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Kokousaika: 28.05.2019   kel lo 17.00 – 20.11 
Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n kokoushuone 
Saapuvilla  olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 

 X Pelkonen Teemu puheenjohtaja  Korpi Heli  
X Rahkonen Pirjo varapuheenjohtaja  Päivärinta Markus  
X Känsälä Pasi  Ruuttula Merja  
X Tölli Lea K.  Jokitalo Petri  
X Luomala Elisa (9, 12-14 §)  Timlin Sulo  
- Pärkkä Annu     x Haikara Hanna  
X Sipilä Ari  Myllyoja Jarkko 
 

Muut  saapuvilla  olleet: X Hankonen Paavo  tekninen johtaja  
x Hannula Ahti  kunnanhallituksen edustaja  
- Honkala Kari  kunnanhallituksen edustaja   
- Rauhala Rami  kunnanhallituksen puheenjohtaja  
- Ranto Mauno  kunnanjohtaja  
- Kangasoja Eija  palvelujohtaja, Ylivieskan kaupunki (ostopalvelu)  
- Kivioja Jarkko                          rakennusmestari  
  

 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kaikki asiat käsiteltiin varsinaisessa kokouksessa. 

Käsitellyt asiat: Pykälät:  9  14  Sivut:  1    11 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Haikara ja Pasi Känsälä. 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

 
 
Teemu Pelkonen  Paavo Hankonen 
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

Pöytäkirjan  tarkastus: 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun  
mukaiseksi. 
 

 
Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ___.___.2019 
 
 
Hanna Haikara  Pasi Känsälä 

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina6.6.2019. 

 

Katja Säily 
palvelusihteeri 
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Aika: 28.05.2019 kello 17.00 
Paikka: Kunnantalo, kh:n kokoushuone 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 
 

Käsiteltävät asiat:  
 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 
§    Sivu 

Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt. 
 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon torstaina6.6.2019. 
 
 
Teemu Pelkonen  Paavo Hankonen 
puheenjohtaja, mtty  tekninen johtaja 
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JUOLUKKATIEN JA MARJATIEN JK/PP  KATURAKENTAMISEN URAKOITSIJAN VALINTA 
 

Tekninen ltk 28.05.2019 § 9 
 
Tekninen toimisto on pyytänyt tarjoukset Juolukkatien jatkamisen ja Marjatien jk/pp:n rakennusura-
koista. Urakkatarjouspyynnöt julkaistiin julkistenhankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hil-
massa 7.5.2019. Tarjousten jättöaika oli 23.5.2019 klo 12.00. 
Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää kesäkuussa. 
 
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät: 
 
1. Takanen Mr Oy  
2. Kuljetuspolar Oy  

  
Tarjousten avaamismuistio on liitteenä. Halvimman tarjouksen antoi Takanen Mr Oy, jonka tar-
joushinta oli 147 090,53 €. 
 
Tarjouspyynnössä urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. 
 
Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta päättää valita urakoitsijaksi Takanen MR Oy:n. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Hankonen puh 044 4883 262 ja sp. paavo.hankonen@sievi.fi 
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AVUSTUSHAKEMUS YKSITYISTIEN PERUSPARANTAMISEEN 
 

Tekninen lautakunta 19.06.2018 § 24 
 
Kiiskilä-Jokikylä yksityistien tiekunta on jättänyt avustushakemuksen  yksityistien perusparantami-
seen. Perusparannettavan tienosan pituus on 3910 metriä. 
Suunnitelman mukaisten korjaustöiden kokonaiskustannusarvio on 88 800 €. Tiekunta hakee 
hankkeeseen kunnalta avustusta 30 %, eli 26 640 €. Tiekunnan osuudeksi korjauskustannuksista 
jäisi silloin 14 %, eli 12 432 €. 
Yksityisteiden perusparannushankkeisiin ei ole varattu määrärahaa. Määrärahavaraus yksityisteille 
vuosittain on vuotuinen kunnossapitoavustus. Kiiskilä-Jokikylä yksityistien tiekunta on laatinut pe-
rusparannussuunnitelman Kiiskilän puolipään tien peruskorjaukseen, jolla osuudella on pysyvää 
asutusta. Kyseisellä tieosuudella on kaksi kunnostettavaa siltaa.  
 
