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Keskiviikko 16.6.2021 klo 18.00 – 18.25
Isonkyrön virastotalo, valtuustosali; sähköinen osallistuminen mahdollistettu

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
Taijala Beata
(ja merkintä siitä, kuka
Salo Pentti
toimii puheenjohtajana)

6/2021

Annala Juha
Frusti Jani
Ikola Maria
Latvakoski Matti
Luhtala Maria
Mielty Teija

Jaatinen Jenni
Hänninen Petri
Perttilä Jukka
Mantila Juha
Kattelus Sari
Heinilä Mimmi, etänä
Todettiin.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”

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

54 - 58
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Beata Taijala

Petri Hänninen

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Isonkyrön kunnanvirastossa 18.6.2021
Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Jani Frusti
Maria Ikola
Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi 22.6.2021 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00 -14.00

Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Minna Vakkila
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn.ltk 16.6.2021 § 54

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että etäyhteydellä kokoukseen osallistuu nuorisovaltuuston edustaja
Mimmi Heinilä.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn.ltk 16.6.2021 § 55

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Frusti ja Maria Ikola.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 16.6.2021 § 56
1. Tekninen johtaja on 5.5.2021 tehdyllä päätöksellä, päättänyt valita virastotalon
salaojaurakoitsijaksi edullisemman tarjouksen tehneen Maansiirto Kauko Krekola Oy, tarjouksen kokonaishinta on 26.000 € alv0%. Tarjous on pyydetty kuudelta maanrakennusalan urakoitsijalta. Määräaikaan mennessä tarjous saatiin
kahdelta urakoitsijalta
2. Tekninen johtaja on 25.5.2021 tehdyllä päätöksellä päättänyt tilata rakennusrekisterin laadunparannuksen ja kiinteistöveroselvityksen CGI Suomi Oy:ltä seuraavien tarjouksessa esitettyjen hintojen (alv 0%) mukaan:
• Kiinteistöveroanalyysi vuoden 2020 aineistolla:
5.344,00 €
• CitySuite -sovellus:
1.336,00 €
yht.
6.680,00 €
Isonkyrön kunnan rakennustarkastaja on pyytänyt ja saanut tarjoukset kiinteistöveroselvityksen laatimisesta FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä ja CGI Suomi
Oy:ltä. Tarjousten sisältö ja laatutaso on tiedossa. Talousarviossa on varattu
rahaa kiinteistörekisterianalyysin hankintaa varten.
3. Tekninen johtaja on 9.6.2021 päättänyt valita palvelukohteiden viitoituksen urakoitsijaksi Destia Oy, tarjouksen kokonaishinta on 9937,70€ alv0%. Talousarvion investointiosassa on varattu 10.000 € määräraha opasteisiin ja liikennemerkkeihin. Isonkyrön palvelukohteiden opastesuunnitelman on laatinut Sitowise Oy ja opasteille on saatu Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa. Tekninen palvelu on pyytänyt Isonkyrön palvelukohteiden viitoituksesta tarjoukset kahdelta alueella toimivalta urakoitsijalta. Määräaikaan
27.5.2021 klo 14.00 mennessä tarjouksen on jättänyt Destia Oy. Tarjouspyynnössä hankintapäätöksen valintaperuste on halvin hinta.
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

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tekninen lautakunta

16.6.2021

91

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ VAPAUTUSHAKEMUKSESTA
Tekn.ltk 16.6.2021 § 57

Insinööri Jukka Kosonen on 3.6.2021 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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VESILAITOKSEN HOITAJAN NIMIKKEEN MUUTOS JA TOIMEN TÄYTTÖLUPA
Tekn.ltk 16.6.2021 § 58
Isonkyrön vesihuoltolaitoksella päivittäisessä huolto- ja ylläpitotoimissa työskentelee
tällä hetkellä vain kaksi putkiasentajaa. Vuoden 2016 kesällä vapautunutta vesilaitoksen hoitajan toimea ei ole täytetty. Miehityksen vajaus on korostunut kuluneen
vuoden korona-pandemian aikana ja nyt kun Kokkokankaan uusi vedenkäsittelylaitos on otettu käyttöön. Tehtäviä on jo pitkää jouduttu priorisoimaan, mikä on osaltaan näkynyt myös viivästyksenä huolto- ja ylläpidon tehtävissä.
Hallintosäännön 67 §:n mukaan valtuusto päättää palvelualueen johtajatason virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä niiden virkanimikkeen muuttamisesta.
Kunnanhallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä
virkanimikkeen muuttamisesta.
Esitetään kunnanhallitukselle, että teknisen palvelualueella täyttämättä oleva vesilaitoksen hoitajan toimi muutetaan ammattimiehen toimeksi. Tarkempi tehtävänkuva
laaditaan valittavan henkilön koulutuksen ja osaamisen perusteella. Alustava toimenkuva on liitteenä. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on toimeen soveltuva ammattitutkinto, kunnallisteknisten järjestelmien tuntemus ja riittävät ATK-taidot katsotaan eduksi.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Lautakunta päättää
- esittää kunnanhallitukselle vesilaitoksen hoitajan toimen muuttamista ammattimiehen toimeksi ja
- esittää kunnanhallitukselle ammattimiehen toimen täyttölupaa 1.10.2021 alkaen.
KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa tekninen johtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Lautakunta päättää
- esittää kunnanhallitukselle vesilaitoksen hoitajan toimen muuttamista ammattimiehen/kunnallistekniikan työntekijän toimeksi ja
- esittää kunnanhallitukselle ammattimiehen/kunnallistekniikan työntekijän toimen
täyttölupaa 1.10.2021 alkaen.
PÄÄTÖS:

Teknisen johtajan kokouksessa muuttama päätösehdotus 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:
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: 54, 55, 56, 57, 58
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: :
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

