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Teknisten palveluiden lautakunta § 1 19.01.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

TEKPALV 19.01.2021 § 1
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöy tä kir ja tarkastetaan 25.1.2021 ja pidetään yleisesti nähtävillä
26.1.2021 kaupungin www-sivuilla.

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Knaapi ja
Jaa na Kallioaho.

  _________

 Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224,
  sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Teknisten palveluiden lautakunta § 2 19.01.2021

Selvitys Kalettomanlahden vuodosta

171/14.05.01/2013

TEKPALV 19.01.2021 § 2
Pykälän oheismateriaalina vesihuoltolaitoksenhoitajan selvitys Ka let-
to man lah den jätevedenpumppaamon hälytyksestä 21.11.2020.

Valmistelija:  vesihuoltolaitoksenhoitaja / tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee selvityksen tietoon saa-
te tuk si.

Päätös:  Merkittiin tiedoksi.
________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. (03) 485 1321,
 Vesihuoltolaitoksenhoitaja Katja Kotalampi, puh. (03) 485 1325
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

  Kati Suojansalo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana
klo 17:08.
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Teknisten palveluiden lautakunta § 3 19.01.2021

Lausuntopyyntö kansallisesta vesihuoltouudistuksen ohjelmasta

171/14.05.01/2013

TEKPALV 19.01.2021 § 3
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 16.1.2020 hankkeen kan sal li-
sen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseksi. Hankkeen tavoitteena on
var mis taa kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille turvallinen ja toi min-
ta var ma vesihuolto. Samanaikaisesti tavoitteena on edistää mm. toi-
mi alan energiatehokkuutta, uuden teknologian käyttöönottoa ja toi-
mi alan digitalisoitumista sekä pitkäjänteistä tietopohjaista toiminnan
suun nit te lua. Hanke tuo yhteen alan toimijat eri hallinnonaloilta ja eri
pää tök sen teon tasoilta.

Hankkeen visioryhmä on valmistellut vesihuoltouudistuksen vision ja
si tä tukevan toimeenpano-ohjelman luonnoksen uudistuksen to teut-
ta mi sek si. Ohjelmaluonnoksessa, johon maa- ja met sä ta lous mi nis te-
riö pyytää lausuntoanne, on etsitty keinoja vesihuollon toi min ta var-
muu den ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä toimialan uu dis ta mi-
sek si.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 8.2.2021 en si si jai-
ses ti sähköpostilla. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word-
tai rtf -tallennusmuodossa.

Lausunto pykälän liitteenä.

Valmistelija:  vesihuoltolaitoksenhoitaja / tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää antaa Maa- ja met sä ta-
lous mi nis te riöl le liitteenä olevan lausunnon kansallisesta ve si huol to-
uu dis tuk sen ohjelmasta.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että lausunto tulee tiivistää
ydin koh tiin ennen sen lähettämistä Maa- ja metsätalousministeriölle.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. (03) 485 1321,
 Vesihuoltolaitoksenhoitaja Katja Kotalampi, puh. (03) 4851 325
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kirjaamo@mmm.fi
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Teknisten palveluiden lautakunta § 4 19.01.2021

Nallelan peltoalue / tilannekatsaus

303/02.08.00/2020

TEKPALV 19.01.2021 § 4
 Teknisten palveluiden lautakunta on kokouksessaan 15.12.2020 §

125 edellyttänyt, että tammikuun kokoukseen tuo daan lisäselvityksiä
liit tyen Nallelan peltoalueen suunnitteluun.

Ympäristösuunnittelijan selvitys Nallelan peltoalueen kaavoituksesta
ja hulevesisuunnitelmista on pykälän liitteenä.

Valmistelija:  Ympäristösuunnittelija

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee ympäristösuunnittelijan
sel vi tyk sen Nallelan peltoalueen kaavoituksesta ja hu le ve si suun ni-
tel mis ta tiedoksi.