Tiekunta on saanut ELY-keskukselta avustuspäätöksen 56 %:n kustannuksista eli 49 728 €. Avus-
tuspäätöksen kohteena oleva Kiiskilä-Jokikylä yksityistie on yksityistielain (358/1962) mukaan val-
tionavustuskelpoinen pysyvän asutuksen pääsytie. ELY-keskuksen avustus ei edellytä kuntarahoi-
tusosuutta. 
Mikäli avustus myönnetään tiekunnalle haetun suuruisena, on lisämäärärahan tarve teknisen lau-
takunnan yksityistieavustusten osalta 26 640 €. 
 
Kunnalla on ollut käytäntö (kh 135 § 1.9.2003), että kunta on osallistunut valtion avustusta saanei-
den yksityisteiden perusparannushankkeisiin.   Kunnan avustus on ollut 50  %  tiekunnan omavas-
tuuosuudesta. Tiekunnan omavastuuosuus on 39 072 €, jolloin 50 % kunnan avustusosuus olisi 
19 536 €. 
Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa ko. tarkoitukseen. 
 
Avustusanomus on oheismateriaalina. 
 
Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää myöntää Kiiskilä – Jokikylä yksi-
tyistiekunnalle avustusta 50 % omavastuuosuudesta korkeintaan 19 536 € mikäli hanke saa valtiol-
ta avustusta ja kunnanhallitus ja edelleen valtuusto myöntävät määrärahan ko. tarkoitukseen. 
 
Jäsen Elisa Luomala jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 
 
Teknisen johtajan uusi päätösesitys kokouksessa: Lautakunta päättää siirtää avustuksen käsit-
telyn vuoden 2019 talousarvion käsittelyn yhteyteen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Tekninen lautakunta 28.5.2019 § 10   
 
Kuluvan vuoden 2019 talousarviossa on 20 000,00 euron määräraha varaus Jokikylä – Kiiskilä yk-
sityistien perusparantamiseen.  
Tiekunnan puheenjohtaja on esittänyt avustuksen maksamista kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 
olisi 50 %, joka maksetaan heti ja syksyllä töiden valmistuttua loppuerä 50 %.  
Tieisännöitsijä on toimittanut laskelman toteutuneista kustannuksista 7.5.2019 mennessä.  Kus-
tannukset ovat 83 838,37 euroa. Arvio tulevista kustannuksista on n. 12 000,00 euroa. 
 
Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta päättää maksaa tien perusparantamisen avustuksen 
esityksen mukaisesti kahdessa 10 000,00 euron erässä. 
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Jäsen Elisa Luomala ilmoitti esteellisyydestään asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän asi-
an käsittelyn ajaksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Hankonen puh. 044 4883 262, sp. paavo.hankonen@sievi.fi 
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YKSITYISTIE AVUSTUKSET VUODELLA 2019 
 

Teknltk 28.05.2019 11 
 
Valtuusto on hyväksynyt 38.000 euron määrärahan vuodelle 2019 jaettavaksi yksityisteiden kun-
nossapitoavustuksina. 
 
Teknisessä toimistossa on valmisteltu esitys jaettavista avustuksista. 
 
Kohteet on jaettu kahteen eri ryhmään:  
 
 Yli 300 metriä pitkät yksityistiet  
 Erityisperustein maksettavat tiet alle 300 metriä  

 
Avustus on jaettu kaikille avustusta hakeneille yksityisteille tiemetrien perusteella.  
 
Avustuksen maksamisen ehtona on ollut, että: 
 
 tiekunta/tieseura on ilmoittanut tiedot: 
  puheenjohtajasta tai asioiden hoitajan yhteystiedot 
 avustettavan tien metrimäärästä  
 tiekunnalla/tieseuralla tulee olla oma pankkitili 
 avustusta ei makseta jos edellä mainittuja tietoja ei ole toimitettu kuntaan 
 alle 20 euron avustuksia ei makseta. 

