. Lisäksi rakennetaan uusia huoneita käytävälle,
jossa aiemmin sijaitsi mm. toimistotiloja. Palvelukeskuksen alakerta muutetaan toimistotiloiksi kotipalvelulle, kotisairaanhoidolle ja fysioterapialle. Ainostaan kappelin
osalta rakennetaan seiniä nykyisten seinien ulkopuolelle. Liitteessä 1 on pääpiirrosluonnoksia.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:
-

Perusturvalautakunta päättää
merkitä tiedoksi hoivaosaston muutos ja laajennustyöhön liittyvät piirustukset ja hyväksyä esitetyn suunnitelman ja
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lisäksi lausua seuraavaa:
Reinokodin parveke esitetään lasitettavaksi. Perustelut: Reinokodin asukkaiden on
turvallista olla parvekkeella myös yksin, kun parveke on lasitettu. Tällöin ei ole putoamisvaaraa ja itsemääräämisoikeus vahvistuu, kun voi halutessaan mennä parvekkeelle ilman valvontaa.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 15.3.2021 § 40
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hoivaosaston muutostyön ja laajennuksen pääsuunnitelmat liitteen mukaisesti kuitenkin siten, että suunnitelmia täydennetään perusturvalautakunnan esittämällä Reinokodin parvekkeiden lasituksella.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
KJ:N
KOKOUKSESSA
MUUTTAMA
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää palauttaa asian teknisen lautakunnan valmisteluun siten, että
teknisen lautakunnan tulee tehdä näiden suunnitelmien (sis. Reinokodin parvekkeiden lasitus) mukainen kustannusarvio ja selvittää päivätoiminnan saunan tarve sekä
tuoda kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi samalla hankesuunnitelma ja hallintosäännön 37 §:ssä mainitut asiakirjat.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa muuttama päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen sekä hoivaosaston muutostyön pää
suunnittelija, arkkitehti Jorma Keskikiikonen Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi
Oy:stä olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn
ajan klo 18.30-19.24, jotka poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.
_________

Tekn.ltk 6.4.2021 § 43
Tekninen lautakunta 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
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Palvelukeskuksessa peruskorjattava huoneistoala n. 1260 m² ja peruskorjattavien
tilojen korjausprosentti vaihtelee 0-90%n välillä. Tekninen palvelualue on yhdessä
perusturvan ja hankkeen suunnittelijoiden kanssa päivittänyt Palvelukeskuksen muutos- ja laajennustöiden luonnossuunnitelmat sekä hankesuunnitelman. Hankesuunnitelma sisältää perustietojen lisäksi huonetilaohjelman sekä alustavan kustannusarvion.
Perusturvajohtaja on selvittänyt päivätoiminnan saunan tarvetta. Remontin jälkeen
kotipalvelun sauna-asiakkaat tulevat käyttämään hoivaosaston saunaa arviolta kerran viikossa. Liitteenä perusturvajohtajan lausunto.
Isonkyrön kunnanhallituksen (12.10.2020 §165) hyväksymien esisuunnitelmiin tulleita tarkennuksia ja muutoksia on esitelty esittelyteksteissä. Esisuunnitteluvaiheessa peruskorjaukselle on laadittu kustannusennuste (2.000.000€ / 7.10.2020),
tämä kustannusennuste on ollut talousarvion laadinnan pohjana. Nyt laaditussa kustannusarviossa on huomioitu tarkentuneiden suunnitelmien tuomat muutokset sekä
mm. Reinonkodin parvekelasitukset. Suunnitelmien tarkennuttua kustannusnousua
arvioidaan olevan hieman alle 400.000€, kokonaisarvion ollessa nyt 2.393.000€.

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

Tekninen lautakunta päättää:
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esittelytekstissä esitetyn
Palvelukeskuksen hoivaosaston muutos ja laajennustarpeelle luonnossuunnitelmien
sekä laaditun hankesuunnitelman hyväksymistä

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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KOULUKESKUKSEN PIHA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN
Tekn.ltk 6.4.2021 § 44

