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03.11.2021 klo 17:00 - 18:50

Osallistujat
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Ahokangas Petri
Haavisto Erno
Koskela Kaarle
Lahdensivu Katri
Laurila Tapio
Uusitalo Maritta
Yli-Rajala Kristiina
Alanko Jukka
Toivola Eevaliisa
Latvajärvi Sofia

Tehtävä
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
KH:n edustaja

Vaajasaari Marja
Saloniemi Pentti
Kangasniemi Antti

Esittelijä
Pöytäkirjanpitäjä

Ahokangas Marja
Kerola Keijo

Jäsen
Puheenjohtaja

Lisätiedot

poissa §115 ajan, poistui klo
18.08
paikalla §115-§118 ajan

Allekirjoitukset

Tapio Laurila
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Pentti Saloniemi
pöytäkirjanpitäjä

112 - 128

Pöytäkirjan tarkastus
Kankaanpää 3.11.2021

Kaarle Koskela

Maritta Uusitalo

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 5.11.2021 alkaen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
TEKNL 03.11.2021 § 112
Teknisen johtajan ehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________
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03.11.2021

Pöytäkirjantarkastajat
TEKNL 03.11.2021 § 113
Teknisen johtajan ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja.
Päätös:
_____________________

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarle Koskela ja
Maritta Uusitalo.
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03.11.2021

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
TEKNL 03.11.2021 § 114
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 kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi esitteli
kuntatekniikan toimintaa.

_____________________
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11.01.2021
24.05.2021
31.05.2021
03.11.2021

Yksityisteiden tiekuntien yksiköintiavustukset 2021
1766/40.403/2021
KHALL 11.01.2021 § 12
Entisen Honkajoen kunnan alueella ja Kankaanpään kaupungin alueella
on käytössä erilaiset yksityisteiden hoidon järjestelmät. Kuntaliitoksen
myötä yksityisteiden hoitojärjestelmän tulee olla koko kaupungin alueella
samanlainen.
Talousarvion käsittelyn yhteydessä yhdeksi kuluvan vuoden toiminnalliseksi tavoitteeksi valtuusto hyväksyi: "Yksityisteiden hoitojärjestelmän muutosten selvittäminen"
Esityslistan liitteet:

Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:
- asettaa työryhmän yksityisteiden hoitojärjestelmän muutosten selvittämiseen.
- nimeää työryhmään luottamushenkilöt
- nimeää työryhmälle puheenjohtajan
- nimeää viranhaltijoista työryhmään tekninen johtaja Marja Vaajasaari, rakennusinsinööri Tapio Kallioniemi, kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi ja työryhmän sihteeriksi projekti-insinööri Matti Halme.
Työryhmän selvitystyö tulee olla valmis 31.5.2021.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Työryhmään nimettiin:
Tapio Hietaoja pj, varalla Maritta Uusitalo
Tapio Laurila varapj. varalla Anne Tuuri
Tapio Rauhala, varalla Kalevi Pukara
Annina Ruokoski, varalla Pentti Luodetlahti
Katariina Nokua, varalla Aulis Vehmasto
Paula Kuusisto, varalla Jarmo Lehtilä
Teuvo Kivistö, varalla Mia Nother

Täytäntöönpano:

Työryhmään valitut

Lisätietoja antaa:
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
_____________________
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TEKNL 24.05.2021 § 61
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.1.2021 asettanut työryhmän
yksityisteiden hoitojärjestelmän muutosten selvittämiseen. Työryhmä on
kokoontunut kolme kertaa. Viranhaltijat ovat tehneet toisessa kokouksessa
alustavan esityksen yksityisteille myönnettävien avustusten myöntämisen
edellytyksistä ja pääperiaatteista. Kolmannessa kokouksessaan työryhmän
jäsenet hyväksyivät uuden yksityisteiden avustuskäytännön osalta
seuraavat periaatteet:
Yksityistielain (560/2018) mukaisten avustuskriteerien tulee täyttyä:
- tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
- tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä
(Maanmittauslaitos) ja
- tiedot tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Väyläviraston Digiroad) ovat
ajantasaiset niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään.
-Tiekunta ei saa estää satunnaista liikennettä tiellään liikennemerkein tai
muulla tavalla.
Lisäksi avustettavilta tiekunnilta edellytetään, että tiekunnan kokoukset on
pidetty vuosittain (yksityistielain mukaan vähintään 4 vuoden välein).
Lisäksi on suositeltavaa, että
- tiekunnat lisäävät/päivittävät tietonsa myös Suomen metsäkeskuksen
rekisteriin, josta metsäkeskus voi antaa tietoja muiden metsä- ja
yksityistiealan toimijoille.
Kaupunki voi avustaa yksityisteitä:
1. kokonaan kaupungin hoidossa olevat yksityistiet
2. avustamalla kunnossapidossa pysyvän asutuksen käytössä olevia
yksityisteitä ja läpiajotietä
3. osallistumalla pysyvän asutuksen käytössä olevien yksityisteiden
perusparannushankkeiden rahoittamiseen, mikäli hankkeelle on myönnetty
valtionavustusta
Edellä ryhmään 1 kuuluvat tiet selvitetään tarkemmin. Honkajoen alueella
tällaisia teitä on nykyjärjestelmässä ollut 4,0 km.
Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen:
- Kunnossapitoavustusta haetaan vuosittain määräaikaan mennessä
- Kunnossapidon avustusta voidaan hakea yksityistien pysyvän asutuksen
käyttämälle tien osalle.
- Vakinaisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen vähimmäismäärä: yksi
- Avustettavan yksityistien vähimmäispituus: 300 m
Poikkeukset:
- Lisäksi voidaan avustusta hakea merkittäville läpikulkuteille.
- Kahden yleisen tien välisen läpikulkuteiden tai muun liikenteellisesti
merkittävän tien osalta voidaan avustusta myöntää koko tien pituudelle.
Työryhmä oli yksimielinen, että avustusjärjestelmien yhtenäistämiseen on
syytä antaa siirtymäaika, jonka aikana nykyisiä yksityisteiden
hoito-/avustuskäytäntöjä jatketaan kuitenkin siten, että yksityistielain
(560/2018) mukaisten avustuskriteerien tulee täyttyä. Siirtymäaika voisi
jatkua 31.4.2023 saakka (kaksi tulevaa talvikautta).
Teknisen lautakunnan vuoden 2021 talouden käyttösuunnitelmassa on
yksityistiemäärärahoissa varattu 25 000 euron määräraha tiekuntien
avustamiseen teiden yksiköinnin kustannusten osalta. Työryhmä päätti
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esittää, että tiekunnille myönnettävät yksiköintiavustukset laitetaan
hakuun. Yksiköintiin myönnettävien avustusten saamisen edellytyksenä
on, että em. Yksityistielain (560/2018) mukaisten avustuskriteerien tulee
täyttyä ja avustuksen hakemisesta tulee olla tiekunnan päätös.
Avustushaku koskee koko kaupunkia. Avustuksia myönnetään em.
määrärahan puitteissa.
Työryhmä korosti myös tiekunnille tiedottamisen tärkeyttä. Tiekunnille
tullaan tiedottamaan ykstyisteiden avutusjärjestelmään suunnitelluista
muutoksista ja vaatimuksesta yksityistielain (560/2018) mukaisten
avustuskriteerien käyttöönotosta.
Työryhmän selvitystyö avustusten suuruuden määräytymisperiaatteiden
osalta on kesken ja työryhmä esittää kaupunginhallitukselle selvitystyön
määräajan pidentämistä kesäkuun 2021 loppuun saakka.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee yksityisteiden hoitojärjestelmän muutosten
selvittämiseen nimetyn työryhmän päätökset tiedokseen ja päättää esittää
selvityksen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Tekninen lautakunta päättää laittaa tiekuntien yksityisteiden
yksiköintiavustukset hakuun määräaikaan 2.8.2021 klo 15.00 mennessä.
Yksiköintiin myönnettävien avustusten saamisen edellytyksenä on, että
em. Yksityistielain (560/2018) mukaisten avustuskriteerien tulee täyttyä ja
avustuksen hakemisesta on tiekunnan päätös. Avustushaku koskee koko
kaupunkia. Päätöksen yksiköintiin myönnettävistä avustuksista tekee
tekninen lautakunta.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus
Rakennettu ympäristö
Yksityisteiden hoitojärjestelmän muutosten selvittämistyöryhmä