  
Yksityistielaki on muuttunut 1.1.2019. 
Maksatuslista on oheismateriaalina. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: Yksityisteiden kunnossapitoavustus perustuu pääsääntöisesti 
kunnan yleistä toimialaa koskevaan säännökseen (kuntalaki 7 §) sekä sitä rajoittaviin harkintaval-
lan käyttöä koskeviin säännöksiin ja periaatteisiin. Lisäksi avustuksen perusteena on, mitä yksityis-
tielain 84 §:ssä on säädetty. 
Lautakunta hyväksyy teknisen toimiston tekemän esityksen avustusten maksamisesta. 
Lautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä, että lautakunnassa käsitellään jatkossa vain muu-
tokset maksatuslistaan. Tarvittaessa käsitellään koko maksatuslista muutaman vuoden välein.  
 
Jäsen Elisa Luomala ilmoitti esteellisyydestään asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän asi-
an käsittelyn ajaksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Hankonen puh. 044 4883 262, sp. paavo.hankonen@sievi.fi 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 

Tekninen ltk 28.05.2019 § 12 
 
 Työpaikkaselvitysraportti/PPKY Kallio/puhdistuspalvelut/laitoshuoltajan työ, Pajula ja Koivula 

28.2.2019 
 Kunnan suostumus tontin myymiseen, Jokilaakson Sähkö oy 11.4.2019 
 Viranhaltijapäätös TJ 5§/2019  
 Teknisen lautakunnan tutustumiskierros muistio (Teemu Pelkonen) 

 
Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja Paavo Hankonen puh. 044 4883 262 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
  
Lisäasiat 
 
Lautakunta päätti ottaa käsittelyyn seuraavat lisäasiat: 
 

 Pelastajantien loppuosan rakentaminen. 
 Nuohoustaksan määrittäminen. 
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NUOHOUSTAKSAN MÄÄRITTÄMINEN 
 

Tekltk 28.05.2019 § 13 
 
Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. 
Pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopi-
mukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019. 
 
Koko maassa siirryttiin nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan, kun se aikaisemmin oli järjestetty 
siten vain osassa maata. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkin-
non suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savu-
hormien säännöllisestä nuohouksesta säilyi entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. 
Uudistus liittyi hallituksen tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä, purkaa normeja ja lisätä kilpailua. 
 
Jokilaaksojen pelastuslaitos on aikaisemmin määrittänyt nuohoustaksan.  
 
Teknisen johtajan päätösesitys: Esitän 1.6.2019 alkaen taksaksi 0,77 € euroa/yksikkö (netto).  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Hankonen 044 4883 262 paavo.hankonen@sievi.fi 
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PELASTAJANTIEN LOPPUOSAN RAKENTAMINEN 
 

Tekltk 28.5.2019 § 14 
 
Kuluvan vuoden talousarviossa on määräraha Pelastajantien loppuosan rakentamiseen.  
Pelastajantien varrella kortteliin 400 on tulossa alkukesän aikana halli investointi. Näin ollen Pelas-
tajantien rakentaminen pitäisi saada aloittaa mahdollisimman pian. Pelastajantien loppuosan varsi-
naiset rakennussuunnitelmat eivät ole vielä valmistuneet. Suunnitelmien valmistumisen jälkeen kil-
pailutus vie aikaa noin kuukauden ja rakentamaan päästäisiin heinäkuussa. Hallin rakentamiseen 
pitäisi kuitenkin päästä aikaisemmin. Hankintalaki (40 § 4 mom) mahdollistaa suorahankinnan jos 
”sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudat-
taa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäi-
sen kiireen vuoksi”. Hankinta menettelynä olisi suorahankinta (hankintalaki 40 § 4 mom). Hankin-
nan kustannusarvio on n. 90 000 €. Kansallisen hankinnan kynnysarvo rakennusurakassa on 
150 000 €. 
Pelastajantien alkuosa ja Aimontie rakennettiin kesällä 2017. Urakkakilpailun voittaneen urakoitsi-
jan kanssa on neuvoteltu loppuosan rakentamisesta 2017 vuoden yksikköhinnoilla käyttäen kesän 
2017 urakan yksikköhinnoittelua. Urakoitsija on hyväksynyt hinnoitteluperusteen. 
 
Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta päättää valita urakoitsijaksi Takanen MR Oy:n vuo-
den 2017 yksikköhinnoilla. Hankinta menettelynä on suorahankinta (hankintalaki 40 § 4 mom). 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Hankonen puh 044 4883 262 ja sp. paavo.hankonen@sievi.fi 
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