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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Tekn. ltk. § 28  

 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

Tekn. ltk. § 29  

 

 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

YHTENÄISKOULUN LISÄLUOKKATILA 

 
Tekn. ltk. § 24 

 
Karvian kunnan kasvatus- ja opetuslautakunta on päätöksessään KLTK § 25 / 2019 päättänyt 

perustaa lukuvuoden 2019-2020 alussa Yhtenäiskoulu Opinpolkuun Joustavan perusopetuksen 

(JoPo) ryhmän (6-10 oppilasta), jota vetää luokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja. 

Yhtenäiskoulussa olevat luokkatilat ovat kuitenkin niin tiiviissä käytössä, että koulun tiloihin 

ei uusi luokka enää mahdu. Yhtenäiskoulun rehtori on luokan tulevan opettajan kanssa 

kartoittanut kunnan eri tiloja, jotta JoPo-ryhmälle löydettäisiin soveltuva opetusluokka. He 

esittävät seuraavia vaihtoehtoja: 

 
1. Kirkonkylän koulun vielä vailla vakinaista harrastekäyttöä oleva luokkatila 

2. Karviatalon alakerran luokkatila 

3. Asunto Yhtenäiskoulun vieressä olevalta rivitalolta 

 

Näiden vaihtoehtojen lisäksi on pohdintaan otettu urheilukentän laidalla oleva 

huoltorakennus, jossa on kaksi isohkoa pukuhuonetta vähällä käytöllä.  

 

Tekniselle lautakunnalle lähetetään alustavia luonnoksia mahdollisista 

tilaratkaisuvaihtoehdoista. 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta keskustelee asiasta ja pohtii eri ratkaisuvaihtoehtoja. 

 

PÄÄTÖS:   

 

Tekninen lautakunta keskusteli asiasta ja päätyi vielä pohtimaan kahta vaihtoehtoa: joko 

urheilukentän huoltorakennuksen hyödyntämistä luokkatilana tai vaihtoehtoisesti 

parakkirakennuksen vuokraamista.  

 

Tekninen lautakunta päätti jättää asian pöydälle ja selvittää tarkemmat kustannukset 

seuraavaan kokoukseen.  

 

Tekn. ltk. § 30 
 

Parakkirakennuksien kustannuksia on selvitelty ja parakkirakennuksien vuokra on 

yleensä n.18-22€/m2/kk. Lisäksi parakkirakennukselle tulee ylläpitokulut n. 3,5-4€/kk 

ja perustamiskuluja n. 3000-5000€ (perustukset, vesi-, viemäri- ja sähköliittymä jne.).  

Täten pelkästään parakkirakennuksen vuokrakulut olisivat 10 000-20 000€/vuodessa 

(riippuen parakkirakennuksen koosta ja vuokra-ajasta, vuokra-aika yleensä min. kol-

me vuotta), joka on jo enemmän kuin muiden vaihtoehtotilojen muutoskulut.  Myös 

parakkien syksylle saatavuuden kanssa voi olla ongelmia ja lähtökohtaisesti parakki-

ratkaisut ovat yleensä vähintään kahden luokkatilan ratkaisuja jolloin parakkiratkaisun 

neliömäärä (vuokra) nousee korkeaksi. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Esitetyistä vaihtoehdoista uudelle lisäluokkatilalle parhain vaihtoehto on kustannuksi-

en ja käytettävyyden perusteella urheilukentän huoltorakennuksen pukuhuonetilat.  

Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se myöntäisi 15 000€ 

lisämäärärahan urheilukentän huoltorakennuksen pukuhuoneiden muuttamiseksi luok-

katiloiksi.  

Perusteluina lisämäärärahalle voidaan pitää mm. seuraavia asioita: 

 Nykyisessä koulurakennuksessa ei ole tilaa rakentaa/järjestellä uusia lisäluok-

katiloja   

 Urheilukentän huoltorakennus sijaitsee nykyisen koulurakennuksen välittö-

mässä läheisyydessä, joten sen käyttö osana koulutoimintaa olisi helppoa, kos-

ka siirtymisiin ei menisi ylimääräistä aikaa.     