Päätös:  Merkittiin tiedoksi.
_________

Lisätietoja: Ympäristösuunnittelija Sini Yli-Öyrä, puh. (044) 715 1353,
 säh kö pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

  Katja Kotalampi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
jälkeen klo 17:50.
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Teknisten palveluiden lautakunta § 5 19.01.2021

Lausuntopyyntö rakennusjärjestyksen uudistamisesta

287/10.00/2020

TEKPALV 19.01.2021 § 5
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.10.202/§268 päättänyt aloit-
taa Virtain kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamisen. Val mis te-
lu työ ryh mään on valittu jäseniksi kaupunginjohtaja, ra ken nus tar kas-
ta ja, ympäristösuunnittelija, vt. tekninen johtaja, kaavoitus- ja ke hit-
tä mis pääl lik kö sekä lupavalmistelija. Lisäksi kaupunginhallitus on
päät tä nyt nimetä ohjausryhmään 4 edustajaa; hallituksen ja val tuus-
ton puheenjohtajat, teknisten palveluiden lautakunnan ja lu pa pal ve-
lu lau ta kun nan puheenjohtajat sekä kaupunginjohtajan. Kau pun gin-
hal li tus on päättänyt lisäksi valita ohjausryhmään Reijo Koskelan, Ai-
mo Mäkisen, Katja Kotalammen ja Eila Kalliomäen. Ohjausryhmän
pu heen joh ta ja na toimii valtuuston puheenjohtaja Keijo Kaleva.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.12.2020/§352 päättänyt hy-
väk syä valmistuneen rakennusjärjestyksen uudistamisen osal lis tu-
mis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt asettaa sen nähtäville
ra ken nus jär jes tyk sen uudistamisprosessin ajaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi rakennusjärjestysluonnoksen ja
päät ti asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Ra-
ken nus jär jes tys luon nok ses ta pyydetään lausuntoa Pirkanmaan
ELY-kes kuk sel ta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan pe las tus lai tok sel-
ta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Virtain kaupungin teknisten pal-
ve lui den lautakunnalta ja lupapalvelulautakunnalta, naapurikunnilta,
Suo men luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry:ltä, Vir-
tain Yrittäjät ry:ltä, Virtain MTK:n paikallisyhdistykseltä ja Virtain
Seu ra ry:ltä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysluonnos
py kä län oheismateriaalina.

Valmistelija:  maarakennusmestari (vt. tek.johtaja) / tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää, ettei sillä ole ra ken nus jär-
jes tys luon nok ses ta lausuttavaa.

Päätös:  Keskustelun jälkeen lautakunta päätti antaa lausuntonaan seu raa-
vaa:

 Valmisteltavassa rakennusjärjestysluonnoksessa olisi huo mioi ta va
myös asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen muu hun
käyt töön, esm. vanhan asuin ra ken nuk sen muuttaminen va ras to ra-
ken nuk sek si. Lisäksi rakennusjärjestyksessä olisi huo mioi ta va (ke-
ven net tä vä) rakennusten pur ku lu van ha ku pro ses sia, sekä edel lä
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mai nit tua käyt tö tar koi tuk sen muutoksen hakuprosessia.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. (03) 485 1321, säh kö pos-
ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kaupunginhallitus
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Teknisten palveluiden lautakunta § 6 19.01.2021

Teknisten palveluiden lautakunnan kokoukset, kokouskutsujen toimittaminen ja
pöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2021

TEKPALV 19.01.2021 § 6
Virtain kaupungin hal lin to sään nös sä mää rä tään kaupungin pää tök-
sen te ko- ja ko kous me net te lys tä mm. seu raa vaa:

 128 §   Kokousaika ja -paikka
Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.

 Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar-
peel li sek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh ta-
jal le esityksen sen pitämisestä. Tällöin puheenjohtaja määrää ko-
kous ajan.

 Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 129 §   Kokouksen koollekutsuminen
 Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
va ra pu heen joh ta ja. 

 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä kä si-
tel tä vät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mu-
kaan ko kous kut sun yhteydessä.

 Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pi det tä-
viä tie to ja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

 Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai vel vol li suus olla läsnä, toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin
päät tää, kuin ka monta päivää ennen kokousta kutsu on toimitettava
osan ot ta jil le.

 Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää
myös säh köi ses ti.   

 146 §   Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pi tä-
mi nen
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen pu heen joh-
ta ja. Jos pu heen joh ta ja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä ko kouk-
sen kulusta, pöy tä kir ja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mu-
kaan.

 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöy tä kir jan pi tä-
jä.

 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
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 Puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat voivat ilmoittaa myös säh köi-
ses ti pöy tä kir jan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan al-
le kir joi tuk sil la myöhemmin. Sähköisessä pää tök sen te ko me net te lys-
sä tehtyjä pää tök siä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tar kas-
taa erikseen ennen ko kous ta.

Valmistelija:  toimistopäällikkö

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää, että

 kokoukset pidetään keskimäärin kerran kuukaudessa, pää-
sään töi ses ti joka kuukauden 2. tai 3. tiistai klo 17:00 Lisäksi
lau ta kun ta voi kokoontua myös muunakin ilmoitettuna ajan koh-
ta na.

 lautakunta käyttää sähköistä kokousjärjestelmää, jonka kaut ta
ko kous kut sut esityslistoineen lä he te tään viimeistään 3 ar ki päi-
vää ennen ko kous ta.

 kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana kuu-
den te na arkipäivänä ja pidetään yleisesti nähtävillä tarkastusta
seu raa va na arkipäivänä kaupungin internet-sivuilla.

 kokousten esityslistat sekä pöytäkirjat julkaistaan kaupungin
verk ko si vuil la 140 §:n mukaisesti huomioiden kui ten kin sa las-
sa pi to sään nök set

 lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään ylei-
ses ti nähtävillä pöytäkirjan nähtäväoloaikana teknisessä toi-
mis tos sa sekä kaupungin yleisessä tietoverkossa, mikäli asian-
omai nen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu:
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Teknisten palveluiden lautakunta § 7 19.01.2021

Laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat 2021

85/02.02.00/2020

TEKPALV 19.01.2021 § 7
 Hallintosäännön ja talousarvio-ohjeen mukaisesti toimielimen on hy-

väk syt tä vä laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät.

Laskujen vastaanottajat
 Vastaanottotarkastuksen tekee ensisijaisesti hyödykkeen tilaaja.
 Vastaanottaja vastaa siitä, että toimitettu tuote on tilauksen mukai-

nen ja että tuote on toimitettu kaupungille.

Laskujen hyväksyjät
 Hyväksyjä vastaa siitä, että tavara, työsuoritus tai muu palvelu on
 merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikea tiliöintimerkintä, han-

kin ta on toteutettu hankintalain edellyttämällä tavalla ja menon suo-
rit ta mi seen on käytettävissä määräraha.

Valmistelija:  toimistopäällikkö

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta nimeää alaisensa toiminnan las ku-
jen vastaanottajat ja hyväksyjät:

 Laskujen vastaanottajana toimii se teknisten pal ve lui den  lau ta-
kun nan alainen viranhaltija/toimihenkilö, jonka vas tuu alu ee-
seen kysei nen lasku kuuluu.

 Teknisen osaston laskujen hyväksyjänä toimii tekninen johtaja.
Tek ni sen johtajan estyneenä ollessa hyväksyjinä toimii 1. tek-
ni sen joh ta jan määrätty sijainen, 2. toimistopäällikkö, 3. ra ken-
nus- tai maa ra ken nus mes ta ri.

 Ruokahuollon laskujen hyväksyjänä toimii ruo ka pal ve lu pääl lik-
kö.

 Tilapalvelun kulutuslaskut hyväksyy kiinteistöpäällikkö tai ra-
ken nus mes ta ri.

 Työterveyshuollon laskut hyväksyy toimistopäällikkö.
 Tuntipalkkaisten matkalaskut hyväksyy se esimies, joka hy vä-

kyy tuntilistat.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: taloustoimisto
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Teknisten palveluiden lautakunta § 8 19.01.2021

Vuoden 2021 käyttösuunnitelman hyväksyminen

85/02.02.00/2020

TEKPALV 19.01.2021 § 8
Vuoden 2021 talousarvio-ohjeen mukaisesti lautakunnan tulee vuo-
sit tain hyväksyä talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma.