Lisätietoja antaa:

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

_____________________
KHALL 31.05.2021 § 199
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee yksityisteiden hoitojärjestelmän muutosten
selvittämiseen nimetyn työryhmän päätökset tiedokseen ja myöntää
selvitystyön määräajan pidentämisen kesäkuun 2021 loppuun saakka.
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

-

Lisätietoja antaa:

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

_____________________
KHALL 31.05.2021 § 199
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee yksityisteiden hoitojärjestelmän muutosten
selvittämiseen nimetyn työryhmän päätökset tiedokseen ja myöntää selvitystyön määräajan pidentämisen kesäkuun 2021 loppuun saakka.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

-

Lisätietoja antaa:

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

_____________________
TEKNL 03.11.2021 § 115
Tieyksiköintiavustuksen hausta ilmoitettiin Kankaanpään Seudussa
24.6.2021, 8.7.2021 ja 12.8.2021 sekä kaupungin internet-sivuilla.
Määräaikaan, 31.8.2021 klo 15.00, mennessä saapui yhteensä 11
hakemusta. 10 tiekuntaa toimitti tarvittavat liitteet määräaikaan,
30.9.2021, mennessä. Teknisen lautakunnan vuoden 2021
käyttötaloudessa on varattu 25.000 € määräraha tiekuntien
yksiköintiavustuksiin.
Hakemuksissa arvioitujen yksiköintikustannuksien yhteismäärä on
11.273,55 €. Täten arvioitu kaupungin osuus enintään 80 % avustusosuudella toteutuneista kustannuksista olisi 9.018,84 €. Avustus on päätetty
myöntää toteutuneiden kustannusten perusteella, joten avustettavat määrät saattavat poiketa arvioiduista.
Avustukset maksetaan tiekunnille hyväksyttyjen menotositteiden perusteella. Tositteet pitää toimittaa määräaikaan, 20.12.2021 klo 12.00, mennessä.
Tositteet voidaan toimittaa joko sähköisesti tai kirjallisina kaupungin kirjaamoon.
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Huomiot:
- Lähdetviidan yksityistie:
Avustushakemuksen liitteenä ei ole pöytäkirjaa tiekunnan kokouksesta.
Liitteenä on sähköpostiviesti, jonka otsikkona on "Lähdetviidantie pituus
1800 m". Viestissä on osalle tiekunnan osakkaista kerrottu avustushausta
ja pyydetty vastamaan Kyllä/ei tehdäänkö kaupungille yksiköintiavustus.
Vastauksia eikä virallista kokouspäätöstä ole. Viestissä on kerrottu, että
osaan osakkaista on oltu yhteydessä puhelimitse ja he ovat antaneet
suostumuksen. Hakemuksessa kerrotaan lisäksi, että avustusta haetaan
etukäteen. Työ toteutettaisiin avustuksen saamisen jälkeen mahdollisesti
vuoden 2022 alkupuolella. Hakemusta ei ole otettu käsittelyyn, koska se ei
täytä hakuilmoituksessa esitettyjä ehtoja.
Esityslistan liitteet:

-Yksityisteiden tieyksiköintiavustukset 2021, hakuilmoitus
-Yksityisteiden tieyksiköintiavustukset vuodelle 2021, taulukko

Valmistelijat:

Rakennusinsinööri Tapio Kallioniemi ja Kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä yksityisteiden yksiköintiavustukset
vuodelle 2021 liitteen taulukossa esitetyn mukaisesti.

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

Sofia Latvajärvi poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi eikä
osallistunut asiakohdan käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Kuntatekniikan insinööri, Antti Kangasniemi, oli kokouksessa mukana
selostamassa pykälään liittyvää asiaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Avustuksen hakijat
Rakennettu ympäristö -tulosalue

Lisätietoja antaa:

Rakennusinsinööri Tapio Kallioniemi, 044 577 2171
Kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi, 044 577 2639

