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POISSA

Nimi
Ahokangas Petri
Haavisto Erno
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Lahdensivu Katri
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Yli-Rajala Kristiina
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Jäsen
Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
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KH:n edustaja
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Pöytäkirjanpitäjä
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Ahokangas Marja

Jäsen

Lisätiedot
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etäyhteydellä

paikalla § 97, § 102 ajan

Allekirjoitukset

Keijo Kerola
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Pentti Saloniemi
pöytäkirjanpitäjä

94 - 111

Pöytäkirjan tarkastus
Kankaanpää 6.10.2021

Jukka Alanko

Tapio Laurila

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 8.10.2021 alkaen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
TEKNL 06.10.2021 § 94
Teknisen johtajan ehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________
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Pöytäkirjantarkastajat
TEKNL 06.10.2021 § 95
Teknisen johtajan ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja.
Päätös:
_____________________

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Alanko ja Tapio
Laurila.
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
TEKNL 06.10.2021 § 96
Hallintosäännön 124 §:n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön 125 §:n mukaisesti toimielin voi esittelijän ehdotuksesta
tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä
käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Päätös:

Tekninen lautakunta päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa
järjestyksessä.
Kokouksen alkuun vesihuoltopäällikkö Esa Melin esitteli
vesihuoltolaitoksen toimintaa.

_____________________
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Karvianjoen yhteistarkkailu vuonna 2020
221/54.543/2013
TEKNL 06.10.2021 § 97
Kankaanpään jätevedenpuhdistamon lupapäätöksen kohdassa 16 (Ympäristövaikutusten tarkkailu) vaaditaan, että jäteveden vaikutuksia vesistöön
on tarkkailtava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksymällä tavalla. Vesistötarkkailu on hoidettu
Karvianjokeen jätevetensä laskevien toimijoiden yhteistarkkailuna.
Raportin laatii vuosittain KVVY Tutkimus Oy.
Karvianjoen pääuoman vesi on valuma-alueen suovaltaisuuden takia humuspitoista, joka näkyy vedessä ruskeana värinä ja lievänä
happamuutena. Karvianjoen vesistöalueen pintavesimuodostumien
ravinnepitoisuuksia kohottaa varsinkin hajakuormitus, mutta myös
pistemäisellä jätevesikuormituksella on vaikutusta. Veden ekologinen tila
on välttävä jo Karvianjärvessä, joka kärsii rehevöitymisestä. Runsaan kokonaiskuormituksen seurauksena Karvianjoen veden laatu on joen ylä- ja
keskijuoksulla heikentynyt. Happiongelmia ei kuitenkaan esiinny.
Jätevedenpuhdistamoilta tuli happea kuluttavaa BHK-kuormitusta yhteensä keskimäärin 26,6 kg/d, rehevöittävää fosforikuormitusta 2,7 kg/d ja typpikuormitusta 105 kg/d. Kuormitus oli hieman edellisvuoden tasoa
korkeampi. Kankaanpään jätevedenpuhdistamon päästöt olivat vastaavasti
18, 0,86 ja 60 kg/d. Kankaanpään kaupunki on ollut yhteistarkkailun osalta
suurin pistekuormittaja niin BHK- ja typpikuormituksen osalta. Vuonna
2020 Honkajoki Oy oli suurin fosforin kuormittaja. Pistemäinen ravinnekuormitus jää kuitenkin merkittävästi pienemmäksi kuin
hajakuormituksesta aiheutuva kuormitus. Sitä ei ole mitattu, mutta
mallinnuksen perusteella yli 90% ravinnekuormituksesta tulee
maataloudesta.
Kankaanpäänn jätevesien purkuojan (Pitäjänoja) veden laatu on pysynyt
huonona heikkojen laimenemisolojen takia. Kankaanpään jätevedet
vaikuttavat ajoittain paikallisesti Karvianjoen typpitasoon, mutta vuoden
2020 havaintokerroilla vaikutusta ei juurikaan havaittu. Veden fosforitasoa
jätevedet eivät kohottaneet ja veden hygieenisessä laadussa todettiin vain
ajoittain lievää heikentymistä kesällä. Koliformisten bakteerien määrät
(puhdistamon alapuolella 76–330 kpl/dl) eivät ylittäneen uimavesille
asetettua toimenpiderajaa (STM 177/2008).
Kokonaisuutena Karvianjoen vesistöalueen suurin ongelma on hajakuormitus. Jokialueen kunnat ja turvetuotanto tuovat kuitenkin oman lisänsä kokonaiskuormitukseen, joten tässä mielessä kuormituksen minimointi ja
puhdistamoiden hyvän toiminnan ylläpitäminen on tärkeää. Vesistön tilan
nopeaa paranemista ei kuitenkaan ole odotettavissa.
Esityslistan liitteet:

-Laari, A. 2021. Karvianjoen yhteistarkkailu vuonna 2020. KVVY Tutkimus
Oy. Julkaisu nro 846
Valmistelija Vesihuoltopäällikkö Esa Melin
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Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen Karvianjoen yhteistarkkailu raportin tulokset vuodelta 2020.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Kokouskäsittely:

Vesihuoltopäällikkö Esa Melin oli kokouksessa mukana selostamassa
pykälään liittyvää asiaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Rakennettu ympäristö -tulosalue / Vesihuoltolaitos

Lisätietoja antaa:

Vesihuoltopäällikkö Esa Melin, 044 577 2650

_____________________
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Ulosvuokrattujen asuin- ja liikehuoneistojen vuokrien tarkistaminen 1.1.2022 alkaen
332/40.402/2013
TEKNL 06.10.2021 § 98
Tekninen lautakunta on edellisen kerran päätöksellään 27.10.2020 § 97
tarkistanut indeksiin sitomattomien ulosvuorattujen asuin- ja liikehuoneistojen vuokria. Tarkistetut vuokrat tulivat voimaan 1.1.2021 alkaen.
Suomen Vuokranantajat ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Vuokralaisten Keskusliitto ry sekä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n Hyvä
vuokratapa -ohjeen mukaisesti sellaisissa vuokrankorotusehdoissa, joiden
perusteella vain vuokranantaja pystyy laskemaan vuokrankorotuksen, on
vuokranantajan lain mukaan aina ilmoitettava kirjallisesti vuokralaiselle uusi vuokra ja sen voimaantulopäivä. Ilmoitus tulee pyrkiä tekemään kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa. Sellaisissakin vuokrankorotusehdoissa, joissa sopimukseen kirjatusta korotusehdosta käy ilmi korotuksen
tarkka voimaantulopäivä ja tarkat laskentaperusteet, on suositeltavaa, että
vuokranantaja ilmoittaa vuokralaiselle korotuksesta.
Rakennettu ympäristö -tulosalue / tilapalvelut on selvittänyt
ulosvuokrattujen asuin- ja liikehuoneistojen vuokrien tarkistamistarvetta ja
päätynyt seuraaviin vuokrien muutosesityksiin:
Pääosa ulosvuokrattujen asuin- ja liikehuoneistojen vuokrasopimuksista on
sidottu indeksiin. Käytetyin indeksikorotusehto on kiinteistön ylläpidon kokonaiskustannusindeksi. Vuokran tarkistusajankohta on kunkin vuoden
tammikuun 1. Indeksiin sidottujen vuokrien osalta uudet vuokrat täsmentyvät vasta indeksien päivittymisen jälkeen, joten niitä ei ole mukana liitteen
taulukossa.
PoSan, Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja SAMK:n vuokraamien kohteiden vuokrasopimuksissa on maininta, että vuokran muutokset tehdään
kohteesta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Liitteellä
on nähtävissä toteutuneista kustannuksista lasketut vuokrat.
Asuin- ja liikehuoneistot, joissa sopimuksia ei ole sidottu indeksiin, vuokria
korotetaan kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin vuosimuutoksen mukaisesti +2,1 %:lla.
Esityslistan liitteet:

-Ulosvuokrattujen asuin- ja liikehuoneistojen vuokrat 1.1.2022 alkaen
Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta päättää tarkistaa ulosvuokrattujen asuin- ja liikehuoneistojen vuokria asiakohdan mukaisesti 1.1.2022 alkaen.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Täytäntöönpano:

PÖYTÄKIRJA

Huoneistojen vuokralaiset
Rakennettu ympäristö -tulosalue / tilapalvelut
Talouspalvelut

Lisätietoja antaa:
Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi, 044 577 2620
_____________________
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Solmu-toimintakeskuksen käyttömaksut 1.1.2022 alkaen
35/01.011/2013
TEKNL 06.10.2021 § 99
Solmu-toimintakeskus eli Solmukeskus on Kankaanpään kaupungin omistama Reimankallion asuinalueella sijaitseva toimintakeskus. Rakennuskokonaisuuteen kuuluu leivintupa/kokoontumistila, korjaus-/pesuhalli, varastot sekä puulämmitteinen perinnesauna.
Solmukeskus on siirretty Tilapalvelut-tulosalueelle 1.1.2008. Toimintakeskuksen nykyiset käyttömaksut on vahvistettu teknisen lautakunnan kokouksessa 27.10.2020 § 99 ja ne ovat olleet voimassa 1.1.2021 alkaen.
Rakennettu ympäristö -tulosalue / tilapalvelut on tarkistanut maksujen
määräytymisperusteet ja suuruudet ja esittää tehtäväksi seuraavat
muutokset:
-Siivouksen osalta siivousmaksua korotetaan 10 euroa (50 eurosta 60
euroon) ja lisäksi todetaan, että vuokraajalta voidaan periä aiheutuneiden
siivouskulujen korvaamiseksi siivousmaksu toteutuneiden siivouskulujen
mukaan.
Rakennettu ympäristö -tulosalue / tilapalvelut esittää
Solmu-toimintakeskuksen tilojen käyttökorvauksiksi 1.1.2022 alkaen:
Solmu-toimintakeskus käyttömaksut 1.1.2022 alkaen
Tila/käyttö
Juhlahuoneisto
Kokous/koulutus/kokoontuminen, 2 h
(vähimmäislaskutus 2 h)
Kokous/koulutus/kokoontuminen, 4 h
Kokous/koulutus/kokoontuminen, koko päivä (24 h)
Leivinuunin käyttö

Yksityiset /
yhdistykset

Yritykset

20,00 €

30,00 €

40,00 €
60,00 €
20,00 €

60,00 €
120,00 €

Perinnesauna
Saunavuoro, miehet/naiset
Tilaussauna, 1,5 h saunavuoropäivinä
Tilaussauna 3 h, muina aikoina

3,00 €
30,00 €
80,00 €

Pesu- ja korjaushalli
Auton pesu/huolto, 1 h
Yösäilytys/auto lokakuu-huhtikuu
Yösäilytys/auto toukokuu-syyskuu

8,00 €
25,00 €
10,00 €

Mikäli Solmu-toimintakeskuksen tiloja ei ole siivottu vuokraamisen päätyttyä, voidaan vuokraajalta periä kaupungille aiheutuneiden siivouskulujen
korvaamiseksi siivousmaksu 60,00 euroa tai toteutuneiden siivouskulujen
mukaan.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron kulloinkin voimassa olevan verokannan
mukaisesti.
Tilat varataan toimintakeskuksen hoitajalta. Rakennettu ympäristö
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-tulosalue voi päättää yritysten ja yhdistysten tilavarauksien ehdoista ja
käytöstä perittävistä korvauksista myös erikseen, jolloin päätöksen tekee
tilapalvelupäällikkö.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta hyväksyy Solmu-toimintakeskuksen uudet käyttömaksut otettavaksi käyttöön 1.1.2022 alkaen ja myöntää tilapalvelupäällikölle
oikeuden tarvittaessa päättää yritysten ja yhdistysten tilavarausten ehdoista ja käytöstä perittävistä korvauksista.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Rakennettu ympäristö -tulosalue / tilapalvelut

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi, 044 577 2620

_____________________
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Rakennettu ympäristö -tulosalueen toimialan ulkopuolisille tehtävien töiden
tuntiveloitushinnat ja muut perittävät maksut 1.1.2022 alkaen
35/01.011/2013
TEKNL 06.10.2021 § 100
Kankaanpään kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 22 §:n
"Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta ja tehtävät" kohdan 8) mukaan
lautakunta "Päättää toimialansa palveluista ja muista suoritteista
perittävistä maksuista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty".
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.10.2020 § 98 hyväksynyt
toimialallaan seuraavat palveluista ja suoritteista perittävät maksut:
Maksut

Voimaantulopvm. Tekn. ltk päätös

Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut
Ulkopuolisille tehtävien töiden
tuntiveloitushinnat ja muut perittävät maksut
Linkkipuiston maan ja lumen
vastaanottoalueen palvelumaksut
Kaupungin toiminnassa syntyneiden
polttopuiden myyntikäytäntö
Toripaikkojen myyntiehtojen hyväksyminen