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2020 § 31 hyväksynyt talousarviovuodelle 2021 investointimäärärahan ” Liikuntapaikkojen kehittäminen koulukeskuksen
alueelle”. Investointimäärärahan täytäntöönpanon edellytyksenä on aluesuunnitelman hyväksyminen kunnanhallituksessa. Aluesuunnitelma aikatauluineen on nyt valmistunut.
Koulukeskuksen alueen kehittäminen on ollut esillä useasti viime vuosien aikana.
Alueen kehittäminen monipuoliseksi liikunta-alueeksi palvelee niin kaikkia kuntalaisia, kuin keskustan alueen perusopetusta ja Kyrönmaan lukiota. Viihtyisä ja turvallinen piha-alue on myös vetovoimatekijä ja edistää ”Liikkuva koulu” -periaatteen toteuttamista. Merkitykseltään vähäistä ei ole myöskään se, että mielekäs tekeminen
välitunnilla/virikkeellinen piha ehkäisee koulukiusaamista ja muuta epätoivottavaa
käyttäytymistä.
Käsittelyprosessi on ollut osallistava ja huomioinut Unicefin lapsiystävällinen kunta
toimintamallin ja lapset ovat päässeet osallistumaan suunnitteluun.
Keskustan koulun oppilasryhmä on tehnyt opettajansa Niina Luukelan kanssa
16.3.2020 kuntalaisaloitteen välituntitekemisen lisäämiseksi, jonka johdosta järjestettiin keväällä 2020 piirustuskilpailu pihasuunnitelmista. Piirustusten pohjalta pyydettiin
alustavaa suunnitelmaa Arkkitehtitoimisto Jääskeläiseltä, joka esiteltiin sivistyspalveluiden, hyvinvointipalveluiden ja teknisen palvelualueen työtekijöille. Lisäksi Keskustan koulun opettajat käsittelivät suunnitelmaa kokouksessaan, jonka jälkeen suunnitelmaa paranneltiin edellä mainittujen muutosehdotusten mukaan.
Johtava rehtori, Keskustan koulun koulujohtaja, tekninen johtaja ja hyvinvointijohtaja
ovat tämän jälkeen käsitelleet suunnitelman kiireellisyysjärjestystä. Aluesuunnitelma
ja kiireellisyysjärjestys ovat erilisinä liitteenä.

Asiaan liittyen on tehty myös useita kuntalaisaloitteita:
- Kokoomuksen valtuustoryhmä on 9.11.2017 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään monipuolisen liikuntapaikkaverkoston ylläpitämisen ja omaehtoisen vapaa-ajan
liikunnan lisäämisen hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Hyvinvointilautakunta esittää 26.4.2018 § 18, että vuoden 2019 talousarvioon varataan määrärahaa kuntopolun rakentamiseksi Välimäen metsäalueelle ja kuntorappusten rakentamiseksi kuntopolun yhteyteen sekä ulkokuntoiluvälineiden hankkimiseksi koulukeskuksen alueelle. Kuntopolun rakentamisessa säilytetään luonnonmukaisuus ja ainakin yksi pulkkamäki.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 todennut, että
teknisten palvelujen budjetissa 2020 on varattu määrärahaa ulkoliikuntapaikkojen
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kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Välimäen kallion kuntoportaiden rakentaminen
otetaan huomioon kyseisessä suunnitelmassa.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.

- Keskustan koulun vanhempainyhdistys on jättänyt 30.11.2018 aloitteen aidan saamiseksi osalle Kyrööntien ja Knaapilantien kohdassa Keskustan koulun oppilaiden
välituntien turvaamiseksi.
Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 9 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Tekninen johtaja on kuullut käyttäjiä ja he ovat puoltaneet aidan rakentamista.
Tekninen palvelualue on kysynyt aloitteesta myös koulun henkilökunnan mielipidettä. Rehtori Paula Mourujärvi on myös aloitteessa esitetyn aidan rakentamien kannalla ja näkee sen turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Aita tulisi kuitenkin olla sellainen,
että se ei aiheuta näköestettä eikä pallo pääse vierimään sen alta.
Tekninen lautakunta on 16.9.2019 pidetyssä kokouksessa esittänyt vuoden 2020
talousarvioon 20.000 € investointimäärärahaa koulukeskuksen alueelle laadittavaan
liikuntapaikkojen aluesuunnitelmaan. Aluesuunnitelman tarkoituksen on suunnitella
etenkin lapsille ja nuorille liikuntapaikkoja niin koulun, kuin vapaa-ajan tarpeisiin.
Hanke toteutetaan, jos se todetaan aluesuunnitelmassa tarpeelliseksi ja sille myönnetään investointimääräraha.
Tekninen lautakunta on päättänyt 1.10.2019 § 84, että Keskustan koulun aidan tarve
ratkaistaan koulukeskuksen aluesuunnitelman laadinnan yhteydessä.