_____________________
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03.11.2021

Lohikko-Knuuttilan yksityistien tiekunta /Lohikontien ja Sahanmäentien ottaminen kaupungin
tienpitoon
1370/40.403/2019
TEKNL 03.11.2021 § 116
Lohikko-Knuuttilan yksityistien tiekunta on 13.8.2021 pitämässään vuosikokouksessa päättänyt lakkauttaa Lohikontien ja Sahanmäentien tiekunnan toisena ja kolmantena tienä (yksityistielaki 63 §).
Tiekunnan mielestä kokonaisvastuu Lohikontiestä ja Sahanmäentiestä
kuuluisi kaupungille seuraavin perustein:
-Lohikontien ja Sahanmäentien tiealue on valmiiksi lohkottuna omaksi kiinteistökseen, jonka omistaa Kankaanpään kaupunki
-Kaupunki on huolehtinut Lohikontien ja Sahanmäentien tienpidosta aina ja
on mm. asfaltoinut kyseiset tiet sekä asentanut niille katuvalaistuksen
-Lohikontie on osa Kankaanpään kaupungin ylläpitämää kevyen liikenteen
väylästöä
-Ainoastaan Lohikontien kautta voidaan kulkea Semminkadulle, joka on
kaupungin omistama kaupungin kadunpidon alainen katu
-Merkittävä osa Lohikontien liikenteestä kohdistuu Semminkadun lisäksi
tien varrella sijaitsevalle kaupungin omistamalle Kyynärjärven koululle.
Tiekunnalle jää ainoastaan Lohipurontie, jonka ympärille tiekunta on alunperin perustettu. Tiekunta on lähettänyt Maanmittauslaitokselle tiekunnan
päätöksen, jossa tiekunta lakkauttaa Lohikontien ja Sahanmäentien osuuden.
Lohikontien ja Sahanmäentien tiealueet omistaa Kankaanpään kaupunki.
Tiealueet sijaitsevat asemakaava-alueen ulkopuolella, joten yksityistietä ei
voi muuttaa kaupungin kaduksi. Tiet sijaitsevat yleiskaavoitetulla alueella
(Keskustan osa-yleiskaava). Lohikontie on yleiskaavassa osoitettu liikenneväyläksi. Lohikontie ja Sahanmäentie ovat liikenteellisesti merkittäviä läpiajoteitä, jotka ovat olleet yleisessä käytössä ja olleet kaupungin hoidossa.
Kankaanpään kaupunki pitää Lohikko-Knuuttilan yksityistien tiekunnan lakkauttamispäätöstä Lohikontien ja Sahanmäentien tiekunnan toisena ja kolmantena tienä perusteltuna ja asiasta on ennakkoon neuvoteltu kaupungin
yksityisteistä vastanneen viranhaltijan kanssa.
Kankaanpään kaupunki ottaa Lohikontien ja Sahanmäentien tienpitoonsa
ja luovuttaa tiet yleiseen käyttöön. Teiden käyttöä ei rajoiteta, joten yksittäisiä tieoikeuksia ei tarvita. Päätöksellä ko. teiden kaupungin tienpidosta
vastuu siirtyy kokonaan kaupungille, kun se nykytilanteessa on jakautunut
kaupungin ja tiekunnan kesken.
Kankaanpään kaupunki lähettää päätöksen tiedoksi yksityistierekisterinpitäjälle, Maanmittauslaitokselle.
Kankaanpään kaupunki voi perustaa Lohikontielle ja Sahanmäentielle uuden tiekunnan.
Esityslistan liitteet:

-Tiekunnan kokouspöytäkirja
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- Lohikontien maanomistus
Valmistelijat kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi ja tekninen johtaja
Marja Vaajasaari
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää ottaa Lohikontien ja Sahanmäentien kaupungin tienpitoon eikä teiden käyttöä rajoiteta.
Kokouskäsittely:

Kuntatekniikan insinööri, Antti Kangasniemi, oli kokouksessa mukana
selostamassa pykälään liittyvää asiaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Lohikko-Knuuttilan yksityistien tiekunta
Maanmittauslaitos
Rakennettu ympäristö -tulosalue

Lisätietoja antaa:

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

_____________________
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06.10.2021
03.11.2021

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
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avustushakemuksen tiekunnan valmisteluun asian käsittelykohdan
mukaisesti.
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

_____________________
TEKNL 03.11.2021 § 117
Ruokosken yksityistien tiekunta on saanut ELY-keskukselta 4.10.2021
Ruokoskentien uuden sillan rakentamisen avustamisesta päätöksen.
Päätöksen mukaan valtion avustus on 75 % hankkeen hyväksytystä kustannusarviosta (200 260 euroa) eli 150 195 euroa. Hankkeen
omarahoitusosuus on 25 % eli 50 065 euroa.
Hankkeen toteuttamiseen on varattu Teknisen lautakunnan vuoden 2022
talousarvioesityksessä määräraha 25 032,50 euroa (12,5 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista). Avustus sisältää arvonlisäveroa 24 %.
Kaupungin Rakennettu ympäristö- tulosalueen viranhaltijat ovat keskustelleet Ruokosken yksityistien tiekunnan edustajan kanssa kaupungin rahoitusosuudesta. Tiekunnan edustajan mukaan, tiekunta toivoo kaupungin
osallistuvan hankkeen omarahoitukseen suuremmalla osuudella kuin tiekunta (hakemuksen mukaan 20 % hankkeen kustannuksista), mutta tiekunta on valmis toteuttamaan hankkeen, vaikka kaupungin rahoitusosuus
olisi 12,5 % hankkeen kustannuksista.
Esityslistan liitteet:

-Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Päätös 4.10.2021,
VARELY/5049/2020
Valmistelijat tekninen johtaja Marja Vaajasaari ja kuntatekniikan insinööri
Antti Kangasniemi

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, että Kankaanpään kaupunki osallistuu Ruokosken sillan rakentamishankkeen omarahoitukseen enintään 25 032,50
euron rahoitusosuudella.
Kokouskäsittely:

Kuntatekniikan insinööri, Antti Kangasniemi, oli kokouksessa mukana
selostamassa pykälään liittyvää asiaa.
Kaarle Koskela esitti, että kaupungin osuus tässä siltahankkeessa on 17,5
% koko hankkeen toteutuneista kustannuksista. Erno Haavisto kannatti
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esitystä.
Puheenjohtaja totesi tehdyn päätösesityksestä poikkeavan kannatetun
esityksen, joten asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan
äänestysesityksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne jotka kannattavat
esittelijän esitystä vastaavat nimeä huudettaessa Jaa ja ne, jotka Koskelan
esitystä vastaavat Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa
nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Alanko, Ahokangas,
Yli-Rajala) ja 6 ei-ääntä (Haavisto, Toivola, Koskela, Lahdensivu, Laurila,
Uusitalo). Puheenjohtaja totesi Koskelan esityksen tulleen hyväksytyksi
äänin 6-3.
Päätös:

Lautakunta päätti kaupungin osuuden tässä siltahankkeessa olevan 17,5%
koko hankkeen toteutuneista kustannuksista.

Täytäntöönpano:

Ruokosken yksityistien tiekunta
Rakennettu ympäristö / Muu kuntatekniikka

Lisätietoja antaa:

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

_____________________
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03.11.2021

Kuntalaisaloite /Paattikosken yksityistien valaistuksen jatkaminen
1838/40.406/2021
TEKNL 03.11.2021 § 118
Paattikoskentie 67 kiinteistön omistaja on esittänyt kaupungille, että Paattikoskentielle tulisi asentaa katuvalaistus liittymien Paattikoskentie 32 ja
Paattikoskentie 67 väliselle osuudelle eli noin 350 m:n matkalle.
VT 23:lta erkaneva Paattikoskentie on yksityistie, joka kuuluu Paattikosken
yksityistien tiekuntaan. Paattikoskentien alkupäässä on tievalaistus, joka
on Kankaanpään kaupungin omistuksessa ja ylläpidossa. Tievalaistuksen
rakentamiseen Paattikosken yksityistielle tulee saada tiekunnalta lupa.
Rakennettu ympäristö -tulosalue ei katso tarpeelliseksi eikä perustelluksi
laajentaa Paattikoskentien tievalaistusta nykyisestä laajuudestaan.
Esityslistan liitteet:

-Sähköposti, 23.9.2021
Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, että kaupunki ei katso perustelluksi
Paattikoskentien tievalaistuksen laajentamista ja että kuntalaisaloite
tievalaistuksen rakentamisesta Paattikosken yksityistielle ei edellytä
kaupungilta jatkotoimenpiteitä ja aloite on loppuunkäsitelty.
Kokouskäsittely:

Kuntatekniikan insinööri, Antti Kangasniemi, oli kokouksessa mukana
selostamassa pykälään liittyvää asiaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kuntalaisaloitteen tekijä
Paattikoskentien yksityistien tiekunta
Rakennettu ympäristö -tulosalue / Muu kuntatekniikka

Lisätietoja antaa:

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

_____________________
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03.11.2021

Honkajoen Moottorikerho Ry:n avustusanomus Pesämäen moottoriurheilukeskukseen
johtavan tien kunnossapitoon
1836/40.403/2021
TEKNL 03.11.2021 § 119
Honkajoen Moottorikerho Ry / * * * * * * * on toimittanut 21.9.2021
1.500 € avustusanomuksen Pesämäen moottoriurheilukeskukseen johtavan tien kunnostukseen. Avustusanomus esityslistan liitteenä.
Pesämäen moottoriurheilukeskus:
Pesämäen moottoriurheilukeskus on yksi Suomen merkittävimmistä moottoriurheilukeskuksista. Alueella käy vuositasolla noin 40.000 henkilöä. Kävijämäärät muodostuvat pääosin erilaisten kisojen ja ratapäivien kävijämääristä. Kisoja on vuosittain noin 6-7 kpl. Alueella käy myös viikoittain yksittäisiä ajoharjoittelijoita. Kävijämäärä on tavoitteena nostaa vuositasolla
50.000 henkilöön. Tähän pyritään alueen jatkuvalla kehittämisellä.
Vuoden 2021 kisat Pesämäessa:
8. - 9.5. MX-Liiga
22.5. Rallicrossin SM
19.6. Crosskart SM / kansallinen Rallicross
7. - 8.8. JM ELO-Games
14. - 15.8. NEZ Drifting
4. - 5.9. IAME Karting Finland
Ajoreitti moottoriurheilukeskukseen
Väyläviraston ylläpitämältä Rynkäistentieltä ajetaan moottoriurheilukeskukseen Pesämäentietä 3,1 km ja Vanha maantietä 2,4 km. Pesämäentietä
hoitaa Pesämäen yksityistien tiekunta. Vanha maantiellä ei ole tiekuntaa ja
osuutta, jonka kautta moottoriurheilukeskukseen ajetaan, hoitaa moottoriurheilukerho. Esityslistan liitteenä reittikartta.
Pesämäentien ja Vanha maantien hoito
Honkajoen kunta hoiti Pesämäen yksityistietä vuosien 1965-2015 ajan.
Tienpito lakkautettiin osana kunnanvaltuuston vuonna 2014 hyväksymää
säästöohjelmaa. Pesämäentiestä Kankaanpään kaupungin puolella kulkee
7,05 km. Tietä hoitaa nykyään Pesämäen yksityistien tiekunta. Tiekunta on
saanut Kankaanpään kaupungilta yksityistieavustusta 1.923,1 € vuodelle
2021.
Vanha maantien osuutta, jonka kautta moottoriurheilukeskukseen ajetaan,
hoitaa Honkajoen Moottorikerho Ry. Moottorikerho höylää ja suolaa tien
vuosittain noin 3 kertaa. Tie myös sorastetaan vuosittain ja tietä kastellaan
usein pölyämisen estämiseksi. Moottorikerho suolaa myös vuosittain omalla työllään/yhteistyössä Pesämäen yksityistien tiekunnan kanssa Pesämäentiestä osuuden, jonka kautta ajetaan moottoriurheilukeskukseen. Tarkempi selvitys liitteen anomuksessa. Kankaanpään kaupunki on myöntänyt
Honkajoen Moottorikerho Ry:lle vuodelle 2021 avustusta 800 € Vanha
maantien suolaukseen.
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-Avustusanomus
-Karttaliite
Valmistelija Rakennusinsinööri Tapio Kallioniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta päättää myöntää Honkajoen moottorikerho ry:lle
avustusta 1.500 € anomuksen mukaisesti. Lisäavustus vuodelle 2021 on
kertaluontoinen. Avustus maksetaan yksityisteiden yksiköintiin vuodelle
2021 varatusta määrärahasta.

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

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Avustusanomuksen esittäjä
Rakennettu ympäristö -tulosalue

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Rakennusinsinööri Tapio Kallioniemi, 044 577 2171

_____________________
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Teknisen lautakunnan vuoden 2021 investointien työohjelman muutokset
86/03.030/2013
TEKNL 25.01.2021 § 11
Yhteisvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2020 § 39 vuoden 2021 talousarvion
ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman.
Talousarvion investointiosassa on esitetty investointihankkeet. Talousarvion sitovuuspäätöksen mukaisesti määrärahan sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen ts. menojen ja tulojen erotus eli nettomeno on valtuustoon nähden sitova hankeryhmittäin.
Tekninen lautakunta päättää investointikohteiden määrärahojen käytöstä
hyväksymällä vuosittain työohjelman. Rakennettu ympäristö -tulosalue on
laatinut esityksen vuoden 2021 työohjelmaksi.
Teknisen lautakunnan investoinnit hankkeittain TA 2021
Investointikohde
Kustannuspaikka / Kohteen nimi
16491001 Talonrakennus
16410006
Yhteislyseo
16410007
Taidekoulu
16410008
Peruspalvelukeskus Tapala
16410009
Kirjasto
16410011
Liikuntakeskus
16410013
Tilapalvelun pienet kohteet
16410014
Yhteiskoulu Honkajoki
16410015
Päiväkoti Petäjäinen
16493001 Kunnallistekniikka
16430001
Liikenneväylät
16430002
Katuvalaistus
16430003
Puistot ja muut yleiset alueet
16430005
Hulevesijärjestelmä
16498001 Vesihuoltolaitos
16480001
Vesihuoltoverkostot
16480004
Vesilaitoksen rakenteet ja laitteet
16480005
Viemärilaitoksen pumppaamot ja puhdistamot
Esityslistan liitteet:

Nettomeno, €
7 024 000
80 000
60 000
2 500 000
20 000
3 464 000
220 000
650 000
30 000
390 000
478 000
-240 000
40 000
112 000
628 000
252 000
90 000
286 000

- Vuoden 2021 kunnallistekniikan ja vesihuoltolaitoksen investointien
työohjelma
- Tilapalvelun pienet investoinnit
Valmistelijat tekninen johtaja Marja Vaajasaari ja tilapalvelupäällikkö Pentti
Saloniemi

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2021 investointien työohjelman.
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Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
_____________________
TEKNL 21.06.2021 § 72
Tekninen lautakunta on hyväksynyt investointikohteiden vuoden 2021 työohjelman 25.1.2020 § 11.
Rakennettu ympäristö -tulosalue / Tilapalvelut on laatinut tarkistetun
työohjelman Tilapalvelun pienien kohteiden osalta vuodelle 2021. Esitys
työohjelman muutoksesta on liitteenä.
Rakennettu ympäristö -tulosalue / Tilapalvelut esittää vuoden 2021
työohjelmaan tehtäväksi seuraavan lisäyksen, joka ei edellytä
kaupunginvaltuuston myöntämään määrärahaan muutoksia:
Tilapalvelun pienet kohteet:
- Honkajoen päiväkodin muutostyöt. Kustannusarvio 11 000 euroa.
Esityslistan liitteet:

Päivitetty työohjelma / Tilapalvelun pienet kohteet
Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn päivitetyn työohjelman vuoden
2021 teknisen lautakunnan investointien työohjelmaan tilapalveluiden
pienien kohteiden osalta.