 Pukuhuoneilla ei ole viimeaikoina ollut juuri ollenkaan käyttöä  

 Pukuhuoneet ovat helposti muutettavissa koulukäyttöön ja myös palautettavis-

sa nykyiseen käyttöön kun lisäluokkatilan tarve poistuu 

 

PÄÄTÖS:   

 

 

  



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 

Tekninen lautakunta 13.6.2019 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

5 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

ANTURAHALLIN KYLMÄ VARASTOINTITILA 
 
Tekn. ltk. § 25 

 
Anturanhallin vuokralainen Konto Oy on ilmoittanut kunnalle, että he tarvitsivat lisää kylmää 

varastointitilaan noin 420m2 Anturahallin viereen, koska heidän tuotantonsa on kasvanut ja 

tämän vuoksi tarvittaisiin lisää varastointitilaa.  

Katselmointien ja keskustelujen perusteella on yhdessä vuokralaisen kanssa todettu, että 

varastohalli olisi mahdollista toteuttaa Anturahallin piha-alueen itäpuolelle. Hallirakenteeksi 

on kaavailtu teräsrunkoista pressuhallia, joka on edullisin ja nopein tapa toteuttaa tarvittava 

halliratkaisu. 

 

Varastohallin mahdollisen rakentamisen suhteen voitaisiin edetä vaihtoehtoisesti seuraavasti. 

 

VE1: 

Karvian kunta vuokraa tai myy omistamansa maa-alueen Anturahallin vierestä Konto Oy:lle, 

joka rakentaa omalla kustannuksellaan tarvitsemansa varastohallin pohjarakenteineen.  

 

VE2: 

Karvian kunta tekee Anturahallin viereen piha-alueen ja pohjarakenteet varastohallia varten 

ja vuokralainen hankkii/rakentaa varastohallin omalla kustannuksellaan. Vuokrasuhteen 

mahdollisesti päätyttyä kunta voi lunastaa hallin itselleen tai velvoittaa vuokralaisen 

purkamaan hallin pois. Piha-alueen laajennukselle määritellään mahdollinen vuokrataso.  

 

VE3: 

Karvian kunta tekee Anturahallin viereen piha-alueen ja pohjarakenteet varastohallia varten 

ja kunta rakentaa varastohallin. Hallille ja piha-alueen laajennukselle määritellään 

vuokrataso.  

 

Oheismateriaalina on edellä mainittujen vaihtoehtojen kustannusarvioita, sekä asemapiirros 

halliratkaisusta. 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta keskustelee halliratkaisun toteutusvaihtoehdoista ja myynti-

/vuokrausehdoista ja tekee asiasta esityksen kunnanhallitukselle.   

 

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta keskusteli erilaisista halliratkaisuista.  

 

Mikäli Karvian kunta päättää hallin rakentamiseen osallistua, tekninen lautakunta päätyi 

esitetyistä vaihtoehdoista kannattamaan vaihtoehtoa kaksi, jossa kunta kiinteistön omistajana 

tekee Anturahallin piha-alueen ja pohjarakenteet varastohallia varten ja vuokralainen hankkii 

varastohallin omalla kustannuksellaan. Tällöin on tarkastettava vuokrataso.  

 

Maapohjan vaatimien rakennustöiden kustannusten tarkentamiseksi tekninen lautakunta 

teettää kunnan omistamalla alueella maastotutkimuksen. 

 

Tekninen lautakunta näkee myös kiinteistön myymisen vuokralaiselle pohdittavana 

vaihtoehtona. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

KH § 79 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 
Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta tekee Anturahallin viereen piha-alueen ja 

pohjarakenteet varastohallia varten ja vuokralainen hankkii/rakentaa varastohallin omalla 

kustannuksellaan. Vuokrasuhteen mahdollisesti päätyttyä kunta voi lunastaa hallin itselleen 

tai velvoittaa vuokralaisen purkamaan hallin pois. Piharemontista aiheutuneita kustannuksia 

tarkastellaan vuokran tarkistuksen yhteydessä. Tekninen lautakunta selvittää rakentamisesta 

aiheutuvat kustannukset ja tekee tarvittavan lisämäärärahaesityksen siten, että asia ehtii 

kesäkuun valtuustokäsittelyyn. 