Talousarvion valmistelu on laadittu kustannuspaikka- ja ti li koh tai ses-
ti, joten samalla on muodostunut tilikohtainen käyttösuunnitelma.

Hallintosäännön mukaisesti toimielimen tulee tarkastaa ta lous ar vio-
eh do tuk sen pohjana olleet käyttösuunnitelmansa vastaamaan val-
tuus ton myöntämiä määrärahoja ja tarvittaessa laatia tarkempi käyt-
tö suun ni tel ma, mikäli toimielimellä on tarpeen tehdä tarkempi jako
osa mää rä ra hoi hin, joiden toteutumista toimielin määrittelee vastuun
tu li vel vol li sen alaiselle yksikölle/henkilölle. Käyttösuunnitelmalla voi-
daan sitoa määrärahoja aivan yksittäisiinkin toimintoihin toimielimen
päät tä mäl lä tavalla, kunhan se ei ole ristiriidassa valtuuston te ke-
mien päätösten kanssa. Käyttösuunitelman yhteydessä on otettava
huo mi oon toimielimelle asetut sitovat operatiiviset tavoitteet. Mikäli
ti lan ne on joiltain osin muuttunut talousarvion hyväksymisen jälkeen,
voi daan menoja ja tuloja siirtää kustannuspaikkojen ja tilien välillä.
Mää rä ra ho jen siirto tulosalueiden välillä edellyttää aina kau pun gin-
val tuus ton päätöstä.

Vuoden 2021 talousarvion investointiohjeessa on lisäksi määrätty,
et tä han ke ryh män valtuustoon nähden sitova taso on hankeryhmän
tu lo ar vio ja määräraha. Toimielimen on erikseen vahvistettava yk si-
tyis koh tai nen käyttösuunnitelma toimielimen alaisille hankeryhmille.
Toi mi eli men on mahdollista muuttaa hankeryhmän käyt tö suun ni tel-
maa ta lous ar vio vuo den aikana, mikäli hankeryhmän tuloarvio ja
mää rä ra ha pysyvät ennallaan.

Teknisten palveluiden lautakunnan alaisen käyttötalouden val tuus-
ton hyväksymät tulo- ja menomäärärahat tulosalueittain vuodelle
2021 ovat:

tulosalue tulomääräraha menomääräraha netto
Hallinto 1 594 960 -2 721 388 -1 126 428
Ylläpito ja ra ken-
ta mi nen

5 469 582 -5 057 603 411 979

Vesihuolto 688 170 -474 008 214 162
Tekninen yh-
teen sä

7 752 712 -8 252 999 -500 287

Käyttötalouden tarkempi suunnitelma kustannuspaikoittain pykälän
oheis ma te ri aa li na.
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Teknisten palveluiden lautakunnan alaisen toiminnan in ves toin ti han-
ke ryh mät määrärahoineen vuo del le 2021:

Hankeryhmä tulomääräraha menomääräraha netto
Tilapalvelu
Asuinrakennukset

0 -20 000 -20 000

Tilapalvelu
Tuotannolliset rak.

0 -275 000 -275 000

Tilapalvelu
Hallintikuntien rak.

0 -380 600 -380 600

Vesihuoltolaitos 0 -454 000 -454 000

Kunnallistekniikka 0 -298 000 -298 000

Investoinnit yht. 0 -1 427 600 -1 427 600

Hankkeet ovat investointeja, joiden kokonaiskustannus on ilman ar-
von li sä ve roa yli 300.000 euroa. Hankkeilla on oltava kustannusarvio,
jon ka toteutumista seurataan tilinpäätösten yhteydessä. Hankkeet
ete ne vät hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Teknisten pal-
ve lui den lautakunnan alaisen toiminnan hankkeet määrärahoineen
vuon na 2021 ovat:

Hanke tulomääräraha menomääräraha netto
Rantatien pe rus-
kor jaus

0 -640 000 -640 000

Vesistökunnostus
Jähdysp. kalatal.