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

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Rakennettu ympäristö -tulosalue / Tilapalvelut
Talouspalvelut

Lisätietoja antaa:

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

_____________________
TEKNL 01.09.2021 § 84
Tekninen lautakunta on hyväksynyt investointikohteiden vuoden 2021
työohjelman 25.1.2020 § 11 ja työohjelman muutoksen 21.06.2021 § 72
Tilapalveluiden pienten kohteiden osalta.
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Rakennettu ympäristö -tulosalue esittää tehtäväksi seuraavat muutokset
/lisäykset kunnallistekniikan investointikohteisiin (16493001) ja hankkeisiin
vuodelle 2021:
Investointikohteelle Muu kuntatekniikka lisätään hanke:
- Ruoko-ojan säännöstelypadon säätöventtiilien uusiminen

Rakennettu ympäristö -tulosalue esittää tehtäväksi seuraavat muutokset
/lisäykset vesihuoltolaitoksen investointikohteisiin (16498001) ja
hankkeisiin vuodelle 2021:
Investointikohteeseen vesi- ja jätevesiverkostot tehdään seuraavat
lisäykset/ muutokset:
- Myllykulman jätevesiviemäröinti, rakentaminen siirretään vuodelle 2022
- lisätään Niinisalon runkovesijohdon saneeraussuunnittelu ja
saneeraustoimenpiteiden toteutuksen aloittaminen. Vesijohtoveden laatu
ei nykytilanteessa kaikilta osin täytä talousveden laatuvaatimuksia
Viemärilaitoksen pumppaamot ja puhdistamot investointikohteelle lisätään
seuraavat hankkeet:
- Keskusjätevedenpuhdistamon kemikaalialtaan pinnoitus
- Honkajoen jätevedenpuhdistamon valvomo- ja sosiaalitilarakennus
Työohjelmaan tehdyt tarkistukset ja lisäykset johtuvat hankkeiden
priorisoinnista niiden kiireellisyyden vuoksi ja osittain kustannusarvioiden
tarkentumisesta. Kaikkien toimenpiteiden tarpeellisuus ei ole ollut tiedossa
talousarvion ja työohjelman laadintavaiheessa.
Esitetyt työohjelman muutokset eivät edellytä muutoksia
kaupunginvaltuuston myöntämiin määrärahoihin.
Muutettu työohjelma esitellään kokouksessa.
Pöytäkirjan liitteet:

-päivitetty investointien käyttösuunnitelma, 1.9.2021
Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyt muutokset vuoden 2021 teknisen
lautakunnan investointien työohjelmaan kunnallistekniikan ja
vesihuoltolaitoksen investointikohteiden osalta.
Kokouskäsittely:

Tekninen johtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavasti:
Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyt muutokset vuoden 2021 teknisen
lautakunnan investointien työohjelmaan kunnallistekniikan ja
vesihuoltolaitoksen investointikohteiden osalta, asiakohdassa mainittujen
hankkeiden lisäksi lisätään vesihuoltolaitoksen investointikohteisiin
Hämeenkankaan vedenottamon I-vaiheen toteutussuunnittelu ja II-vaiheen
yleissuunnitelman laatiminen. Päivitetty työohjelma lisätään pöytäkirjan
liitteeksi.

Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
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Rakennettu ympäristö -tulosalue
Talouspalvelut

Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 5772619
_____________________
TEKNL 03.11.2021 § 120
Tekninen lautakunta on hyväksynyt investointikohteiden vuoden 2021 työohjelman 25.01.2021 §11 ja työohjelman muutokset 21.06.2021 §72 sekä
01.09.2021 §84.
Rakennettu ympäristö -tulosalue / Tilapalvelut on laatinut tarkistetun työohjelman Tilapalvelun pienien investointien osalta vuodelle 2021. Esitys työohjelman muutoksista on liitteenä. Muutokset eivät edellytä muutoksia
kaupunginvaltuuston myöntämään määrärahaan.
Esityslistan liitteet:

-Päivitetty työohjelma / Tilapalvelun pienet kohteet, 27.10.2021
Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyt muutokset vuoden 2021 teknisen
lautakunnan investointien työohjelmaan tilapalvelun pienien investointikohteiden osalta.

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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Varhaiskasvatuksen toimitilat
1801/40.402/2021
TEKNL 01.09.2021 § 87
Rakennettu ympäristö -tulosalue / Tilapalvelut on teettänyt selvityksiä
Torikadun päiväkodin ja Lyseon päiväkodin kunnosta. Selvitykset on
käynnistetty kohteiden käyttäjien ilmoittamien sisäilmahavaintojen
perusteella.
Lyseon päiväkodin toiminta on alkanut vuonna 2017, jolloin lukion tarve
osalle tiloista väheni ja vapaaksi jääneet tilat muutettiin päiväkodin
käyttöön. Lyseon päiväkodin tiloista on syksystä 2020 lähtien tullut
ilmoituksia sisäilman laadusta. Lyseon päiväkodin tiloihin on teetetty
konsultilla sisäilma- ja rakennetekninen kuntotutkimus, jonka havaintojen
perusteella on tiloihin suoritettu korjauksia kevään ja kesän 2021 aikana.
Lyseon päiväkoti toimi keväällä 2021 jonkin aikaa väistötiloissa Päiväkoti
Petäjäisen yhteydessä hyödyntäen perhepäivähoitajien varahoitoryhmää ja
liikuntasalia. Lyseon päiväkodilla tehdyt korjaustoimenpiteet eivät ole
kuitenkaan tuottaneet haluttua lopputulosta, vaan oireilu on jatkunut
syksyllä 2021 päiväkotitoiminnan käynnistyttyä.
Lyseon päiväkoti on hallinnollisesti osa Torikadun päiväkotia ja myös
Torikadun päiväkodilta on tullut ilmoituksia heikentyneestä sisäilmasta
loppuvuodesta 2020 lähtien. Torikadun päiväkotiin on teetetty konsultilla
rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus, jonka perusteella voidaan
todeta, että rakennuksessa on useita mahdollisesti sisäilmaan vaikuttavia
ongelmakohtia. Ongelmien poistaminen vaatii osin peruskorjaustasoisia
toimenpiteitä.
Molemmat kohteet ovat olleet myös kaupungin sisäilmastotyöryhmässä
esillä. Varhaiskasvatuksen toimitilojen, Torikadun päiväkodin ja Lyseon
päiväkodin, sisäilmatilanteiden osalta on käyty keskusteluja
virkamiesryhmällä ja mukana keskusteluissa on ollut työsuojelun
edustajat.
Ryhmä esittää, että tutkimusten ja aistittujen oireiden perusteella
molempien päiväkotiryhmien toiminta tulee siirtää mahdollisimman
nopealla aikataululla terveysturvallisiin tiloihin.
Kahden päiväkotiryhmän käyttöön soveltuvia tiloja ei ole vapaana vaan
nopean tilatarpeen ratkaisu tulisi tehdä investoimalla tilaelementteihin tai
vuokraamalla tilaelementtejä, joissa kaupunki järjestäisi
varhaiskasvatuspalvelut. Vaihtoehtona tilaratkaisuun voisi olla myös
yksityisten palveluntuottajien tilojen käyttö, mutta tämä ratkaisu vaikuttaisi
koko varhaiskasvatuksen toimintaan ja todennäköisesti tilaratkaisua
jouduttaisiin odottamaan pidempään.
Tilaelementtien saatavuutta ja vuokrauskustannuksia on alustavasti
selvitetty tilapalveluiden toimesta ja vuokrattavia tilaelementtejä on
nykytilanteessa saatavilla kohtalaisesti. Kustannukset 2 ryhmäisen
päiväkotirakennuksen vuokran osalta ovat n. 70 000 - 90 000 euroa/vuosi
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10 vuoden vuokra-ajalla. Lisäksi tilaaja hankkii tarvittavat liittymät ja
perustukset. Perustamiskustannukset ovat arviolta 40 000 - 70 000 euroa
riippuen tilaelementtitoimittajan vaatimuksista ja sijoituspaikasta.
Päiväkodin tilaelementit voisivat sijoittua yhteislyseon piha-alueelle, jolloin
voidaan hyödyntää olemassa oleva leikkipiha ja yhteislyseon liikuntasali
sekä jakelukeittiö. Tällöin leikkipihan perustamisesta ei tulisi kustannuksia
ja tilatarve olisi maltillinen.
Esityslistan liitteet:

-Torikadun päiväkodin rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus,
26.8.2021
Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että päiväkotitilat 2
ryhmäiselle päiväkodille vuokrataan 10 vuoden vuokra-ajalla ja hankinta
kilpailutetaan. Vuokrattavat päiväkotitilat sijoitetaan Yhteislyseon
piha-alueen "alapihalle". Tekninen lautakunta esittää lisäksi vuodelle 2021
lisämäärärahaa 70 000 euroa perustustöiden toteuttamiseen.

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

Tekninen johtaja muutti päätösehdotustaan:
Tekninen lautakuna päättää lähettää asian tiedoksi sekä päättää palauttaa
asian uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

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

_____________________
TEKNL 03.11.2021 § 121
Varhaiskasvatuksen tilatarvetta on käsitelty varhaiskasvatuksen palveluverkkotyöryhmän kokouksissa ja tilatarve on ratkaistu hyödyntämällä kaupungin omistamia, olemassa olevia varhaiskasvatuksen toimitiloja. Tarvetta vuokrattaville tiloille ei tällä hetkellä ole.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta merkitsee tilanteen tiedokseen.

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

Ehdotus hyväksyttiin.
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Täytäntöönpano:

Rakennettu Ympäristö -tulosalue / Tilapalvelut

Lisätietoja antaa:

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

_____________________
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Kaupungin omistaman, kiinteistöllä 214-1-20-1 sijaitsevan, rakennuksen purkaminen
(Torikadun päiväkoti)
1801/40.402/2021
TEKNL 03.11.2021 § 122
Kankaanpään kaupunki omistaa välttävässä kunnossa olevan päiväkotirakennuksen osoitteessa Jämintie 2A; 38700 Kankaanpää. Rakennuksen
käyttö on päättynyt lokakuussa 2021.
Alue on määritelty asemakaavassa merkinnällä K-17 (Liike- ja toimistorakennusten korttelialue).
Rakennukseen on teetetty kuntotutkimus ja tutkimustulosten perusteella
voidaan todeta, että rakennukseen ei ole ilman merkittäviä korjauksia sijoitettavissa kaupungin ydintoimintoja.
Rakennettu ympäristö -tulosalue esittää kaupungin omistaman, kiinteistöllä
214-1-20-1 (Torikadun päiväkoti) sijaitsevan rakennuksen purkamista.
Tyhjänä olevassa rakennuksessa on tällä hetkellä lämmöt päällä, mutta
purkupäätöksen jälkeen lämmöt voitaisiin katkaista, jolloin saataisiin
välitön säästö ylläpitokustannusten osalta.
Rakennuksen purkutyöt tulee toteuttaa jätelainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaisesti lajittelevana purkuna sekä purkujätteet toimittaa
asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen.
Kiinteistön alue maisemoidaan purkutöiden jälkeen puistotasoiseksi viheralueeksi odottamaan alueen tulevaa käyttöä.
Esityslistan liitteet:

-Kartta purettavan rakennuksen sijainnista.
Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
myöntää luvan kiinteistöllä 214-1-20-1 (Torikadun päiväkoti) sijaitsevan rakennuksen purkamiseen ja valtuuttaa Rakennettu ympäristö -tulosalueen
hakemaan rakennukselle purkuluvan rakennusvalvontaviranomaiselta.

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

Lautakunnalle tuotiin tiedoksi kohteen tasearvo (88 613,11 euroa), joka on
kirjattava alas tulosvaikutteisesti vuonna 2021 sekä kohteen
purkamiskustannukset n. 30 000 - 40 000 euroa, jolle on määrärahavaraus
vuoden 2022 talousarvioon.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Lisätietoja antaa:
_____________________
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Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi, 044 577 2620
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Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite / Jäteveden tutkimus huumausaineiden osalta
1736/40.407/2021
Yvalt 31.05.2021 § 38
Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Esitämme, että Kankaanpään kaupunki selvittää jäteveden tutkimuksella
huumeiden käytön tilaa Kankaanpäässä ja tekee pitkäkestoista seurantaa
huumeiden käytön suhteen. Jätevesitutkimuksilla saadaan riippumatonta
tietoa jätevesiverkoston alueella tapahtuvasta huumeiden käytöstä lähes
reaaliaikaisesti. Tämä mahdollistaa huumetilanteessa tapahtuvien keskeisten muutosten varhaisen tunnistamisen ja sen että niihin voidaan reagoida
ajoissa.
THL tekee ja on tehnyt seurantaa suurimmassa kaupungeissa ja esitämme, että Kankaanpään kaupunki yhdessä Posan kanssa selvittää THL:ltä
tutkimusmenetelmistä sekä sen voisiko Kankaanpää liittyä seurattavien
kaupunkien joukkoon. Mikäli Kankaanpää ei voisi liittyä seurattaviin kaupunkeihin, tulisi siitä huolimatta tehdä nykytilan kartoitus ja seuranta."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________
KHALL 28.06.2021 § 266
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen Vesihuoltolaitos -palvelukokonaisuuden valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Vesihuoltolaitos -palvelukokonaisuus

