ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA

Nro 12

________________________________________________________________________________________

Kokousaika

7.12.2021 klo 18:55 - 7.12.2021 19:47

Kokouspaikka

Kokoushuone 1

Kansisivu .......................................................................................................................................................... 1
134 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen .................................................................. 2
135 § Pöytäkirjantarkastajien valinta .............................................................................................................. 3
136 § Lämpötolppapaikkojen ja sähköautojen latauspaikkojen maksut ......................................................... 4
- 188_kuntalaisaloite Erkki Kuusikko_autopaikka- ja lämmitystolppamaksut ................................................. 6
137 § Kuntalaisaloite koirapuisto keskustaan ............................................................................................... 12
138 § Lapinmäen yritysalueen loppuselvitys ................................................................................................ 13
139 § Virastotalon salaojien saneerauksen ja lto-ilmanvaihdon lisäyksen loppuselvitys .............................. 15
Oikaisuvaatimusohjeet .................................................................................................................................. 16

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

KOKOUSAIKA

PÖYTÄKIRJA

No 12

1

7.12.2021 klo 18:55 - 19:47

KOKOUSPAIKKA

Kokoushuone 1

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

Ala-Reini Jyrki
Korvola Juha
Erkkilä Hannu
Ikola Maria
Latvakoski Matti
Luhtala Maria
Seppälä Sirpa
Taijala Beata

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, etänä
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, etänä

MUUT SAAPUVILLA
Lintala Antti
OLLEET
Hänninen Petri
(ja läsnäolon peruste)
Perttilä Jukka
Mantila Juha
Kattelus Sari
Vieri Jenina

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

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

134-139

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jyrki Ala-Reini

Petri Hänninen

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Sivu

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Isonkyrön kunnanvirastossa 10.12.2021.
Allekirjoitus
Maria Ikola

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Juha Korvola

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi tiistaina 14.12.2021 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00
Minna Vakkila, toimistosihteeri

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tekninen lautakunta

7.12.2021

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Tekninen lautakunta 7.12.2021 § 134

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Tekninen lautakunta 7.12.2021 § 135
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Ikola ja Juha Korvola.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lämpötolppapaikkojen ja sähköautojen latauspaikkojen maksut
Dnro ISOKYRÖ/157/10.03.02/2021
Tekninen lautakunta 7.12.2021 § 136
Hallintosäännön mukaan Teknisen lautakunnan tehtävänä on kiinteistöjen energia- ja
talousasiat.
Isonkyrön kunnanhallitus on 24.11.2009 päättänyt autopaikka- ja sähkötolppamaksut
seuraavasti:
- Autopaikkamaksua ei peritä
- Lohkolämmittimen käyttömaksu on 20€/autopaikka/lämmityskausi
- Sisätilalämmitinpaikan käyttömaksu on 100€/lämmityskausi, sisältäen
lohkolämmittimen käyttömaksun
- Lohkolämmittimen käyttömaksu voidaan periä puolitettuna, mikäli työssäoloaika on
talvikaudella 1.10-30.4 alle 3,5kk.
Erkki Kuusikko on jättänyt 25.3.2021 kuntalaisaloitteen autopaikka ja lämmitystolppamaksujen tarkistamisesta.
Sähköenergian ja sähkön siirron hinnat ovat 2009 vuodesta tähän päivään, nousseet
noin 35%. Lisäksi sähköautot ovat yleistyneet ja sähköautojen lataukselle on myös
kunnan työpisteisiin tarpeen määritellä toiminta periaatteet ja -ohjeet.
Tekninen palvelu on aloittanut valmistelut sähköautojen latauspisteiden saamiseksi
keskeisiin kiinteistöihin. Tavoitteena on saada latauspisteet käyttöön alkukesän -22
aikana.
Liitteet

188_kuntalaisaloite Erkki Kuusikko_autopaikka- ja lämmitystolppamaksut

Lisätietoja
antaa

Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.

TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää,
- autopaikka maksuja ei edelleenkään peritä
- lohkolämmittimen käyttömaksu on 30€/autopaikka/lämmityskausi
- sisätilalämmitinpaikan käyttömaksu on 120€/lämmityskausi, sisältäen
lohkolämmittimen käyttömaksun
- lohkolämmittimen käyttömaksu voidaan periä puolitettuna, mikäli työssäoloaika on

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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talvikaudella 1.10-30.4 alle 3,5kk.
- Sähköautoja voi ladata vai siihen tarkoitukseen varatuista sähköautojen
latauspistokkeista
- uudet hinnat tulevat voimaan 1.6.2022 alkaen.
- hinnoittelu tarkistetaan vuosittain syyskuun loppuun mennessä.
- aloite on teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitelty.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