0 -10 000 -10 000

Yhtenäiskoulun
rakentaminen

0 -4 700 000 -4 700 000

Hankkeet yht. 0 -5 350 000 -5 350 000

Investointien työohjelmat määrärahoineen ja aikatauluineen kus tan-
nus paik ka ta sol la py kä län liitteenä.

Valmistelija:  toimistopäällikkö

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2021
vas tuu alu een sa käyttösuunnitelmat, sekä päättää antaa ne edelleen
ta lous ar vio-oh jeen mukaisesti kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kaupunginhallitus / talousjohtaja
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Teknisten palveluiden lautakunta § 9 19.01.2021

Talousarvion toteutuminen 30.11.2020 saakka

64/02.02.00/2019

TEKPALV 19.01.2021 § 9
Vuoden 2020 talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on käsiteltävä
taloustilanteensa vähintään kerran kuukaudessa. Raportoinnissa on
huomioitava, että kirjauksia tulee vielä seuraavan kuukauden ai ka na
ko. kuukaudelle.Tämän johdosta kuukauden alussa otetut raportit ei-
vät anna todellista kuvaa edellisen kuukauden lopun tilanteesta. Mi-
kä li toimielimen kokoukset ovat ennen kuun puoliväliä, on kuu- kau-
sit tain suositeltavaa käsitellä taloustilanne päättynyttä edeltävän
kuukauden lopun tilanteen mukaan (esm. maaliskuun ko kouk ses sa
käsitellään tammikuun lopun tilanne).

Teknisten palveluiden lautakunnan alaisen käyttötoiminnan marras-
kuun lopun toteutuma on 12.1.2021 otettujen taloushallinnon ac cu-
na-ra port ti en mukaan seuraava:

TA+MU 2020           Toteuma 2020 11 Ylitys/alitus Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO
TOIMINTATUOTOT 1 580 161 1 306 615 273 546 83 %
TOIMINTAKULUT -2 685 161 -2 562 530 -122 631 95 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -1 105 000 -1 255 915 150 915 114 %

YMPÄRISTÖVALVONTA
TOIMINTATUOTOT 109 400 110 796 -1 396 101 %
TOIMINTAKULUT -361 664 -323 434 -38 230 89 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -252 264 -212 638 -39 626 84 %

YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)
TOIMINTATUOTOT 5 277 859 4 788 246 489 613 91 %
TOIMINTAKULUT -5 116 978 -4 057 539 -1 059 439 79 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 160 881 730 706 -569 825 454 %

VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA
TOIMINTATUOTOT 675 040 485 339 189 701 72 %
TOIMINTAKULUT -464 720 -404 894 -59 826 87 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 210 320 80 446 129 874 38 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA
TOIMINTATUOTOT 7 642 460 6 690 996 951 464 88 %
TOIMINTAKULUT -8 628 523 -7 348 397 -1 280 126 85 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -986 063 -657 401 -328 662 67 %

Toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota alem-
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pa na. Tuottojan osalta toteuteuma on jäänyt alle arvioidun ruo ka-
huol lon ateriamaksujen osalta.  Myös koronan vuoksi suljettuna ol-
leet liikuntapaikat ovat alentaneet tuottoja mm. käyttökorvausten
osal ta. Tasainen toteutuma marraskuun lopussa olisi 91,7%. Tämän
het ki sen ti lin pää tös en nus teen mukaan koko tekninen yhteensä näyt-
täi si jäävän alle raamin tu lo jen ostalta (arv. tot 96%), mutta vas taa-
vas ti myös toimintakulut jää vät raamia alhaisemmaksi (arv.tot. 93%).