1.1.2021
1.1.2021

27.10.2020 § 98
27.10.2020 § 98

1.1.2021

27.10.2020 § 98

1.1.2021

27.10.2020 § 98

1.1.2021

27.10.2020 § 98

Rakennettu ympäristö -tulosalue on tarkistanut maksujen
määräytymisperusteet ja suuruudet ja esittää tehtäväksi seuraavat
muutokset:
Vesihuoltolaitoksen palvelumaksujen osalta:
- § 1, § 2, § 5 ja § 9 mukaisia tarkastus-, käynti- ja mittarinluentamaksuja
korotetaan 1,50 eurolla (n. 2,6 %), uusi maksu 59,50 euroa/kerta
- § 3 taulukon maksuja korotetaan 5 %
- § 6 sprinklerimaksua korotetaan 8,00 eurolla (noin 3,7 %)
- § 7 sako-ja umpikaivolietteen käisttelymaksua korotetaan noin 9,7 %,uusi
maksu on 6,80 euroa/m3.
- § 9 laskutuksessa käytettävää työntekijän tuntihintaa korotetaan 1,00
eurolla (noin 2,7 %) ja työnjohdon tuntihintaa 1,50 eurolla (noin 3,2 %),
uudet tuntihinnat ovat: työntekijä 38,00 euroa/tunti ja työnjohtaja 48,50
euroa/tunti.
Ulkopuolisille tehtävien töiden tuntiveloitushinnat ja muut perittävät maksut
hinnastoon on työntekijän ja työnjohtajan tuntiveloitushintoihin tehty
vastaavat muutokset kuin vesihuoltolaitoksen palvelumaksuissakin.
Maan- ja lumen vastaanottomaksut ja muut maksut esitetään
säilytettäviksi ennallaan. Linkkipuiston maan ja lumen vastaanottopaikan
maksuperusteisiin ja maksuihin ei esitetä muutoksia. Hinnastoon on lisätty
Honkajoen maankaatopaikkaa koskevat maksuperusteet ja maksut.
Muihin maksuihin ei esitetä tehtäväksi muutoksia.
Kaikkien maksujen voimaantulon päivämääriksi päivitetään 1.1.2022.
Esityslistan liitteet:

- Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut 1.1.2022
- Ulkopuolisille tehtävien töiden tuntiveloitushinnat ja muut perittävät
maksut 1.1.2022
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- Linkkipuiston maan ja lumen vastaanottoalueen ja Honkajoen
maankaatopaikan palvelu- ja vastaanottomaksut 1.1.2022
- Kaupungin toiminnassa syntyneiden polttopuiden myyntikäytäntö
1.1.2022
- Toripaikkojen myyntiehdot ja maksut 1.1.2022 alkaen
Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä seuraavat toimialansa maksut
valmistelijan esityksen ja liitteinä olevien hinnastojen mukaisesti:
- Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut 1.1.2022
- Ulkopuolisille tehtävien töiden tuntiveloitushinnat ja muut perittävät maksut 1.1.2022 alkaen
- Linkkipuiston maan ja lumen vastaanottoalueen ja Honkajoen
maankaatopaikan palvelumaksut 1.1.2022 alkaen
- Kaupungin toiminnassa syntyneiden polttopuiden myyntikäytäntö1.1.2022
alkaen
- Toripaikkojen myyntiehdot ja maksut 1.1.2022 alkaen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Rakennettu ympäristö
Talouspalvelut
Kaupunginkanslia / Tiedonhallintasihteeri

Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
_____________________
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Tapalan peruspalvelukeskus III-vaiheen hankesuunnittelun käynnistäminen
730/40.401/2015
TEKNL 06.10.2021 § 101
Kankaanpään kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tapalan
peruspalvelukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen
hankesuunnitelman 27.3.2017 § 32 sekä hyväksynyt hankesuunnitelman
muutokset kokouksissaan 9.6.2018 § 36 ja 15.5.2020 § 31.
Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen
vaiheiden I ja II työt ovat valmistuneet ja seuraavaksi on alkamassa vaihe
III, joka koskee vuodeosastosiipeä ja keittiötä.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa) on laatinut
toiminnallisen tarveselvityksen. Tarveselvityksen perusteella voidaan
todeta, että voimassa oleva hankesuunnitelma muuttuu merkittävästi ja on
syytä aloittaa hankesuunnitelman laatiminen koskien Tapalan
peruspalvelukeskuksen tulevia vaiheita.
Rakennettu ympäristö -tulosalue / Hallinto esittää, että Tapalan
peruspalvelukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen tulevien
vaiheiden hankesuunnitelman laatiminen käynnistetään toiminnallisen
tarveselvityksen pohjalta.
Hankesuunnitelman laatii arkkitehti yhdessä talotekniikkasuunnittelijoiden,
rakennuttajan edustajien ja käyttäjien kanssa. Arkkitehti valitaan
kilpailuttamalla ja muiden Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjausja laajennushankkeen suunnittelijoiden osalta pyydetään suunnittelusta
tarjoukset perustuen työmääräarvioon ja aikapalkkioon.
Hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä laaditaan tarkempi tarveselvitys
koskien keittiön toteutustapaa, -laajuutta ja -ajankohtaa.
Esityslistan liitteet:

- PoSa, Toiminnallinen tarveselvitys, 20.7.2021
- PoSa, Esitys, 27.9.2021
Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjausja laajennushankkeen tulevien vaihdeiden hankesuunnitelman laatiminen
käynnistetään Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän
toiminnallisen tarveselvityksen pohjalta.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus
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Tapalan peruspalvelukeskuksen suunnittelu- ja rakennustoimikunta
Rakennettu ympäristö -tulosalue / Hallinto
Lisätietoja antaa:
_____________________

