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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
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Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk. § 1  
 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

PÄÄTÖS: 

 
 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Tekn. ltk. § 2   
 

 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTYÖSKENTELY VUONNA 2018 
  
Tekn. ltk. § 3 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Kokouksia pidetään tarpeen mukaan ja kokouspäivä on ollut pääosin torstai ja aloit-
tamisaika klo 18.00. 
 
Kokouspaikka on ollut pääosin kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuone tai jo-
kin muu kunnantalolla oleva kokoustila  

 
Esityslista lähetetään / laitetaan sähköisesti saataville teknisen lautakunnan jäsenille, 
kunnanjohtajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen edustajalle.  
 

Pöytäkirjan kopiot lähetetään / asetetaan sähköisesti saataville kunnanjohtajalle, kun-
nanhallituksen puheenjohtajalle ja tilintarkastajille. Tarkastettu ja allekirjoitettu pöy-
täkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla mahdollisimman pian tar-
kastamisen jälkeen. Päätösehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että esityslista pyri-
tään asettamaan julkisesti nähtäville samanaikaisesti kuin se lähetetään asianosaisille, 
eli seitsemän päivää ennen kokousta. Tarvittaessa kokous voidaan kutsua koolle lyhy-
emmälläkin aikavälillä jäsenten enemmistön suostumuksella. 

 
PÄÄTÖS: 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN VALINTA TOIMINTAVUODELLE 2019 
  
Tekn. ltk. § 4 

 

Lautakunta valitsee tekniselle lautakunnalle pöytäkirjanpitäjän toimintavuodelle 2019. 

 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta päättää valita tekniselle lautakunnalle vuoden 2019 toimintakaudelle pöy-
täkirjanpitäjäksi rakennustarkastaja Marianne Ojalan.  
  

 

PÄÄTÖS: 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN LASKUJEN JA MAKSUJEN HYVÄKSYJÄT 
 
Tekn. ltk. § 5 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Teknisen lautakunnan vuoden 2018 laskut hyväksyy lautakunnan puheenjohtaja, ra-
kennustarkastaja ja kunnanrakennusmestari, kukin erikseen. 

 

PÄÄTÖS:   
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HANKINTARJAT 

 
Tekn. ltk. § 6 

 
Hallintosäännön 65 §:n mukaan kukin toimielin vahvistaa viranhaltijoiden hankintara-
jat vuosittain. Hankintarajat tulee vahvistaa tilivelvollisille osastopäälliköille sekä 
toimintayksiköiden esimiehille.  

Lisäksi hallintosäännön 32§:n mukaan tekniselle lautakunnalle tulee määrittää hankin-
taraja.   

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta esittänee kunnanhallitukselle hankintarajoiksi kaudelle 2019: 

Tekninen lautakunta 200 000 € 

Kunnanrakennusmestari   20 000 € 

Rakennustarkastaja   10 000 € 

 

PÄÄTÖS:   
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS: VUONNA 2018 KESKENERÄISIKSI JÄÄ-
NEET HANKKEET 

 
Tekn. ltk. § 7 

 
Vuoden 2018 loppupuolella kunnan tekninen toimi vei eteenpäin useampaa hanketta, 
joista kahta ei saatu suoritettua loppuun saakka vuoden loppuun mennessä. Hankkeita 
joudutaan jatkamaan vuoden 2019 puolelle, mutta kuluvalle vuodelle ei ole talousar-
viossa varattu määrärahaa, koska hankkeet oli tarkoitus saada suoritettua vuoden 2018 
taloussuunnitelman aikana.  

Jatkuvia hankkeita ovat seuraavat: 

1. Yhtenäiskoulu Opinpolun salin lattian pinnoitus 

• Yhtenäiskoulu Opinpolun salin lattiaremontti on vailla parkettipintaa. Par-
ketin asennus oli sovittu joulukuulle 2018, mutta asentaja ei saanut materi-
aalia hankittua ajoissa. Lattian pinnoitustyö on tarkoitus suorittaa heti, kun 
toimittaja on saanut materiaalit ja pääsee ne asentamaan. 

• Lattian pinnoituksen kokonaiskustannusarvio on 20 834 €. Koko hankkeen 
budjetti oli 25 000 €, josta on vuoden 2018 aikana käytetty 8 410,65 €. Al-
kuperäinen budjetti tulee ylittymään lattiaan suoritetun kapseloinnin verran 
(4 244,65 € ) ja lisäksi tulee materiaali- ja työkuluja, jotka aiheutuvat 
hankkeeseen alun perin kuulumattomien varastotilojen ja näyttämön latti-
oiden päällystämisestä sekä uuden lattiarakenteen ilmanvaihdon paranta-
misesta. Urakan loppuun suorittamiseksi vuodelle 2019 anottava lisämää-
räraha on 25 000 €. 