Investointien toteutuma on marraskuun lopun tilanteessa 12.1.2021
ote tun taloushallintoraportin mukaan seuraava:

TA + MU 2020           Toteuma 2020 Ylitys/alitus Tot.-%
00090057 YLÄKOULUN UUDISRAKENTAMINEN
INVESTOINTIMENOT -10 000 000 -8 183 041 -1 816 959 82 %
NETTOMENO -10 000 000 -8 183 041 -1 816 959 82 %

00090098 INV/VESI-JA VIEMÄRILAITOS
INVESTOINTITULOT 0 3 691 -3 691 0 %
INVESTOINTIMENOT -310 000 -207 670 -102 330 67 %
NETTOMENO -310 000 -203 979 -106 021 66 %

00090099 INV/KUNN.TEKN.liik.väylät,puistot
INVESTOINTITULOT 0 500 -500 0 %
INVESTOINTIMENOT -835 000 -606 033 -228 967 73 %
NETTOMENO -835 000 -605 533 -229 467 73 %

00090102 INV/TUOTANNOLLISET RAKENNUKSET
INVESTOINTIMENOT -190 000 -84 008 -105 992 44 %
NETTOMENO -190 000 -84 008 -105 992 44 %

00090103 INV/ASUINRAKENNUKSET
INVESTOINTIMENOT -65 000 -58 659 -6 341 90 %
NETTOMENO -65 000 -58 659 -6 341 90 %

00090104 INV/TEKN.MUUT RAKENNUKSET(HK/TILAPALVELU
INVESTOINTIMENOT -205 000 -162 073 -42 927 79 %
NETTOMENO -205 000 -162 073 -42 927 79 %

00090109 INV/VESISTÖKUNNOSTUSHANKKEET
INVESTOINTITULOT 0 55 000 -55 000 0 %
INVESTOINTIMENOT -30 000 -78 403 48 403 261 %
NETTOMENO -30 000 -23 403 -6 597 78 %

00090120 INV/PURULANOJAN KUNNOSTUSHANKE
INVESTOINTIMENOT -15 000 -856 -14 144 6 %
NETTOMENO -15 000 -856 -14 144 6 %
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00090125 INV.HANKE/HYVINVOINTIPUISTO
INVESTOINTITULOT 28 000 0 28 000 0 %
INVESTOINTIMENOT -91 500 -87 176 -4 324 95 %
NETTOMENO -63 500 -87 176 23 676 137 %

00090131 VASKIVEDEN KOULU, KOULU JA PÄIVÄKOTI
INVESTOINTITULOT 50 000 0 50 000 0 %
INVESTOINTIMENOT -725 000 -639 303 -85 697 88 %
NETTOMENO -675 000 -639 303 -35 697 95 %

00009010 TEKNINEN LAUTAKUNTA(INVESTOINTI)
INVESTOINTITULOT 78 000 59 191 18 809 76 %
INVESTOINTIMENOT -12 466 500 -10 107 222 -2 359 278 81 %
NETTOMENO -12 388 500 -10 048 031 -2 340 469 81 %

Pykälän oheismatariaalina investointien toteutumat tarkemmalla
kus tan nus paik ka ta sol la.

Valmistelija:  toimistopäällikkö

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden
ja investointien toteutumat ajalta 1.1. - 30.11.2020.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Teknisten palveluiden lautakunta § 10 19.01.2021

Tiedoksi teknisten palveluiden lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä

TEKPALV 19.01.2021 § 10
Kuntalain (365/95) 51 §:
 ”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai
 johtosäännössä  määrätty  kunnan  viranhaltija  voivat  ottaa  kun-
nan hal li tuk sen  käsiteltäväksi  asian,  joka  on  tämän  lain  nojalla
siir ret ty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kun nan hal li tuk-
sen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
teh nyt päätöksen. Mitä  1  momentissa  säädetään,  koskee  vas taa-
vas ti  lautakuntia,  niiden  puheenjohtajia  tai  johtosäännössä  mää-
rät tyä  viranhaltijaa asian omaisen  lautakunnan  alaisen  vi ran omai-
sen  tai  lautakunnan jaoston  toimivaltaan  siirretyissä  asioissa,
joll ei  kunnanhallitus, kunnan hallituksen puheenjohtaja,  kun nan joh-
ta ja  tai  1  momentissa tarkoitettu johtosäännöissä määrätty kunnan
vi ran hal ti ja ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen kä si-
tel tä väk si.
 Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen
ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätök-
ses tä on tehtävä.
 Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toi mi tus-
me net te lyä koskevia asioita; eikä
 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai so si aa li-
toi men asioita.
 Teknisten palveluiden lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat vi-
ran hal ti ja pää tök set:

Vt. tekninen johtaja:
- § 154 Laiturin hankinta
- § 153 Kubota B2530 neliveto traktorin hankinta
- § 152 Puhdistamon tarkkailun hankinta vuodelle 2021
- § 151 Työaikaisen vakuuden palauttaminen/Killinkosken katujen ja
ke vyen liikenteen väylien talvihoito

Tekninen johtaja:
- § 5 Takuuaikaisen vakuuden palauttaminen/Katuvalaistuksen sa-
nee raus 2017/Pohjois-Hämeen Sähkötyö Oy
- § 4 Työaikaisen vakuuden muuttaminen takuuaikaiseen va kuu-
teen/Vas ki ve den koulu, yläkoulun peruskorjauskorjaus/Virtain ve si-
läm pö Oy
- § 3 Työaikaisen vakuuden muuttaminen takuuaikaiseen va kuu-
teen/Vas ki ve den koulu, yläkoulun peruskorjauskorjaus/ Poh-
jois-Hämeen Sähkötyö Oy
- § 2 Työaikaisen vakuuden muuttaminen takuuaikaiseen va kuu-
teen/Vas ki ve den koulu, yläkoulun peruskorjaus/Mustajärvi Marko
OY
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- § 1 Työaikaisen vakuuden muuttaminen takuuaikaiseen va kuu-
teen/Vas ki ve den koulu, yläkoulun peruskorjaus/Suupohjan Il mas-
toin ti ja Pelti Oy

Valmistelija: Toimistosihteeri

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset
tie dok seen ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin sisältyviä
asioi ta.

Päätös:  Teknisten palveluiden lautakunta päätti käyttää otto-oikeuttaan vt.
tek ni sen johtajan viranhaltijapäätökseen §154 poistamalla pää tök-
ses tä maininnan lairurin sijoituspaikasta (Nurminiemen kaava-alue).
_________
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Teknisten palveluiden lautakunta § 11 19.01.2021

Tiedoksi kirjelmiä ja päätöksiä

TEKPALV 19.01.2021 § 11
 Tekninen toimisto
- Vuokrasopimus, 21.12.2020, Virtain Sampolankeskus, talo A,
varastotila kylmä
- Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käy-
tös tä, 936-406-7-66
- Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käy-
tös tä, 936-406-7-84
-  Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käy-
tös tä, 936-406-4-57
-  Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käy-
tös tä, 936-409-10-371
- Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käy-
tös tä, 936-409-12-80
- Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja / Vaskiveden koulu ylätalon
peruskorjaus, 5.1.2021
- Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja / Nevalan, Varpustien,
Puistolan asuinsrakennusten purku, 22.12.2020
- Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja / Finncont valasituksen
saneerausurakka, 5.1.2021
- Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirja / Vaskiveden peruskorjaus,
5.1.2021

KVVY
- Tutkimusraportti 8/2020, keskuspuhdistamo
- Testausseloste 30.12.2020 keskuspuhdistamo

Virtain Energia
- Ilmoitus lämpösopimuksen siirtämiseksi, Jäminginpolku

Valmistelija:Toimistosihteeri 

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee päätökset ja kirjelmät
tie toon saatetuiksi.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2021 20
Teknisten palveluiden lautakunta 19.01.2021

Ptk:n tark.

Teknisten palveluiden lautakunta § 12 19.01.2021

Toimistosihteerin toimen täyttölupa

48/01.01.01/2016

TEKPALV 19.01.2021 § 12
Teknisen osaston vakituisessa toimessa oleva toimistosihteeri on
työlomalla 24.12.2021 saakka.