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi, 044 577 2620
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Rakennettu ympäristö -tulosalueen talousarvio 2022 sekä taloussuunnitelma 2023-2024
1812/03.030/2021
TEKNL 06.10.2021 § 102
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.9.2021 § 18 vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeen. Teknisen lautakunnan nettomenoraami on -1.961.679
euroa.
Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 on -1.507.605 euroa, mikä alittaa annetun raamin 454.074 euroa. Toimintakatteessa ei ole
huomioitu valmistusta omaan käyttöön, johon on budjetoitu 118.000 euroa.
Rakennettu ympäristö -tulosalueen talousarvioesityksen perustelut palvelukokonaisuuksittain:
Pelastustoimi
Pelastustoimen vuoden 2022 talousarvioesitys on laadittu Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti. Asukaslukuperusteinen
maksuosuus on Kankaanpään osalta -1.006.824 euroa ja paloasemavuokra on -319.147 euroa, yhteensä 1.325.971 euroa. Kankaanpään osuus
Satakunnan pelastuslaitoksen kokonaiskustannuksista on 6,0 %. Lisäksi
esityksessä on huomioitu eläkekuluja 38.825 euroa. Pelastustoimen
kokonaiskustannus asukasta kohti on noin 103,9 3 euroa. Pelastustoimen
kustannukset ovat laskeneet KS2021 verrattuna on noin 2,8 %.
Tulosalueen Pelastustoimi toimintakate on -1.364.796 euroa.
Hallinto ja rakennuttaminen
Hallinnon palvelukokonaisuuteen kuuluvat seuraavat toiminnot: Teknisen
lautakunnan hallinto ja kehittäminen, rakennuttaminen ja keskusvarasto.
Hallintoon on sisällytetty myös Kadut ja yleiset alueet, Hulevedet ja Muu
kuntatekniikka -palvelukokonaisuuksien esimiesten ja työnjohdon
varastonhoitajan ja kahden yhdyskuntarakentajan henkilöstökustannukset
sekä. Lisäksi henkilöstökustannuksiin on toimistosihteeripalveluihin
budjetoitu 1,1 henkilötyövuotta sekä uuden vakinaisen henkilön
(suunnitteluassistentti) ja yhden määräaikaisen projektityöntekijän
(Ilmastojohtamisen kehittämishanke) henkilöstökustannukset.
Hallinnon toimintakate on - 535.598 euroa.
Kadut ja yleiset alueet
Palvelukokonaisuuteen kuuluvat kadut, katuviheralueet , katuvalaistus,
kauppatori, puistot ja leikkialueet.
Katuvalaistuksen osalta talousarvion toimintakulut on laskettu perustuen
siihen, että kaupungin katuvalaistus on myyty ja valaistuspalvelun hinta on
-326.793 euroa/a. Valaistusverkon laajentamiseen on varauduttu
käyttötalousmenoissa 10.000 eurolla (varaus n. 150.000 euron
valaistusinvestoinneille).
Henkilöstökuluissa on varattu määräraha vakinaiselle uudelle työntekijälle/
oppisopimuskoulutus ja 24 henkilötyökuukautta nuorten kesätyöntekijöiden
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palkkaukseen ja 4 henkilötyövuotta palkkatuella työllistämiseen.
Kadut ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden toimintakate on - 1.246.359
euroa.
Hulevedet
Hulevesiin kuuluvat hulevesiverkosto sekä kuivatus- ja laskuojat, kosteikot
ja valuma-altaat. Palvelukokonaisuuteen ei ole budjetoitu henkilöstömenoja. Toimintakate on -36.000 euroa.
Muu kuntatekniikka
Palvelukokonaisuuteen kuuluvat: kuntatekniikan ulkopuolisille tehtävät
työt, maan- ja lumenvastaanotto Linkkipuiston alueella ja Honkajoen
maankaatopaikalla ja kalliosiilon vuokrakulut sekä yksityistiet.
Palvelukokonaisuuteen ei ole budjetoitu henkilöstömenoja.
Yksityisteiden tiekuntien avustamiseen on varattu yhteensä 202.500
euroa: kunnossapidon avustamiseen /kunnossapitoon ja aurauksiin,
Honkajoen alueen yksityisteiden avustuksiin ( 22.000 euroa) ja
investointiavustuksiin ja muuhun yhteensä 28.000 euroa.
Muu kuntatekniikka -palvelukokonaisuuden toimintakate on -220.548 euroa.
Vesihuoltolaitos
Vesihuoltolaitokseen kuuluu, vesihuoltolaitoksen hallinto, vesilaitos ja viemärilaitos.
Vesihuoltolaitoksen tuottoarvio perustuu vuoden 2020 todelliseen vedenmyyntiin ja vuoden 2021 vedenmyyntiarvioon. Pääosin vesihuoltolaitoksen
toiminta jatkuu ennallaan. Puhdistamolietteenkäsittelyn ja kuljetuksen
hankintasopimus päättyy 31.12.2021. Lietteen käsittely- ja kuljetuskustannusten on arvioitu nousevan noin 5 % (n.- 15 000 euroa). Henkilöstökustannuksissa on varauduttu tulevaan työntekijän eläköitymiseen varaamalla
henkilöstökuluihin uuden vesilaitosasentajan kustannukset 0,5 vuoden
ajalta.
Vesihuoltolaitoksen toimintakate on +1.545.593 euroa.
Tilapalvelut
Talousarvion laadinnassa on käytetty samoja periaatteita kuin aiempina
vuosina.
Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistukset on huomioitu kohdekohtaisesti vuosisuunnitelman mukaisesti.
Rakennusten purkuun on varattu määräraha omakotitalo Rantalan ja
Saukonranta 1 rivitalon osalta.
Tappiollisia kohteita mukana budjetissa ovat Niinisalon koulu (n. -22.000
euroa), Burgertalo (n. -3.000 euroa), Solmukeskus (n. -3.000 euroa), Jämintie 2F ns. asuntola (n. -9.000 euroa), entinen terveystalo (n. 4.000
euroa), tekninen keskus (n. 15.000 euroa) ja Jämintie 2 C-D (n. 4.000
euroa).
Henkilöstöön on budjetoitu vakinaisen henkilöstön lisäksi 2 aluetyöntekijää
(vähennetty Kadut ja yleiset alueet -yksiköstä).
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Tilapalveluyksikön toimintakate on +463.102 euroa.

Rakennettu ympäristö

TP2020

KS2021

TA2022

Tuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

6 466 928
2 640 891

7 235 097
3 180 491

7 509 530

65 772
3 760 265

44 312
4 010 294

Kulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut

-7 591 422
-1 487 147
-2 782 558
-1 872 942

-9 214 558
-1 965 973
-3 570 612
-2 123 757

-1 124 493

-1 533 316

Toimintakate

-1 437 700

-1 893 461

-9 017 135

- 1 507 605

Tarkempi talousarvioesitys esitellään kokouksessa.
Investoinnit
Teknisen lautakunnan alaisten investointien nettomeno kustannuspaikoittain (x1000 euroa).
Kustannuspaikkanro
16491001
16493001
16498001
Yhteensä

Kustannuspaikka
Talonrakennus
Kunnallistekniikka
Vesihuoltolaitos

TA2022
4 835
920
2 935
8 690

TS2023
5 390
635
910
6 935

Esityslistan liitteet:

- Investointiesitys 2022 talonrakennus
- Investointiesitys 2022 kunnallistekniikka ja vesihuoltolaitos

Pöytäkirjan liite:

- Ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi

TS2024
3 850
750
685
5 285

Valmistelijat tekninen johtaja Marja Vaajasaari, tilapalvelupäällikkö Pentti
Saloniemi ja vesihuoltopäällikkö Esa Melin
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmaesityksen ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kokouskäsittely:
Esityslistan laatimishetkellä sisäiset menot ja tulot eivät näkyneet
kokonaisuudessaan vielä talouden suunnitteluohjelmassa, josta syystä
joidenkin palvelukokonaisuuksien toimintakatteet ovat muuttuneet.
Toimintakulut ja -tuotot on esitetty palvelukokonaisuuksittain liitteellä.
Teknisen lautakunnan tarkennettu talousarvioesitys vuodelle 2022 on
-1.584.755 euroa, mikä alittaa annetun raamin 376 924 euroa.
Toimintakatteessa ei ole huomioitu valmistusta omaan käyttöön, johon on
budjetoitu 118.000 euroa.
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Toimintakatteet palvelukokonaisuuksittain (esityslistan jälkeen muuttuneet)
ovat:
Hallinto ja rakennuttaminen
Hallinnon toimintakate on - 651.298 euroa.
Kadut ja yleiset alueet
Kadut ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden toimintakate on - 1.252.713
euroa.
Vesihuoltolaitos
Vesihuoltolaitoksen toimintakate on +1.477.496 euroa.
Rakennettu ympäristö

TP2020

KS2021

TA2022

Tuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

6 466 928
2 640 891

7 235 097
3 180 491

7 606 647
3 304 054

65 772
3 760 265

44 312
4 010 294

94 131
4 208 461

Kulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut

-7 591 422
-1 487 147
-2 782 558
-1 872 942

-9 214 558
-1 965 973
-3 570 612
-2 123 757

-1 124 493

-1 533 316

-9 191 402
-2 067 630
-3 707 387
-2 030 079
-51 000
-1 335 306

Toimintakate

-1 437 700

-1 893 461

-1 584 755

Vesihuoltopäällikkö Esa Melin oli kokouksessa mukana selostamassa
pykälään liittyvää asiaa.
Tekninen johtaja muutti ehdotuksensa seuraavasti:
Tekninen lautakunta hyväksyy tarkennetun talousarvioesityksen vuodelle
2022 ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmaesityksen ja esittää ne
edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi
sillä muutoksella, että Muu kuntatekniikka / Yksityistieavustukset lisätään
10 000 euroa yksityisteiden tiekuntien avustamiseen
yksiköintikustannuksiin.
Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi, 044 577 2620
Vesihuoltopäällikkö Esa Melin, 044 577 2650

_____________________
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Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite / Venesjärven kylässä sijaitseva Venesjärventien
ja Venestien risteysalue liikenteellisesti turvalliseksi
1734/40.406/2021
Yvalt 31.05.2021 § 36
Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Keskustan valtuustorhmä esittää, että Kankaanpään kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, joilla saadaan Venesjärven kylässä sijaitseva Venesjärventien ja Venestien risteysalue liikenteellisesti turvalliseksi."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________
KHALL 28.06.2021 § 264
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen Rakennettu ympäristö -tulosalueen
valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginjohtaja hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Rakennettu ympäristö -tulosalue

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
TEKNL 06.10.2021 § 103
Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Kankaanpään kaupunki ryhtyy
toimenpiteisiin, joilla saadaan Venesjärven kylässä sijaitseva
Venesjärventien ja Venestien risteysalue liikenteellisesti turvalliseksi.
Rakennettu ympäristö / Kadut ja yleiset alueet toteaa aloitteen johdosta
seuraavaa:
Venesjärventie (maantie 13201) ja Venestie (maantie 13197) ovat valtion
hallinnoimia teitä. ELY-keskus vastaa valtion teiden tienpidon tehtävien
hoitamisesta. Kyseessä on T-risteys, jossa Venesjärventiehen liittyvällä
Venestiellä on väistämisvelvollisuus. Venestien liittymiskulma
Venesjärventiehen nähden ei ole liikenneturvallisuuden kannalta

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

8/2021

201

optimaalinen ja näkemä liittymän alueella on kasvillisuuden johdosta
puutteellinen.
Rakennettu ympäristö -tulosalue katsoo, että kyseisen risteyksen
liikenneturvallisuuden parantaminen on aiheellista ja esittää, että
Varsinais-Suomen ELY-keskus tiepitäjänä ryhtyisi toimenpiteisiin
liittymäalueen parantamiseksi.
Esityslistan liitteet:

-Kartta
-Valokuvat
Valmistelija kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta puoltaa aloitetta Venesjärventien ja Venestien
liittymän liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja päättää lähettää aloitteen
tienpitäjälle, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, tiedoksi mahdollisten
toimenpiteiden valmistelua varten sekä tiedoksi Kankaanpään
liikenneturvallisuustyöryhmälle.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen ja päättää lähettää
aloitteen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kaupunginhallitus
Kankaanpään liikenneturvallisuutyöryhmä

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi, 044 577 2639

_____________________
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Kuntalaisaloite / Venestie, Hapuantie ja Piispantie päällysteiden kunto
1693/40.403/2021
TEKNL 06.10.2021 § 104
Venesjärven kyläyhdistys ry on tehnyt kuntalaisaloitteen Venestien
(maantie 13197), Piispantien (maantie 13198) ja Hapuantien (maantie
13203) päällystämisestä. Aloitteessa esitetään, että nämä tiet
asfaltoitaisiin kokonaan mahdollisimman pikaisella aikataululla. Hapuantie,
Venestie ja Piispantie ovat tärkeitä paikallisteitä, toimien yhdysteinä
valtatie 23:lta Venesjärventielle (maantie 13201).
Uudelleen päällystämisen tarvetta perustellaan aloitteessa seuraavasti:
- Kyseisten teiden päällysteet ovat huonossa kunnossa: teillä on
merkittäviä painumia, halkeamia ja reikiä
- Venesjärven alueella useita maansiirtoyrityksiä ja runsaasti
maatalousliikennettä, jotka käyttävät liikennöintiin raskasta kalustoa
- Teillä on runsaasti myös kevyttä liikennettä. Venesjärventie, Venestie ja
Hapuantie muodostavat suositun maisemareitin, jolla pyöräillään
aktiivisesti
- Kyläyhdistyksellä suuri huoli kevyen liikenteen turvallisuudesta kyseisillä
tieosuuksilla
- Huonot reunakaistat, teiden epätasaisuus ja halkeamat vaikeuttavat ja
vaarantavat pyöräilyä
- Päällystämisen myötä turvallisuus ko teillä paranee ja mahdollisilta
onnettomuuksilta vältyttäisiin
- Venesjärven kylä on voimakkaasti kehittyvä kyläyhteisö ja Venesjärvelle
on vuosittain rakennettu useita uusia asuinrakennuksia.
- Venesjärvellä on myös koulu ja päiväkoti
Rakennettu ympäristö -tulosalue toteaa aloiteesta seuraavaa:
Valmistelija on todennut maastokatselmuksen perusteella, että kyseisillä
teillä on päällystevaurioita, joten uudelleen päällystäminen olisi tarpeellista.
Venestie (maantie 13197), Piispantie (maantie 13199) ja Hapuantie
(maantie 13203) ovat valtion hallinnoimia teitä. Näin ollen ELY-keskukset
vastaavat tienpidosta näillä teillä.
Valmistelija esittää, että Rakennettu ympäristö -tulosalue lähettää aloitteen
edelleen ELY-keskukselle.
Esityslistan liitteet:

-Kuntalaisaloite, 21.4.2021
-Kartta
Valmistelija kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta päättää lähettää aloitteen tiedoksi Varsinais-Suomen
ELY-keskukselle ja esittää, että Venestien (maantie 13197), Piispantien
(maantie 13199) ja Hapuantien (maantie 13203) päällysteet uusittaisiin.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
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Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Venesjärven kyläyhdistys ry

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi, 044 577 2639

_____________________
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Kuntalaisaloite / Mopoilusta ja muusta liikenteestä johtuva ongelma Kangasmoisionkadulla
1817/40.406/2021
TEKNL 06.10.2021 § 105
Kankaanpään Kangasmoisionkadun varrella sijaitsevien kahden taloyhtiön
ja Kankaanpään päiväkoti Petäjäisen edustajat ovat tehneet tekniselle
lautakunnalle aloitteen koskien Kangasmoisionkadun
moottoriajoneuvoliikenteen rajoittamisen laajentamista alkamaan jo klo
18.00. Nykytilanteessa moottoriajaneuvolla ajokielto tonteille asioimista
lukuunottamatta on voimassa klo 22.00-07.00.
Ongelmana alueella on nuorten mopoilijoiden, autoilijen ja muiden
ajoneuvojen kuljettajien alueen asukkaita ja päiväkodin lapsia ja hoitajia
häiritsevä, melua aiheuttava ajokäyttäytyminen, josta on aiheutunut myös
vaaratilanteita muille alueella liikkujille.
Liikennettä alueella valvoo poliisi, jonka kanssa käytyjen keskustelujen
perusteella poliisin olisi helpompi puuttua tilanteisiin, mikäli
moottoriajoneuvolla ajamisen kielto olisi voimassa jo aikaisemmin illalla.
Nykyisin voimassa oleva ajokielto on rauhoittanut asiatonta liikennettä.
Rakennettu ympäristö / Kadut ja yleiset alueet katsoo, että
Kangasmoisionkadun moottoriajoneuvolla ajokiellon/tonteille ajo sallittu
voimassaoloaikaa on perusteltua muuttaa siten, että ajokielto on voimassa
klo 18.00-07.00 asiattoman moottoriajoneuvoliikenteen rajoittamiseksi ja
poliisin suorittaman valvonnan helpottamiseksi.
Esityslistan liitteet:

-Mopoilusta ja muusta liikenteestä johtuva ongelma
Kangasmoisionkadulla, aloite, 30.8.2021
Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, että Kangasmoisionkadulle asetetaan
moottoriajaneuvolla ajokielto tonteille asioimista lukuunottamatta klo
18.00-07.00.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Aloitteen tekijä
Rakennettu ympäristö / Kadut ja yleiset alueet
Poliisi

Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
____________________
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Kuntalaisaloite / Anomus pysäköintikiellon asettamisesta Keskuskadulle / Asunto Oy
Säästökoivikko
1477/40.406/2020
TEKNL 06.10.2021 § 106
Isännöintitoimisto Realia on toimittanut 23.6.2020 tekniselle lautakunnalle
anomuksen koskien pysäköintikiellon asentamista ja keltaisten viivojen
maalausta Keskuskatu 58 kohdalle.
Hakija kertoo, että Keskuskadun varrella on useampi kerrostaloyhtiö ja
Keskuskatua pidetään usein ns. vakituisena parkkipaikkana. Asukkaiden
huolena on Keskuskatu 58:n kohdalla tapahtuva pysäköinti. Taloyhtiöllä on
kaikille yksi autopaikka, mutta useimmilla asukkailla on kaksi autoa
käytössä, joten toinen on pysäköity Keskuskadun varrelle.
Hakija perustelee pysäköintikieltoanomustaan seuraavasti:
-Pihalta ajettaessa Keskuskadulle, pysäköidyt autot peittävät
näkyväisyyden kokonaan, joten huolenaiheena on yhteentörmäyksen
vaara.
-Ehdotus perustuu mm pelastuslain 379/2011 (kiinteistöjen pelastustiet 11
§). "Kiinteistön omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan
huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut
kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että
ne on merkitty asianmukaisesti."
Rakennettu ympäristö -tulosalue toteaa aloitteen johdosta seuraavaa:
Valmistelijan näkemyksen mukaan pysäköintikieltoa ei pidä asentaa.
Pysäköintikiellon asentaminen vain kyseisen taloyhtiön kohdalle,
aiheuttaisi pysäköinnin lisääntymistä viereisen kerrostalon sisäänkäyntien
kohdalle.
Pysäköintikielto voidaan asentaa, mikäli molempien kiinteistöjen taloyhtiöt
esittäisivät anomuksen pysäköintikieltojen asentamisesta kiinteistöjensä
kohdalle.
Lain mukaan ajoneuvoa ei saa pysäköidä kiinteistölle johtavan tien
kohdalla tai muutenkaan siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä
pois oleellisesti vaikeutuu.
Esityslistan liitteet:

- Kartta / Keskuskatu
- Pysäköintikieltoanomus, 23.6.2020
Valmistelija kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta päättää hylätä anomuksen pysäköintikiellon
asettamiseksi Keskuskatu 58 kohdalle.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
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Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:
Lisätietoja antaa:

Aloitteen tekijä
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi, 044 577 2639