2. Alakoulun perusparannus 

• Kirkonkylän alakoulun remontointiin harrastustiloiksi anottiin lisämäärä-
rahaa vuoden 2018 puolivälissä. Lisämäärärahaa myönnettiin kolmeen eri 
tavoitteeseen: harrastetilojen rakentamiseen, käyttövesiputkiston saneera-
ukseen sekä esteettömyyden parantamiseen. Harrastetilojen rakentaminen 
on suoritettu melko pitkälle, jäljellä on nuorisotiloiksi aiottujen tilojen vaa-
tima pintaremontti sekä viimeistelytöitä muissa tiloissa. Käyttövesiputkis-
ton saneeraustyötä ei päästy viime vuoden aikana aloittamaan. Esteettö-
myyden parantamiseksi on rakennettu luiska rakennuksen ulkopuolelle, 
mutta sisäpuolen luiska sekä esteetön wc on vielä kesken.Vuodelle 2019 
siirtyvä lisämäärärahatarve on koulurakennuksen osalta 20 000 €  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa vuoden 2019 ta-
louteen vuonna 2018 kesken jääneisiin hankkeisiin seuraavasti: 

• kustannuspaikalle 097231 Yhtenäiskoulu: liikuntasalin lattian uusiminen 
25 000€  

• kustannuspaikalle 097213 Kirkonkylän koulun perusparannustyöt 20 000 €   

 

PÄÄTÖS:   
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS: ELÄINLÄÄKÄRIN TILAT 

 
Tekn. ltk. § 8 

 
Karvian kunnaneläinlääkärin vastaanotto on sijainnut Uunimäen hallissa, jonka Karvi-
an kunta myi hallissa vuokralaisena toimineelle yritykselle vuoden 2018 lopussa. Uusi 
omistaja on irtisanonut kaikki kiinteistön vuokrasopimukset, koska tarvitsee hallin 
kaikki tilat yrityksensä toimitiloiksi. Kunnaneläinlääkärin vastaanotolle pyritään löy-
tämään nopeasti mahdollisimman toimivat tilat kunnan alueelta. Tilojen muutostyöt 
vaativat rahoitusta, johon ei voitu vuoden 2019 talousarviota laatiessa varautua, koska 
Uunimäen hallin myynti ei ollut vielä silloin ajankohtainen eikä uusien tilojen tarpees-
ta näin ollen ollut tietoa. 

Teknisen toimen viranhaltijat ovat neuvotelleet kunnaneläinlääkärin sekä PoSan Ter-
veyspalvelujen johtajan kanssa ja kartoittaneet vaihtoehtoja sopiviksi tiloiksi. Viran-
haltijatyönä on laadittu luonnos uusista tiloista kunnan omistuksessa olevaan tilaan. 
Lisäksi yksityishenkilöiltä on tullut kaksi ehdotusta eläinlääkärin toimitiloiksi sopivis-
ta tiloista, joiden soveltuvuutta ja kustannuksia on arvioitu viranhaltijatyönä. 

Oheismateriaalina lautakunnalle tilaluonnos kustannusarvioineen sekä arvio yksityis-
ten tarjoamien kiinteistöjen kustannuksista ja soveltuvuudesta.  

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta keskustelee tilavaihtoehdoista ja tekee Karvian kunnanvaltuustol-
le ehdotuksen tiloista, joihin eläinlääkärin tilat olisi hyvä sijoittaa. Tekninen lautakun-
ta pyytää kunnanvaltuustolta valitun ehdotuksen kustannusarvion suuruista lisämäärä-
rahaa tilojen muutostöihin.  

 

PÄÄTÖS:   
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET VUODELLE 2018 
 
Tekn. ltk. § 9 

 

Kunnan avustamien yksityisteiden vuoden 2018 kunnossapitotöiden kuittien tai kir-
janpidon tarkistus ja avustuksien maksatus. 

Yksityistieavustuksiin käytettävissä oleva määräraha vuodelle 2019 on 46 000 €, joka 
jaetaan liitteessä olevien yksityistieavustuksien kriteerien mukaan.  

Liitteet:  

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 

Yksityisteiden perusparannusavustukset 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta käsittelee yksityistieavustuksien kriteereitä. 

Tekninen lautakunta pyytää avustettavilta yksityisteiltä vuoden 2018 kunnossapito-
töistä kuitit tai kirjanpitotiedot tekniseen toimistoon 15.4.2019 mennessä. Yksityis-
tieavustuksista tiedotetaan Ylä-Satakunta -lehdessä ja kunnan internetsivuilla. 
15.4.2019 jälkeen palautetut yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset käsitel-
lään, mutta myönnettävä avustus on 25% normaalia pienempi. 

Tieasioita vuoden 2019 aikana valmistelevaan työryhmään lautakunta nimeää tarpeel-
lisen määrän lautakunnan jäseniä. 

  

 PÄÄTÖS: 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

MUUT ASIAT 
 
Teknltk § 10 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 
 
Tekn. ltk. § 11  

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja vali-
tusosoitus. 
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