- Liisa Vaismaa on 2.9.2019 jättänyt kuntalaisaloitteen kuntoportaista Välimäen kallioille.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 todennut, että
teknisten palvelujen budjetissa 2020 on varattu määrärahaa ulkoliikuntapaikkojen
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Välimäen kallion kuntoportaiden rakentaminen
otetaan huomioon kyseisessä suunnitelmassa.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 18.2.2020 § 29 todennut, että ulkoliikuntapuisto on osa ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä, joten se huomioidaan aluesuunnitelmassa. Hyvinvointijohtaja osallistuu suunnitteluun yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Hyvinvointilautakunnan osalta aloite on loppuun käsitelty.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
- Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä jätti 27.1.2020 kuntalaisaloitteen ulkoliikuntapuistosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

6.4.2021

72

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 18.2.2020 § 29 todennut, että lautakunta
on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 käsitellyt kuntalaisaloitetta koskien Välimäen
kalliolle rakennettavia kuntoportaita ja päättänyt ottaa huomioon kuntaportaiden rakentamisen ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.
Kunnanvaltuusto on 14.11.2019 § 35 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvioon investointimäärärahaa 20.000 euroa teknisten palveluiden yleisiin alueisiin/ liikuntapaikkojen kehittämiseen (koulukeskus/aluesuunnitelma 2020 sis. mahdollisesti kuntoportaat).
Hyvinvointilautakunta on todennut, että ulkoliikuntapuisto on osa ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä, joten se huomioidaan aluesuunnitelmassa. Hyvinvointijohtaja osallistuu suunnitteluun yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Hyvinvointilautakunta on todennut aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi.
- Elisabeth Killinen on lähettänyt 25.3.2020 kuntalaisaloitteen kuntoradan rakentamisesta Isonkyrön koulukeskuksen viereen.
- Johanna Perttilä on tehnyt kuntalaisaloitteen 8.1.2021 tekojään toteuttamisesta Isonkyrön kuntaan.
Kuntalaisaloitteiden osalta kaikkia aloitteita ei pystytty toteuttamaan koulukeskuksen
aluesuunnitelmassa.
Kuntalaisaloitteissa esitetään kuntoportaiden rakentamista Välimäkeen, mutta niiden
rakentaminen on rajattu varsinaisen suunnitelma-alueen ulkopuolelle. Portaiden rakentamisen osalta toivotaan yhdistysvetoista ratkaisua.
Kuntalaisaloitteessa on esitetty kuntorataa koulun yhteyteen, mutta osana hyvinvointipalveluiden vetämää Teemareitistö-hanketta, tulee valtatien toiselle puolelle Lapinmäen uuden asuntoalueen yhteyteen patikointireitti, joka palvelee tätä tarkoitusta.

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

päättää esittää kunnanhallitukselle koulukeskuksen alueen kehittämissuunnitelman
ja siihen liittyvän toteutusjärjestyksen hyväksymistä,

-

päättää valtuuttaa teknisen johtajan, johtavan rehtorin ja hyvinvointijohtajan valitsemaan käyttäjiä kuultuaan alueille hyväksytyn talousarvion puitteissa toimintavälineet,
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-

toteaa, että vastuullisena viranhaltijana tilausten ja toteutuksen osalta on tekninen
johtaja,

-

toteaa esitellyt kuntalaisaloitteet teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitellyiksi.

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.
________
Merkittiin, että Maria Ikola poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.
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VARAUTUSMIS- JA KRIISIVESITYÖRYHMÄN LISÄAIKA-ANOMUS
Tekn. ltk 6.4.2021 § 45
Teknisen lautakunnan on 9.2.2021 § 8 perustanut ”varautumis- ja kriisivesityörymän”
kartoittaa vaihtoehtoja vesihuoltolaitoksen toimintavarmuuden ylläpidon ja vedenjakelun varmistamiseksi tulevaisuudessa ja mahdollisessa häiriötilanteessa. Kunnanhallitus on nimennyt työryhmään edustajan 22.2.2021 § 29. Työryhmän on määrä
raportoida kartoituksen tuloksia tekniselle lautakunnalle 15.5.2021 mennessä. Työryhmän tekemät selvitykset vaativat monien eri tahojen yhteistyötä ja aikataulujen
yhteensovittamista, mistä johtuen raportin valmistuminen asetetussa aikataulussa ei
toteudu.

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää myöntää työryhmälle lisäaikaa 31.7.2021 saakka.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 40, 45
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 oikaisuvaati-musajan 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: 36,37,38,39,41,42,43,44
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät : 40,45
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