 

PÄÄTÖS: 

 
Kunnanhallitus päätti pyytää tekniseltä lautakunnalta selvitystä nykyisen vuokratilan piha-

alueen kunnostuksen ja uuden piha-alueen rakentamisen kustannuksista. Lisäksi 

kunnanhallitus pyytää selvitystä uuden piha-alueen rakentamisen vaikutuksista vuokraan. 

 
 

 

Tekn. ltk. § 31 
 

Tekninen lautakunta teetti maastotutkimuksen Anturahallin piha-alueella. Tutkimuk-

sien perusteella uusi piha-alue voidaan toteuttaa suorittamalla noin yhden metrin vah-

vuinen massanvaihdos/pohjarakenne. Vanhasta pihasta on tarkoitus käsitellä vain tar-

vittava osa etelänpuoleisesta päädystä, suorittaa tähän massanvaihto ja uudelleenasfal-

tointi. Lisäksi hallin etelänpuoleinen nosto-ovi on tarkoitus vaihtaa. Kustannuslasken-

taa on suoritettu ja hieman tarkennettu aiemmasta kustannuslaskelmasta.  

Oheismateriaalina lautakunnalle maastotutkimustulokset, luonnossuunnitelma piha-

alueen saneerauksesta, kustannuslaskelma ja ehdotus vuokran määrityksestä. 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta keskustelee toteutuksesta ja tekee asiasta esityksen kunnanhalli-

tukselle. 

 

PÄÄTÖS:   
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

LISÄTARVE SIIVOUSTYÖLLE  

  

Tekn. ltk. § 32 

 

Kunnantalon alakerrassa sijaitsevan päiväkodin käyttäjien määrä on viimeisinä vuosi-

na kasvanut merkittävästi. Näin ollen myös tilojen siivoustarve on suurempi ja tilojen 

siivousjärjestyksen sovittaminen päiväkodin rytmiin on osoittautunut hankalaksi.  

Kunnan siivoustyöntekijöiden ja teknisen toimen palaverissa on yhteisymmärryksessä 

päädytty siihen, että päiväkodin siivoustyössä on tarvetta lisäkäsille. Siivoustyön lisä-

tarve voidaan järjestää kahdella tavalla: 

1. Ostetaan siivouspalvelua ostopalveluna yksityiseltä taholta noin 3-4 tuntia päiväs-

sä. Tämä toisi noin 2 500€ - 3 000€ kuukausittaisen lisäkustannuksen. 

2. Palkataan teknisen toimen siivoustyöhenkilöstöön yksi kokopäiväinen siivooja. 

Palkkakuluiksi sivukuluineen muodostuisi noin 2 700€ kuukaudessa. Uuden sii-

voustyöntekijän tuomaa panosta voitaisiin hyödyntää myös Kirkonkylän alakou-

lulle rakennettujen harrastetilojen siivoustyössä sekä helpottamaan lomista ja pois-

saoloista aiheutuvia haasteita siivoustyön osalta. 

 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta keskustelee asiasta. 

Mikäli tekninen lautakunta päätyy uuden työntekijän palkkaamiseen tai hankkimaan 

lisäsiivoustyötä ostopalveluna, esittää lautakunta kunnanhallitukselle, että se anoo 

kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa siivoustyön lisäykseen. 

 

PÄÄTÖS: 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

MUUT ASIAT 

 

Teknltk § 33 

  

1. Vuoden rakennustyön palkitseminen. 

2. Päiväkotitilat 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

Tekn. ltk. § 34 

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja vali-

tusosoitus. 

 

 

 