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
TEKNL 03.11.2021 § 123
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tutkinut huumeiden käytön alueellista esiintyvyyttä ja siinä tapahtuvia muutoksia vuodesta 2012 lähtien
jätevesianalyysein eri puolilla Suomea. Vesihuoltolaitos on ollut yhteydes-
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sä THL:n oikeuskemian yksikön päällikköön, * * * * * * * * *, joka vastasi
sähköpostissa tiedusteluun seuraavasti (15.9.2021):
"Seuraava laaja kansallinen seurantatutkimus tehdään lähtökohtaisesti
vuonna 2022 aiempien parillisten vuosien tapaan. Kaupunkeja ei ole varsinaisesti vielä lukkoon lyöty vuodelle 2022, mutta tarkoituksenmukaista pitkäaikaisseurannassa on, että ”vanhat puhdistamot” ovat mukana. Ainakaan toistaiseksi emme ole erikseen analyysikustannuksia veloittaneet.
Emme etsi aktiivisesti lisäpuhdistamoja/kaupunkeja, koska seuranta on jo
nykyisin kansallisesti hyvin kattava (n. 60 % väestöstä). Kriteereinä on ollut, että puhdistamon toiminta-alueella on yli 15000 asukasta ja puhdistamolla on edustava näytteenotto (24 h kokoomanäytteet tulevasta mieluiten
virtaamaperusteisesti). Jos kriteerit täyttyvät, olemme pyrkineet toistaiseksi
ottamaan halukkaat mukaan. 10000 asukasta puhdistamon piirissä on ehdoton minimi, jota voitaisiin ajatella."
Kankaanpään keskusjätevedenpuhdistamon viemäröinnin piirissä olevien
henkilöiden tarkkaa määrää ei ole laskettu, mutta puhdistamolle tulee jätevedet 2305 liittymästä. Asuntokuntien keskikoko on noin kaksi henkilöä.
Vaikka liittyjien määrä laskettaisiin kolmella hengellä ja lisätään 1500 varusmiestä Niinisalon varuskunnasta, jää Kankaanpään puhdistamo kooltaan alle THL:n määrittämän minimirajan osallistumiselle.
Seuraavassa vaiheessa vesihuoltolaitos selvittää mahdollisuudet ja resurssivaatimukset omatoimiseen nykytilan kartoitukseen ja seurantaan (analyysejä tekevät laboratoriot, analyysien hinta, näytteenottoon liittyvät mahdolliset erityisvaatimukset, tulosten tulkintaan liittyvät asiat ym.).
Kun vesihuoltolaitos on saanut laadittua selvityksen tarvittavista tutkimuksista ja niiden kustannuksista, voidaan päättää onko tutkimuksen toteuttaminen kaupungin omana tutkimushankkeena kustannukset huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Tutkimushankkeeseen ei ole varattu määrärahaa teknisen lautakunnan vuoden 2022 talousarvioesityksessä.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö Esa Melin

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta päättää, että vesihuoltolaitos selvittää päätöksentekoa varten resurssivaatimukset ja mahdollisuudet omatoimiseen huumausaineiden käytön kartoitukseen Kankaanpään jätevedestä, koska Kankaanpää on kooltaan liian pieni tullakseen osaksi THL:n valtakunnallista huumausaineiden jätevesitutkimusta. Tekninen lautakunta päättää lähettää
aloitteen valmistelutilanteen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen
Kokouskäsittely:

Tekninen johtaja muutti ehdotustaan siten, että tekninen lautakunta
päättää ettei aloite aiheuta jatkotoimenpiteitä, koska Kankaanpää on
kooltaan liian pieni tullakseen osaksi THL:n valtakunnallista huumausaineiden jätevesitutkimusta. Tekninen lautakunta päättää esittää
kaupunginhallitukselle, että aloite on loppuunkäsitelty.
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Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Rakennettu ympäristö -tulosalue/ Vesihuoltolaitos
Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Vesihuoltopäällikkö Esa Melin, 044 577 2650
_____________________
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Toimeksiantosopimus Kiertoa Oy/Kiertonet.fi
1866/03.037/2021
TEKNL 03.11.2021 § 124
Kiertoa Oy on laatinut sopimusluonnoksen, jonka sisältönä on sopia Kiertoa Oy:n (”Palveluntuottaja”) tuottaman ja ylläpitämän Kiertonet.fi -verkkohuutokauppapalvelun (”Palvelu”) käytöstä ja ehdoista Asiakkaan ja Kiertoa
Oy:n välillä.
Kankaanpään kaupunki on käyttänyt Kiertoa Oy:n ylläpitämää Kiertonet.fi
-verkkohuutokauppapalvelua poistettavan irtaimiston huutokauppaamiseen
vuodesta 2018 lähtien.
Toimeksiantosopimuksen hyväksyessään kaupunki saa veloituksetta käyttöön kalustonjakopalvelun, jonka kautta kaupunki pystyy ilmoittamaan kaupungin tulosalueiden välillä mahdollisesti poistettavasta irtaimistosta. Irtaimisto, jota ei kyetä hyödyntämään kalustonjakopalvelun kautta, siirretään
huutokaupattavaksi Kiertonet.fi -palveluun.
Sopimus on voimassa toistaiseksi siitä hetkestä, kun molemmat osapuolet
ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus on päätettävissä yhden kuukauden irtisanomisajalla.
Esityslistan liitteet:

-Toimeksiantosopimuksen luonnos liitteineen
Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta päättää solmia Kiertoa Oy:n kanssa toimeksiantosopimuksen ja hyväksyy esityslistan liitteenä olevan sopimusluonnoksen.

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

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus
Kiertoa Oy

Lisätietoja antaa:

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

_____________________
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Talousarvion seuranta 1.1. - 30.9.2021 / Tekninen lautakunta
1476/03.030/2020
TEKNL 03.11.2021 § 125
Teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvio on toteutunut ajalla 1.1. 30.9.2021 seuraavasti:
Käyttötalous: tulosalueet
Tulosalue
Pelastustoimi
Toimintakulut
Toimintakate
Hallinto, tekninen ltk
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut
Toimintakate
Kadut ja yleiset alueet
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Hulevedet
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Muu kuntatekniikka
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Tilapalvelut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vesihuoltolaitos
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut
Toimintakate
TEKNL YHTEENSÄ
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut
Toimintakate

