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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tekn.ltk 12.3.2019 § 21

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tekn.ltk 12.3.2019 § 22

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Latvakoski ja Maria Luhtala.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tekninen lautakunta

12.3.2019
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 12.3.2019 § 23
1.

Hankintapäätös, Koulukeskuksen sisä- ja ulkomaalaus 19.2.2019 § 11.
Tekninen johtaja on päättänyt hankkia tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa
koulukeskuksen sisä- ja ulkomaalauksen halvimman tarjouksen tehneeltä Kyrönmaan ulko- ja sisämaalaus Oy:lta, kokonaishintaan 14 516,13 € (alv0%)

2.

Insinöörin valinta, Isonkyrön kunnan tekniselle palvelualueelle 27.2.2019 § 13.
Tekninen johtaja on päättänyt valita Isonkyrön kunnan teknisen palvelualueen
insinöörin virkaan insinööri (AMK) Jukka Kososen 1.4.2019 alkaen. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa ja että virkaan valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Varalle on päätetty valita insinööri (AMK) Timo Autio.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
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

12.3.2019
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KOULUKESKUKSEN KEITTIÖLAITTEIDEN HANKINNAN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 12.3.2019 § 24
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäisen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista 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”.
Koulukeskuksen koneet ja laitteet
Koulukeskuksen keittiöön asennettiin uusi nopeampi liesitaso erikoisruokavalioiden
valmistukseen. Laatikkovarastoon asennettiin muutostyönä pakkashuone-elementit.
Asennukset ajoittuivat pääosin viikolle 52/2018.
-

Electrolux tasoliesi 6650€ (alv 0%) ja
Pakastushuone-elementit SFT Finntekniikka 13900€ (alv 0%).

Investoinnille on vuoden 2018 talousarviossa osoitettu 20 000,00 € määräraha.
Investoinnin kokonaiskustannuksiksi muodostui yhteensä 20 550 €.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
-

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta hyväksyy koulukeskuksen keittiölaitteiden hankinnan loppuselvityksen.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tekninen lautakunta

12.3.2019
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KATUVALAISTUSINVESTOINNIN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 12.3.2019 § 25
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäisen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista 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”.
Katuvalaistusinvestointi suoritettiin tuntityönä LS-sähkön toimesta. Valaistusta toteutettiin Pohjantielle, Kivikkokujalle ja Kivikkopolulle. Alueelle hankittiin myös sähköliittymä.
Katuvalaistuksen lisäksi kaapeloitiin Piiloluolantien rakennettu osuus. Työn suoritti
Kuljetus Tuomet Oy, työ tehtiin tuntityönä.
Investointiin oli varattu 20 000 € määräraha, investoinnin kokonaishinnaksi tuli
15 521,09 €.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy katuvalaistusinvestoinnin loppuselvityksen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tekninen lautakunta

12.3.2019
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KYRÖÖNTIEN ALUEEN TIESTÖN RAKENTAMISEN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 12.3.2019 § 26
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäisen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista 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”.
Kyrööntien alueen tiestön investoinnissa rakennettiin Piiloluolantietä pyöräteineen
110m sekä Paasitie. Kumpaankin kohteeseen rakennettiin myös vesijohdot, jätevesija hulevesiviemärit sekä salaojat.
Työstä kysyttiin urakkatarjoukset kuudelta maanrakennusurakoitsijalta.
Urakan toteutti edullisimman tarjouksen tehnyt Kuljetus Tuomet Oy.
Urakkasumma oli 98 600 €. Lisätöitä tuli Paasitien lähtökaivon uusimisesta. Lisätyötarjous on valvojan toimesta hyväksytty. Lisätyön suuruus oli 1 370 €.Tämän lisäksi
kustannuksia syntyi suunnittelusta ja kopiokuluista.
Urakan tuli olla valmis 20.07.2018 mennessä. Urakka valmistui ajallaan.
Investoinnille oli varattu 100 000 € määräraha, investoinnin kokonaishinnaksi tuli
105 429,48 €.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy Kyrööntien alueen tiestön rakentamisen loppuselvityksen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tekninen lautakunta