Sijaisuutta hoitaneen toimistosihteerin määräaikainen työsopimus on
päät ty mäs sä 28.2.2021. Jotta teknisen osaston yleishallinnon sujuva
toi min ta voidaan turvata, on toimi täytettävä siihen saakka, kun nes
si jai suus tar ve päättyy ja vakituinen toimenhoitaja palaa töi hin.

Täyttölupahakemus lautakunnan jäsenille pykälän liitteenä.

Valmistelija:  toimistopäällikkö

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk-
sel le toimistosihteerin toimen täyttölupaa 1.3.2021 alkaen siihen
saak ka, kunnes sijaisuustarve päättyy vakituisen toimenhoitajan pa-
lat tua toimeen.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kaupunginhallitus
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Teknisten palveluiden lautakunta § 13 19.01.2021

Rakennusmestarin viran täyttölupa

19/01.01.01/2021

TEKPALV 19.01.2021 § 13
Teknisen osaston vakituisessa virassa oleva rakennusmestari on
elä köi ty mäs sä kuluvana vuonna. Jotta töiden sujuvuus voidaan vas-
tuu alu eel la taata, on virka täytettävä.

Teknisen osaston rakennusmestarin tehtävät lomittuvat osin kiin teis-
tö pääl li kön teh tä vien kanssa. Tällä hetkellä kiinteistöpäällikön teh tä-
vät jakaantuvat useam mal le henkilölle kiinteistöpäällikön ollessa vi-
ras ta vir ka va paal la 4.7.2021 saakka. Näin ollen rakennusmestarin
vir ka ehdotetaan täy tet tä väk si mah dol li sim man pian 1.4.2021 läh-
tien.

Rakennusmestarin viran täyttölupahakemus pykälän liitteenä.

Viran tehtävänkuva ja hakuilmoitus tuodaan suoraan kokoukseen.

Valmistelija:  tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk-
sel le rakennusmestarin viran täyttölupaa toistaiseksi voi mas sa ole-
vaan virkasuhteeseen 1.4.2021 lähtien.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. Rakennusmestarin viran tehtäväkuvaa tar kas-
tel laan ja täydennetään tarvittavin osin ennen hakuprosessin aloit ta-
mis ta.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. (03) 485 1321,
 säh kö pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kaupunginhallitus

  Harri Tarvainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana
klo 19:45.
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Teknisten palveluiden lautakunta § 14 19.01.2021

Yhtenäiskouluhanke / Urakoitsijan lisätyöt

22/10.03.02/2018

TEKPALV 19.01.2021 § 14
Yhtenäiskoulun rakennustoimikunta on osaltaan käsitellyt ja hy väk-
sy nyt urakoitsijan lisä- ja muutostyöt (rev.2).

Muutostyö koskee käyttäjän erikseen pyytämiä hiljaisempia teriä
höy lään.

Lisä- ja muutostyötarjous pykälän liitteenä.

Valmistelija:  rakennusmestari

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä urakoitsijan lisä-
ja muu tos työ tar jouk sen hintaan 1.388,80 euroa (alv 0%).

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Rakennusmestari Antti Salminen, puh. (03) 485 1362,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS, MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksen-
hakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät   14
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-
la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu-
vaatimus-
oikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen

Oikaisuvaati-
musviranomai
-nen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite:
Teknisten palveluiden lautakunta, PL85, 34801 Virrat
Pykälät 14

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 85, 34801 Virrat
Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat
Sähköpostiosoite: kirjaamo@virrat.fi
Faksinumero: 4758555
Puhelinnumero: 03-485 1211, 03 485 111 (vaihde)
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaati-
musaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Virtain kaupungin kirjaamoon / toimielimelle määräajan viimeisenä päivänä
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaati-
muksen
sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

VALITUSOSOITUS (KUNNALLISVALITUS, HALLINTOVALITUS)
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun 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.
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Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: (rasti)
Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi
Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
 puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät,                                                                                  Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät,                                                                                     Valitusaika __ päivää
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika ___ päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus-
perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
• päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirja Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Lisätietoja Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuin-
maksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirjan
nähtävilläolopvm

Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 26.1.2021

Liitetään pöytäkirjaan