_____________________
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Yksityistien avustushakemus / Ruokoskentien sillan uusiminen
1527/40.403/2020
TEKNL 06.10.2021 § 107
Ruokosken yksityistien hoitokunta on lähettänyt Ruokoskentien sillan
uusimisesta avustushakemuksen Kankaanpään kaupungille.
Ruokoskentien tiekunta on kokouksissaan (26.11.2019 ja 11.3.2021)
päättänyt uusia tiekunnan tiellä olevan Ruokosken sillan. Tiekunta on
kokouksessaan päättänyt hakea ELY-keskukselta valtionavustusta
siltahankkeeseen.
Nykyisen sillan kiviperustukset on rakennettu todennäköisesti noin 80-100
vuotta sitten. Nykyinen päällysrakenne on rakennettu 1980-luvulla ja
sillalla on 16 tonnin telipainorajoitus. ELY-keskuksen päätöksen mukaan
nykyistä siltaa ei voi peruskorjata, joten vanha siltarakenne puretaan
kokonaisuudessaan pois.
OTSO Metsäpalvelut Oy on tehnyt suunnittelman ja kustannusarvion
uudesta sillasta. Sillan uusimisen kustannusarvio on 200 260 € (sis. alv 24
%). Tiekunta on hakenut ELY-keskukselta avustusta 75 %:a
kustannusarviosta, 150 195 € (sis. alv 24 %). Sillan uusiminen toteutetaan
sillä ehdolla, että ELY-keskus myöntää 75 %:n avustuksen siltahankkeen
kustannusarvioon.
Tiekunta hakee Kankaanpään kaupungilta avustusta siltahankkeeseen 20
%:a kustannusarviosta, 40 052 € (sis. alv 24 %). Tiekunta sitoutuu 5 %:n
omarahoitusosuuteen, 10 013 € (sis. alv 24 %).
Rakennettu ympäristö -tulosalue toteaa avustushakemuksesta seuraavaa:
Ruokosken yksityistien tiekunnalle voidaan myöntää avustusta
Ruokoskentien uuden sillan rakentamiseen, mikäli hankkeelle saadaan
valtionavustusta. Kaupungin avustuksen osuus hankkeen kustannuksista
voi kuitenkin olla enintään 50 % sillan rakentamisen
omarahoitusosuudesta ja enintään 12,5 % valtion avustuspäätöksen
mukaisista hyväksytyistä kustannuksista.
-ELY-keskus
-Ruokoskentien tiekunta
-Kankaanpään kaupunki

75 %, 150 195 € (sis. alv 24 %)
12,5 %, 25 032,50 € (sis. alv 24 %)
12,5 %, 25 032,50 € (sis. alv 24 %).

Tiehoitokunnan tulee muuttaa ELY-keskukselle hakemuksensa kaupungin
rahoitusosuuden osalta ja tehdä sitä koskevat asianmukaiset päätökset.
Esityslistan liitteet:

-Avustushakemus liitteineen, 22.9.2021
Valmistelija kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta päättää palauttaa Ruokoskentien tiekunnan
avustushakemuksen tiekunnan valmisteluun asian käsittelykohdan
mukaisesti.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

8/2021

208

Teknisen johtajan ehdotus:
Kokouskäsittely:

Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen
Tekninen johtaja muutti päätösehdotustaan:
Tekninen lautakunta päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Ruokosken yksityistien tiekunta

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi, 044 577 2939

_____________________
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Kuntien tilatieto -hankkeen sopimuksen hyväksyminen
1846/40.402/2021
TEKNL 06.10.2021 § 108
Maakuntien tilakeskus Oy on vuonna 2017 sote-uudistuksen valmistelun
yhteydessä perustettu kansallinen palvelukeskus. Tilakeskuksen
tehtävänä on mm. tuottaa tietopalvelua Suomen julkisista tiloista ja
rakennuksista.
Kuntien tilatieto -hanke on Tilakeskuksen kunta-asiakkailleen tuottamaa
palvelua, jossa Tilakeskus julkisen tehtävänsä nojalla ylläpitää, analysoi ja
raportoi asiakkaiden toimittamia rakennustietoja. Palvelun tuottaminen
tapahtuu Tilakeskuksen hankkiman ja kehittämän
järjestelmäkokonaisuuden avulla.
Osana julkista tehtäväänsä on Tilakeskuksen tavoitteena muodostaa
kokonaiskuva kaikista kuntien ja kuntakonsernien omistamista tiloista ja
luoda malli kiinteistö- ja rakennustietojen ylläpidolle (”Kuntien tilatieto
-hanke”). Hanke sisältää sekä valtakunnallisen tiedon keräämisen Digi- ja
väestötietoviraston rekisterin kautta että tarkemman kuntakohtaisen tiedon
kokoamisen kuntien omista järjestelmistä.
Yhteistyösopimuksella Osapuolet sopivat Osapuolten Kuntien tilatieto
-hanketta varten tuottamaan ja kokoamaan tietoon liittyvistä periaatteista,
oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä Järjestelmän käyttöön liittyvistä
ehdoista.
Korvattavat kustannukset
Yhteistyösopimuksen mukaisesta yhteistyöstä ei makseta erillistä
korvausta.
Asiakas vastaa kaikista edustajiensa tai järjestelmätoimittajiensa
Sopimuksen tarkoituksen toteuttamisesta aiheutuvista kuluista, mukaan
lukien matka- ja majoituskustannuksista, päivärahoista sekä muista
vastaavista kuluista ja kustannuksista.
Sopimuksen voimassaolo
Yhteistyösopimus tulee voimaan, kun Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
Yhteistyösopimus purkautuu automaattisesti seuraavista syistä:
1. Tilakeskuksen toiminta päättyy, 2. Tilakeskus päättää Kuntien tilatieto
-hankkeen tai Järjestelmän ylläpitämisen tai 3. tämä Sopimus korvataan
uudella sopimuksella.
Lisäksi kummallakin Osapuolella on yksipuolinen oikeus irtisanoa tämä
Sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.
Esityslistan liitteet:

-Yhteistyösopimusluonnos liitteineen
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Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi
Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta päättää solmia Maakuntien tilakeskus Oy:n kanssa
yhteistyösopimuksen ja hyväksyy esityslistan liitteenä olevan
sopimusluonnoksen.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Maakuntien tilakeskus Oy
Rakennettu ympäristö -tulosalue / tilapalvelut

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi, 044 577 2620

_____________________
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Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset
TEKNL 06.10.2021 § 109
Tekniselle lautakunnalle on lähetetty seuraavat pöytäkirjojen jäljennökset:
1.

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ajalta
24.8.2021 - 29.9.2021

2.

Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja:
- 11.8.2021 Kankaanpään Yhteislyseo valaistussaneeraus vaihe 3,
urakoitsija Keskus-Veljet Oy

3.

Takuutarkastuksen pöytäkirjat:
- 6.7.2021 Jalavan päiväkoti ränniremontti, urakoitsija Vesivek Oy
- 6.7.2021 Impivaaran päiväkoti käyttövesiremontti, urakoitsija LVI
Mustaniemi Oy
- 15.9.2021 Pohjanlinnan koulu kamerajärjestelmän saneeraus 2019,
urakoitsija Suojax Oy
- 24.9.2021 Sillanpäänkatu/Kingspan odotuskaistat, urakoitsija
Maanrakennus J. Jönkkäri Oy

Esityslistan liitteet:

-Luettelo teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden
viranhaltijapäätöksistä ajalta 24.8.2021 - 29.9.2021.
Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta merkitsee
-kohdan 1 pöytäkirjat tiedoksi ja päättää olla käyttämättä kuntalain
mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.
-kohtien 2 ja 3 pöytäkirjat tiedoksi.