12.3.2019
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LAPINMÄEN ALUEEN VIEMÄRÖINNIN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 12.3.2019 § 27
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäisen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista 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”.
Lapinmäen alueen urakassa rakennettiin uusi vesijohto, jätevesi- ja hulevesiviemäri
Lapinmäen uuden teollisuusalueen tarpeita varten. Lisäksi ruopattiin laskuojaa välillä
Valtatie - Tolkintie osana hulevesiviemäröintiä. Valtatien kolme pitkää alitusporausta
näytteli suurta osaa urakassa.
Työstä kysyttiin urakkatarjoukset seitsemältä maanrakennusurakoitsijalta.
Kaksi tarjousta hylättiin. Urakan toteutti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Sundström Oy. Urakkatarjouksien vertailussa huomioitiin urakkasumman
lisäksi kahta ennalta määritettyä yksikköhintaa.
Rakentamisen urakkasumma oli 228 700 €, josta maksamatta on vielä kesällä 2019
tehtävät asfaltointityöt 5 395,00€
Urakan tuli olla valmis 15.02.2019 mennessä. Urakka valmistui ajallaan.
Rakentamisen ja Lapinmäen alueen vesihuollon suunnittelun yhteiskulut olivat
248 621,99 € vuoden 2018 osalta.
Hankkeelle varattu määrärahaa vuodelle 2018 on 200 000 € ja 700 000 € vuodelle
2019. Valtuusto on antanut toimivaltaiselle viranomaiselle valtuuden tarkistaa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa. Tässä tapauksessa
osa 2019 vuodelle suunnitelluista töistä toteutettiin jo 2018.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy Lapinmäen yritysalueen kunnallistekniikan loppuselvityksen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tekninen lautakunta

12.3.2019
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PÄÄLLYSTYSTYÖN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 12.3.2019 § 28
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäisen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista 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”.
Asfaltointityöstä kysyttiin urakkatarjoukset kolmelta asfaltointiurakoitsijalta.
Urakan toteutti edullisimman tarjouksen tehnyt NCC Oy.
Päällystyskohteita olivat Pohjantie, Pohjantien kevyenliikenteen väylä, Kivikkokuja,
Kivikkopolku, Saratie sekä pieniä paikkauksia.
Asfaltointityön lisäksi tehtiin valuasfalttipaikkauksia lähinnä pysäkkitielle Katutekno
Oy:n toimesta.
Lisäksi kustannuksia muodostuu asfaltointireunojen täytöistä ja viimeistelyistä
Investoinnin kokonaiskustannuksiksi muodostui 55 268,35 €.
Hankkeelle oli varattu määrärahaa 60 000 €.
Urakan tuli olla valmis 28.09.2018 mennessä. Urakka valmistui ajallaan.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy päällystystyön loppuselvityksen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tekninen lautakunta

12.3.2019
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TERVAJOEN KUIVATUSVERKOSTON 2-VAIHEEN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 12.3.2019 § 29
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäisen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista 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”.
Tervajoen kuivatusverkoston 2-vaiheen urakassa rakennettiin uusi hulevesi- ja salaojaverkosto Tervajoelle Topin-, Kaijan-, Kellosepän-, Kyrönpellon- ja Hakatien alueille. Lisäksi tehtiin siirtymäkiilat teihin putkialitusten kohdille.
Työstä kysyttiin urakkatarjoukset kuudelta maanrakennusurakoitsijalta.
Urakan toteutti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Sundström
Oy.
Urakkatarjouksien vertailussa huomioitiin urakkasumman lisäksi kolmea ennalta
määritettyä yksikköhintaa.
Urakkasumma oli 208 700 €. Lisätöitä muodostui lähinnä asukkaiden putkien liittämisestä rakennettuun verkostoon. Lisätyötarjous on valvojan toimesta hyväksytty. Lisätyön suuruus oli 1 430 €. Lisäksi kuluja kertyi suunnittelusta ja maamassojen viimeistelystä Eerolan alueella.
Yhteensä kuluja kertyi 215 972,26 €.
Hankkeelle oli varattu määrärahaa 260 000 €.
Urakan tuli olla valmis 14.12.2018 mennessä. Urakka valmistui ajallaan.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy Tervajoen kuivatusverkoston 2-vaiheen loppuselvityksen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tekninen lautakunta

12.3.2019
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VÄLIMÄEN VESIHUOLTOLINJAN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 12.3.2019 § 30
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäisen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista 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”.
Välimäen vesihuoltolinjan urakassa rakennettiin uusi vesijohto ja jätevesiviemäri
korttelin 1201 tonteille 1-3. Lisäksi siirrettiin laskuoja ja sähkön voimalinjamaakaapeli
tontin 3 keskeltä tontin reunalle.
Työstä kysyttiin urakkatarjoukset neljältä maanrakennusurakoitsijalta.
Urakan toteutti edullisimman tarjouksen tehnyt Kaivinkone ja Maansiirto Maunuksela
Oy.
Urakkasumma oli 54 000 €. Lisätöitä tuli ojareunan vahvistamisesta louhoksella, peltoliittymän siirrosta ja putkilinjan vahvistamisesta peltiarinalla. Lisätyötarjous on valvojan toimesta hyväksytty. Lisätyön suuruus oli 2 000 €.
Yhteensä kuluja kertyi 56200 €.
Hankkeelle oli varattu määrärahaa 63 000 €.
Urakan tuli olla valmis 21.12.2018 mennessä. Urakka valmistui ajallaan.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy Välimäen vesihuoltolinjan loppuselvityksen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tekninen lautakunta