TA 2021 / toimintakate €

Toteutunut €

Tot %

-1 412 110
-1 412 110

-1 054 093
-1 054 093

74,65
74,65

81 957
71 000
-651 342
-498 385

32 726
0
-404 122
-371 397

39,93
0,00
62,04
74,52

59 392
-1 265 181
-1 205 789

72 070
-892 593
-820 523

121,35
70,55
68,05

0
-24 100
-24 100

672
-19 094
-18 422

0,00
79,23
76,44

13 000
-222 503
-209 503

7 909
-151 840
-143 931

60,84
68,24
68,70

4 031 749
-4 116 192
-84 443

3 054 499
-2 859 208
195 291

75,76
69,46
-231,27

3 048 999
15 000
-1 523 129
1 540 870

2 276 111
0
-1 043 112
1 232 999

74,65
0,00
68,48
80,02

7 235 097
86 000
-9 214 558
-1 893 461

5 443 986
0
-6 424 061
-980 075

75,24
0
69,72
51,76
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Kustannusten toteutuessa tasaisesti vuoden aikana toteutuma olisi syyskuun lopussa 75 %.
Investoinnit:
Hanke
16410013 Tilapalvelun pienet kohteet
16430001 Liikenneväylät
16430002 Katuvalaistus
16430003 Puistot ja muut yleiset alueet
16430004 Muu yhdyskuntatekniikka
16430005 Hulevesijärjestelmä
16480001 Vesi- ja jätevesihuoltoverkostot
16480002 Hämeenkankaan vedenottamo
16480004 Vesilaitoksen rakenteet ja laitteet
16480005 Viemärilaitoksen pumpp. ja puhd.
16410008 Tapalan peruspalvelukeskus
16410014 Yhteiskoulu Honkajoki
16410011 Liikuntakeskus
16410015 Päiväkoti Petäjäinen
16410009 Kirjasto
16410007 Taidekoulu
16410006 Yhteislyseo

Esityslistan liitteet:

TA 2021 +
Toteutunut €
muutos netto €
-220 000
-503 516
240 000
-40 000
-25 000
-61 484
-228 500
-19 500
-188 000
-192 000
-2 500 000
-650 000
-3 464 000
-30 000
-20 000
-60 000
-80 000

Tot%

-155 836 70,83
-425 092 84,42
0
0,00
-25 751 64,38
-25 519 102,08
-42 101 68,47
-151 394 66,26
-49
0,25
-9 343
4,97
-144 696 75,36
-1 957 677 78,31
-402 337 61,90
-1 650 208 47,64
0
0,00
0
0,00
-1 967
3,28
-85 936 107,42

-Toteumaraportti ajalta 1.1. - 30.9.2021 käyttötalous
-Toteumaraportti ajalta 1.1. - 30.9.2021 investoinnit
Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen vuoden 2021 talousarvion toteutuman ajalla 1.1. - 30.9.2021.

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

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus
Esimiehet / Rakennettu ympäristö -tulosalue

Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
_____________________
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Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset
TEKNL 03.11.2021 § 126
Tekniselle lautakunnalle on lähetetty seuraavat pöytäkirjojen jäljennökset:
1.

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ajalta
30.9.2021 - 27.10.2021

2.

Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja:
- 25.8.2021 Hongon päiväkoti IV muutos 2021, urakoitsija LVI-Halli S.
Peltomäki Oy
- 25.8.2021 Hongon päiväkoti aitaurakka 2021, urakoitsija Hamiland OÜ

Esityslistan liitteet:

-Luettelo teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajalta
30.9.2021 - 27.10.2021.
Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

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

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

Ehdotus hyväksyttiin.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 127

9/2021

250

03.11.2021

Ilmoitusasiat
TEKNL 03.11.2021 § 127
1.

Kaupunginhallitus 04.10.2021
-§ 361 hyväksyi valmistelijan ehdotuksen ’Hankintapäätös sähköenergian
hankinnasta ajalle 1.1.2022-31.12.2024’ sähköenergian toimittajaksi Parikkalan Valo Oy:n.
Kaupunginhallitus 18.10.2021
-§ 378 hyväksyi valmistelijan ehdotuksen, että Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen tulevien vaiheiden hankesuunnitelman laatiminen käynnistetään Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän toiminnallisen tarveselvityksen pohjalta.
-§ 385 hyväksyi valmistelijan ehdotuksen edelleen jättää asia pöydälle
’Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2022 aluevaaleja varten’.
-§ 386 hyväksyi valmistelijan ehdotuksen ’Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite/ Venesjärven kylässä sijaitseva Venesjärventien ja Venestien
risteysalue liikenteellisesti turvalliseksi’ merkitä aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta
annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

2.

Urakkasopimukset:
-7.9.2021 Kankaanpään kaupungin jäteveden keskuspuhdistamon ilmanvaihtokoneen uusiminen, urakoitsija LVI-Halli S. Peltomäki Oy.
-20.10.2021 Vihteljärven koulun lämmitysverkoston perussäätö 2021, urakoitsija KHS LVI-Palvelu Oy.

3.

KVVY Tutkimus Oy
-Raportti jätevedenpuhdistamon tarkkailusta 9/2021 /21.10.2021 (Kankaanpään jvp) liitteenä.
-Kankaanpään jvp tarkkailujakso 1.7.2021-30.9.2021 jaksoraportti
21.10.2021
-Testausseloste 11.10.2021 ajalta 30.9.2021 otetuista vesinäytteistä (KANKA) Vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä (Sosiaali -ja terveysministeriön asetus 1352/2015).

4.

Hinnanmuutosilmoitukset:
-27.9.2021 Kone Hissit Oy hinnat nousevat 6,4 % suppean materiaalikattavuuden sopimuksille ja 8,7 % laajan materiaalikattavuuden sopimuksille
1.1.2022 alkaen.
-30.9.2021 Loiston Oy Ltd hinnat nousevat 1.8 % 1.1.2022 alkaen.
-30.9.2021 Rakennustieto Oy hinnat nousevat 5 % 1.1.2022 alkaen.

5.

Satakunnan pelastuslaitoksen kuntalaskutuksen muutosilmoitus
28.10.2021:
-Positiivisen taloustilanteen johdosta pelastuslaitoksen johtokunta päätti
26.10.2021 pidetyssä kokouksessa muuttaa kuntalaskutusta niin, että
marraskuun kuntalaskutusta pienennetään 600 000 euroa. Joulukuun kuntalaskutuksen määrä arvioidaan taloustilanteen perusteella, mutta tämän
hetken arvion mukaan kuntalaskutusta pienennetään myös joulukuussa
noin 600 000 euroa. Kuntalaskutuksen muutos kohdistuu asukaslukuperusteiseen maksuosuuteen.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Esityslistan liitteet:

PÖYTÄKIRJA

9/2021

-Raportti jätevedenpuhdistamon tarkkailusta 9/2021, 21.10.2021
-Satakunnan pelastuslaitoksen kuntalaskutuksen muutosilmoitus,
28.10.2021
Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja tyytyy tehtyihin
päätöksiin.

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

Ehdotus hyväksyttiin.
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Ajankohtaiset asiat
TEKNL 03.11.2021 § 128

Päätös:
Tekninen johtaja selosti ajankohtaisia asioita.
_____________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kankaanpään kaupunki
Tekninen lautakunta
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Liite pöytäkirjaan
Kokouspäivämäärä

Pykälät

3.11.2021

112-128

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 112, 113, 114, 122, 123, 125, 126, 127, 128
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 § / muu lainsäädäntö).
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite

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 5.11.2021 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