Teknisen keskuksen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________
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Ilmoitusasiat
TEKNL 06.10.2021 § 110
1.

Kaupunginhallitus 06.09.2021
-§ 321 hyväksyi valmistelijan ehdotuksen lausunnosta Satakunnan
Pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022.
-§ 324 hyväksyi valmistelijan ehdotuksen merkitä tiedoksi
Varhaiskasvatuksen toimitilat, Torikadun päiväkodin rakenne-ja
kosteustekninen kuntotutkimus 26.8.2021.
-§ 328 hyväksyi valmistelijan ehdotuksen ’Perussuomalaisten
valtuustoryhmän valtuustoaloite/Liikenneympyrän rakentaminen
Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteykseen’ merkitä
aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto
merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen
loppuun käsitellyksi.
-§ 329 hyväksyi valmistelijan ehdotuksen ’Perussuomalaisten
valtuustoryhmän valtuustoaloite/Soikankadun ja Isohaankadun
päällystäminen’ merkitä aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja esittää,
että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi
ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
-§ 333 hyväksyi valmistelijan ehdotuksen ’Linninkantien 6 rakennuspaikan
ja rakennuksen myynti ’ hyväksyä tarjous ja päättää myydä kiinteistö
20.000 eurolla Tiina Suojaselle.
Kaupunginhallitus 20.09.2021
-§ 337 hyväksyi valmistelijan ehdotuksen Kankaanpään kaupungin
valaistusverkon ja valaistuspalvelun tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen ja
päätti, että hankinta kilpailutetaan.
-§ 347 hyväksyi valmistelijan ehdotuksen esittää kaupunginvaltuustolle,
että se toteaa Eetu Dahlin Kankaanpään kaupungin luottamustoimet
päättyneeksi vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta kuntalain
(10.4.20215/410) 71, 74 ja 78 §:n perusteella ja valitsee teknisen
lautakunnan varajäsenen.

2.

Kaupunginvaltuusto 27.09.2021
-§ 21 hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen Eetu Dahlin
Kankaanpään kaupungin luottamustoimet päättyneeksi vaalikelpoisuuden
menettämisen johdosta kuntalain (10.4.20215/410) 71, 74 ja 78 §:n
perusteella ja teknisen lautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi valittiin Ville Paldanius.
-§ 23 hyväksyi valmistelijan ehdotuksen ’Perussuomalaisten
valtuustoryhmän valtuustoaloite/Liikenneympyrän rakentaminen
Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteykseen’ merkitä
aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.
-§ 24 hyväksyi valmistelijan ehdotuksen ’Perussuomalaisten
valtuustoryhmän valtuustoaloite/Soikankadun ja Isohaankadun
päällystäminen’ merkitä aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

3.

KVVY Tutkimus Oy
-Raportti jätevedenpuhdistamon tarkkailusta 1/2021,15.3.2021 (Honkajoki
jvp) liitteenä
-Raportti jätevedenpuhdistamon tarkkailusta 3/2021,8.7.2021 (Honkajoki
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jvp) liitteenä
-Raportti jätevedenpuhdistamon tarkkailusta 4/2021,15.9.2021 (Honkajoki
jvp) liitteenä
-Raportti jätevedenpuhdistamon tarkkailusta 8/2021,8.9.2021
(Kankaanpää jvp) liitteenä
-Kankaanpään jvp 1/2021 puolivuotisjakson (1.1.-30.6.2021)
tarkkailutulokset 28.7.2021
-Honkajoen jvp 1/2021 puolivuotisjakson (1.1.-30.6.2021) tarkkailutulokset
20.8.2021
-Testausselosteet 17.9.2021 ajalta 26.8.2021 -2.9.2021 otetuista
vesinäytteistä (KANKA) Vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä
(Sosiaali -ja terveysministeriön asetus 1352/2015)
-Testausselosteet 24.9.2021 ajalla 26.8.2021 otetusta vesinäytteestä
(KANKA). Tutkitun näytteen haitallisten metallien pitoisuudet alittivat
maa-ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista esitetyt
enimmäispitoisuudet (MMMa 24/11, liite 4).
-Testausselosteet 27.9.2021 ajalla 26.8.2021 otetusta vesinäytteestä
(HONKA). Tutkitun näytteen haitallisten metallien pitoisuudet alittivat
maa-ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista esitetyt
enimmäispitoisuudet (MMMa 24/11, liite 4).
4.

Esityslistan liitteet:

Hinnanmuutosilmoitukset:
-28.9.2021 CGI:n (CGI Suomi Oy) palvelu- ja ylläpitomaksut sekä
henkilötyöhinnat nousevat 2,6 % 1.1.2022 alkaen.
-29.9.2021 Suomen Hissiurakointi Oy:n hinnat nousevat 1,9 % 1.1.2022
alkaen.
-Raportti jätevedenpuhdistamon tarkkailusta 1/2021 (Honkajoki jvp)
-Raportti jätevedenpuhdistamon tarkkailusta 3/2021 (Honkajoki jvp)
-Raportti jätevedenpuhdistamon tarkkailusta 4/2021 (Honkajoki jvp)
-Raportti jätevedenpuhdistamon tarkkailusta 8/2021 (Kankaanpää jvp)
Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja tyytyy tehtyihin
päätöksiin.

Teknisen keskuksen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:
_____________________

Ehdotus hyväksyttiin.
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Ajankohtaiset asiat
TEKNL 06.10.2021 § 111

Päätös:
_____________________

Tekninen johtaja selosti ajankohtaisia asioita.
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Liite pöytäkirjaan
Kokouspäivämäärä

Pykälät

6.10.2021

94-111

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §)
Pykälät 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 107, 109, 110, 111
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 98, 99, 100, 104, 105, 106, 108
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 § / muu lainsäädäntö).
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 98, 99, 100, 104, 105, 106, 108
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite

Tekninen lautakunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää
Postiosoite: PL36; 38701 Kankaanpää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kankaanpaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 8.10.2021 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
ja valitusaika

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.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero:

Hallintovalitus (valitusaika x päivää), pykälät
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero:

Hankintapäätös

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus-/vali- Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
tuskirjelmän sisältö
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava.
Oikaisuvaatimus-/vali- Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-/vatusasiakirjojen toimit- litusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oitaminen
kaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Lisätietoja