12.3.2019
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PEIPPOOSEN ALUEEN TIESTÖN RAKENTAMISEN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 12.3.2019 § 31
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäisen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista 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”.
Peippoosen alueen tiestön urakassa rakennettiin pyörätietä välille Kolhontie -Harvakyläntie kuivatuksineen. Tervajoen siltarumpu joudutaan tekemään kokonaan uusiksi
omana investointinaan. Nykyinen rumpu todettiin ennakkotutkimuksista huolimatta
uusittavaksi. Uusiminen odottaa Tervajoen perkaussuunnitelman valmistumista.
Työstä kysyttiin urakkatarjoukset kuudelta maanrakennusurakoitsijalta.
Urakan toteutti edullisimman tarjouksen tehnyt Kaivinkone ja Maansiirto Maunuksela
Oy.
Urakkasumma oli 92 000 €.
Yhteensä kuluja kertyi 98 640,06 €.
Hankkeelle oli varattu määrärahaa 100 000 €.
Urakan tuli olla valmis 21.12.2018 mennessä. Urakka valmistui ajallaan.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111.

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy Peippoosen alueen tiestön rakentamisen loppuselvityksen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tekninen lautakunta

12.3.2019
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TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
Tekn.ltk 12.3.2019 § 32
Kuntalain mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase,
niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen on sisällytettävä konsernitase liitteineen.
Hyväksyessään talousarvion valtuusto on määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet, toimielinten ja vastuuhenkilöiden noudatettavaksi.
Talousarvion toteutumisvertailussa on tehtävä selkoa tavoitteiden toteutumisesta
siinä laajuudessa, mitä sitovuuden seurannan ja tarkastuslautakunnan arviointityön
kannalta on välttämätöntä.
Hallintojohtajalle on pyydetty toimittamaan tiedot viime vuoden toiminnasta toimintakertomuksen valmistelua varten. Tiedot annetaan tehtävätasolla eli samalla tasolla,
jolla valtuusto on talousarvion hyväksynyt.
Investoinneissa sitova taso on talousarvioon sisältyvän investointiluettelon mukainen.
Teknisen toimen hallinto ja kiinteistöt tehtäväalueen toimintakulut on ylittynyt
26 206,75 €. Palvelualueen sisällä nämä ylitykset muodostuvat kaatopaikka ja jätehuollon, metsänhoidon ja teknisen lautakunnan toimintakuluista. Tehtäväalueen toimintakate ei ylity, koska tuloja on saatu 145 333,00 € budjetoitua enemmän.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää

PÄÄTÖS:

-

antaa hallintojohtajalle liitteen mukaisen toimintakertomuksen.

-

esittää, että kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto hyväksyvät teknisen lautakunnan
talousarvioon 2018 teknisen toimen hallinto ja kiinteistöt tehtäväalueen talousarviopoikkeaman seuraavasti: Toimintakulut ylitys 26 206,75€

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tekninen lautakunta
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PALVELUTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSIA
Tekn.ltk 12.3.2019 § 33

Palvelutyytyväisyyskysely järjestettiin 12.12.-31.12.2018. Kysely lähetettiin satunnaisotannalla 500 yli 20-vuotiaalle kuntalaiselle. Vastauksia saatiin 140. Kysely on aikaisemmin tehty vuosina 2008, 2011 ja 2015 osittain samoilla ja osittain eri kysymyksillä.
Kysymykseen ”Miten tyytyväinen olet Isonkyrön kunnan palveluihin yleensä?”, keskiarvosana oli 3,7/5, kun se vuonna 2015 oli 3,6/5.
Teknisen palvelualueen toimintoja ja palveluja käsiteleviä kysymyksiä oli yhteensä 12
kpl. Kuntalaiset olivat palveluihin keskimäärin melko- tai kohtalaisen tyytyväisiä. Juomaveden hyvää laatua oli arvostettu korkealle monissa vastauksissa.
Palvelutyytyväisyyskyselyn tuloksia esitellään tarkemmin kokouksessa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh. 06470 1111.

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee palvelutyytyväisyyskyselyn tulokset tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tekninen lautakunta

12.3.2019
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Oikaisuvaatimusoikeus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön tekninen lautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asian-osaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisessä tiedoksiannossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oi-kaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
- päätös, johon oikaisua haetaan
- asiakirjat, joihin vedotaan
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valitusaika
Valitusaika
Valitusaika
Otteen oikeaksi todistaa

30 päivää
30 päivää
14 päivää

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tekninen lautakunta
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Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 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 osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisessä tiedoksiannossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Ympäristönsuojelu- ja vesilain perusteella annettuja päätöksiä koskevat valitukset toimitetaan valitusaikana Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Lautakunta toimittaa valitukset edelleen lain
mukaisesti varsinaiselle valitusviranomaiselle.
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 21, 22, 23, 32, 33
________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
___________________________________________________________________
HLL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