LIITE: Tekninen lautakunta 7.12.2021 / 136 §

LIITE: Tekninen lautakunta 7.12.2021 / 136 §

LIITE: Tekninen lautakunta 7.12.2021 / 136 §

LIITE: Tekninen lautakunta 7.12.2021 / 136 §

LIITE: Tekninen lautakunta 7.12.2021 / 136 §

LIITE: Tekninen lautakunta 7.12.2021 / 136 §
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Kuntalaisaloite koirapuisto keskustaan
Dnro ISOKYRÖ/82/00.05.00/2021
Tekninen lautakunta 7.12.2021 § 137

Isonkyrön kuntaan on saapunut 26.01.2021 kuntalaisaloite, jonka on allekirjoittanut
yhteensä 20 Isonkyrön kunnan asukasta. Aloitteessa esitetään, että kunta rakentaisi
koirapuiston Isonkyrön keskustan tuntumaan. Edellinen saman sisältöinen
kuntalaisaloite koirapuistosta on tehty 11.6.2018.
Tekninen palvelualue on 17.9.2013 § 33 on vuokrannut maa-alueen Laurilantien varrelta
Kyrönmaan Koiraharrastajat ry:lle. Vuokrasopimuksessa on maininta, jossa vuokralainen
sitoutuu rakentamaan tontille koirapuistotoiminnan edellyttämät laitteet ja
rakennukset. Yhdistys on toteuttanut aidatun kentän Laurilantien päähän.
Voimassa olevassa keskustaajaman asemakaavassa ei ole määritelty sellaista aluetta,
joka mahdollistaisi koirapuiston rakentamisen.
Liitteet

38_aloite_koirapuisto keskustaan

Lisätietoja
antaa

Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.

TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää,
- esittää elinkeino- ja kaavoitusjaostolle tutkittavaksi koirapuiston sijoittamista
keskustan läheisyyteen.
- merkitsee aloitteen teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitellyksi
PÄÄTÖS:

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lapinmäen yritysalueen loppuselvitys
Dnro ISOKYRÖ/117/10.03.01.03/2021
Tekninen lautakunta 7.12.2021 § 138
Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 § 196 hyväksynyt talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021.
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 lautakunnalle ja annetaan tiedoksi
kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen hyväksymistä hankkeista lautakunta esittää
loppuselvityksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Loppuselvityksen tulee sisältää
tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista
kustannuksista.
Isonkyrön kunnanhallitus on kokouksessaan 17.2.2020 § 32 päättänyt toteuttaa
Lapinmäen yritysalueen kunnallistekniikan urakan 1.0 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n
18.12.2019 päivätyn asiakirjaluettelon mukaisesti ja valita urakoitsijaksi
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Kaivinkoneurakointi ja
Maansiirto Maunuksela Oy:n, sekä delegoida hallintosäännön 23 § 1. momentin 23.
kohdan mukaisen urakka- ja hankintasopimusten toimivallan tämän hankkeen osalta
tekniselle lautakunnalle.
Urakkasopimuksen (allekirjoitettu 20.3.2020) mukaan urakkasumma on yhteensä
942.000,00 € (alv 0 %) ja urakan tulee olla valmis viimeistään 31.8.2021.
Urakkasumma oli 942 000€.
Lisätyöt 352 199,14€
Rakentamisenaikaiset kustannukset ja kunnan omat hankinnat (mm
jätevesipumppaamot) 35 694,76€
Yhteensä kuluja kertyi 1 329 893,90 €.
Hankkeelle oli varattu määrärahaa 1 270 000 € + lisämäärärahaa 60 000€ yhteensä
1 330 000,00 €
Lisätietoja
antaa

Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.
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TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Lapinmäen yritysalueen investoinnin
loppuselvityksen ja antaa päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tekninen lautakunta

7.12.2021

15

Virastotalon salaojien saneerauksen ja lto-ilmanvaihdon lisäyksen loppuselvitys
Dnro ISOKYRÖ/155/10.03.02/2021
Tekninen lautakunta 7.12.2021 § 139
Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 § 196 hyväksynyt talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021.
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 lautakunnalle ja annetaan tiedoksi
kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen hyväksymistä hankkeista lautakunta esittää
loppuselvityksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Loppuselvityksen tulee sisältää
tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista
kustannuksista.
Virastotalon salaojien saneerausurakan toteutti edullisimman tarjouksen antanut
Maansiirto Kauko Krekola Oy ja LTO-ilmanvaihtourakan; Kyröön Kirjuritvuokrahuoneistoon, toteutti Ilmastointi ja Pelti Lehtiö Oy. Lisätöinä uusittiin mm.
huonokuntoisia sadevesikaivoja ja -putkistoja.
Hankkeiden kokonaiskustannuksiksi muodostui 36 338,27 €
Investoinneille on vuoden 2021 talousarviossa osoitettu 28 000,00 € + lisämääräraha 15
000,00 €. Yhteensä 43 000,00 €.
Lisätietoja
antaa

Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.

TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä virastotalon salaojien saneerauksen ja ltoilmanvaihdon lisäyksen loppuselvityksen ja antaa päätöksen tiedoksi
kunnanhallitukselle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 136,137,138,139
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. 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.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön tekninen lautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 134,135
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 136,137,138,139
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